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PRIEKŠVĀRDS

2002. gada 13.-14. jūnijā Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, notika Latvijas

Vēsturnieku komisijas, Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Universitātes Latvijas vēstu-

res institūta un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes jau tradicionāli

organizētā starptautiskā zinātniskā konference "Padomju okupācijas režīms Baltijā

1944.-1959. gadā: politika un tās sekas".

Latvijas Vēsturnieku komisijas un vēstures pētniecības institūciju iepriekšējos

gados organizētās konferences -"Latvija Otrajā pasaules karā" (1999. g.), "Holo-

kausta izpētes problēmas Latvijā" (2000. g.), "1941. gada 14. jūnija deportācija:

noziegumi pret cilvēci" (2001. g.) - analizēja abu totalitāro lielvaru - nacistiskās

Vācijas un PSRS - izdarītos genocīda noziegumus, kā arī ar šo lielvaru savstarpējo

sadursmi saistītās norises Latvijā un citās Austrumeiropas un Viduseiropas zemēs.

Konferences "Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un

tās sekas", kas faktiski bija Latvijā pirmā pēckara norisēm Baltijā veltītā starptautiskā

konference, uzdevums bija analizēt vēsturiskos notikumus Latvijā un visā Baltijā pēc

Vācijas nacionālsociālistiskā režīma sagrāves un PSRS komunistiskā (padomju) režīma

atkārtotās nodibināšanas šajā reģionā.

Konferences mērķis -apzināt staļinisma un pēcstaļiniskā "atkušņa" gados Baltijā

īstenotās politikas izpausmju un seku izpētes stāvokli, izmantoto vēstures avotu bāzi,

metodes, citu zinātņu nozaru iespējas, sniegt pētniekiem jaunas atziņas, kā arī iezīmēt

tālākos izpētes virzienus un veicināt sadarbības iespējas.

Konferencē piedalījās 35 zinātnieki - vēsturnieki un arhīvu speciālisti, juristi,

ekonomisti un demogrāfi, bibliotekāri, baznīcu vēstures pētnieki - no Igaunijas,

Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Zviedrijas. Tie ir gan pazīstami un pieredzējuši

zinātnieki, gan jauni pētnieki. Tā ir pozitīva tendence, jo jaunie zinātnieki paplašina

padomju okupācijas režīma izpētes tematiku, zinātniskajā apritē ievieš jaunus vēstures

avotus, izmanto jaunas avotu kritikas un apstrādes metodes, kā arī jaunu pieeju

problēmu uzstādījumā.

Konferences organizatoru iecerētais un formulētais tēmu loks bija: padomju

okupācijas režīma Baltijā (1944.-1959. g.) metodoloģijas, avotpētniecības un termi-

noloģijas problēmas; padomju okupācijas režīma politiskās varas struktūra; režīma

represīvā politika Baltijā un tās sekas; padomju okupācijas režīma saimnieciskā, so-

ciālā politika; politika kultūras, izglītības un reliģijas jomā; vardarbīgā un nevardarbīgā

pretošanās PSRS komunistiskajam režīmam Baltijā; kā arī baltieši -latvieši, lietuvieši,

igauņi -brīvajā pasaulē un padomju okupācijas režīms.

Izvēlētais tēmu loks noteica konferences darbu, kas norisēja septiņās plenārsēdēs.
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Pirmās plenārsēdes "Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: meto-

doloģijas, terminoloģijas un avotpētniecības problēmas" (sēdes vadītājs Latvijas

Universitātes profesors Dr. habil. hist. Aivars Stranga) uzdevums bija vispirms

konstatēt, kas Latvijā paveikts šī perioda vēstures izpētē, un, analizējot paveikto,

apzināt, kas darāms metodoloģijas, terminoloģijas un avotpētniecības jomā.

Zinātnieki dažādās valstīs diskutē par jēdzieniem "totalitārisms", "okupācija",

"genocīds", "staļinisms", "diktatūra" un to lietošanu. Vai mēs varam runāt par Sta-

ļina diktatūru Latvijā, vai šo laiku varētu saukt par "staļinisma gadiem"? Vai varam

runāt par padomju diktatūru vai precīzāk būtu lietot terminu "partijas diktatūra", jo

politisko, saimniecisko, kultūras dzīvi faktiski noteica Komunistiskā partija. Vai oku-

pācijas vēstures izpētes hronoloģiju nevajadzētu paplašināt līdz 1991. gadam?

Tie ir tikai daži terminoloģijas un metodoloģijas jautājumi, kas izvirzījās jau

konferences sagatavošanas laikā un konferencē.

Plenārsēdē par vēstures zinātnes politizēto raksturu padomju režīma apstākļos

runāja Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece Dr. hist. Irēne Šneidere.

Latvijas Okupācijas muzeja pētniecības programmas vadītājs profesors Dr. habil. hist.

Heinrihs Strods analizēja pēckara perioda vēstures izpētei metodoloģiski svarīgākos

jēdzienus - "padomju vara", kas faktiski lietots totalitārās komunistiskās diktatūras

apzīmēšanai; "staļinisms", ko viennozīmīgi nevarētu attiecināt uz visu pēckara pe-

riodu. Johana Gūtenberga universitātes Austrumeiropas vēstures institūta profesors

Dr. habil. Ervīns Oberlenders, kurš aktīvi darbojas Latvijas Vēsturnieku komisijā, ana-

lizēja sovetizāciju kā politisko, ekonomisko, sociālo un terora pasākumu kopumu,

kas ļāva ļoti īsā laika posmā pilnībā pakļaut gan Baltijas republikas, gan Rietumukrainu

un Rietumbaltkrieviju. Referents izdalīja sovetizācijas instrumentu septiņas kategorijas,
kas raksturo sovetizācijas procesu gan Baltijas republikās, gan Rietumukrainā un

Rietumbaltkrievijā.

Daugavpils Universitātes docents Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs referātā izteica

domu, ka okupācijas laika Latvijas historiogrāfija faktiski reprezentē vēstures zinātnes

un padomju politikas attiecību modeli, kas darbojās visās okupētajās Baltijas valstīs.

Tartu Universitātes Vēstures departamenta pētniece Aigi Rahi jau daudzus gadus

Tartu Universitātē pēta Igaunijas iedzīvotāju 1949. gada 25. marta deportācijas. Referātā

viņa prezentēja Igaunijas iedzīvotāju zaudējumu vienoto reģistru, kuru kā izpētes

projektu sākusi realizēt Tartu Universitātes Arhīvu pētniecības katedra.

Otrajā plenārsēdē "Padomju okupācijas režīma politiskās varas struktūra" (sēdes

vadītājs Dr. habil. hist. Antonijs Zunda) politisku un juridisku novērtējumu politiskās

sistēmas maiņai Latvijā deva jurists Ilmārs Bišers, ar rosinošu, uz arhīvu dokumentiem

balstītu referātu par tiesnešu un prokuroru korpusu 1940.-1941. un 1944.-1953. gadā

uzstājās Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece Dr. hist. Daina
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Bleiere un Getingenes Universitātes doktorants Dāvids Fēsts, kurš referēja par partijas
darbiniekiem Igaunijas laukos 1944.-1950. gadā. Par latviešu jūrniekiem kā profesiju

aizlieguma veidošanās piemēru (1945.-1953. g.) runāja Latvijas Valsts arhīva daļas

vadītājs Gatis Karlsons. Referātu par politiskajām pārmaiņām Latvijā 1953. gadā pēc

Staļina nāves un PSRS augstāko amatpersonu uzsākto pastāvošās politiskās sistēmas

reformēšanu nolasīja Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumen-

tēšanas centra speciālists Aldis Bergmanis.

Konferences trešās plenārsēdes "Padomju okupācijas režīma represīvā politika

Baltijā un tās sekas" (sēdes vadītājs Dr. habil. hist. Heinrihs Strods) tematika ir viena

no visplašāk un visagrāk uzsāktajām pētījumu sfērām. Tas saistīts gan ar politiski

represēto personu rehabilitācijas procesu, gan arīar to, kā atzīmēja pētniece I. Šnei-

dere, ka valstīs ar relatīvi nelielu iedzīvotāju skaitu saite "vēsturnieks-sabiedrība" ir

daudz ciešāka un vēsturnieki iesaistījās to procesu izpētē, kas bija vitāli un sāpīgi

lielai sabiedrības daļai.

Plenārsēdē ar vēsturiski statistisku apskatu par komunisma noziegumiem Lietuvā

uzstājās Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības pētījumu centra departamenta

direktors Dr. Arvīds Anušausks, 1949. gada 25. marta deportāciju Latvijā analizēja

Latvijas Valsts arhīva pētnieks Jānis Riekstiņš, par represijām pret Latvijas Republikas

parlamentāriešiem runāja Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta asistents

Arturs Žvinklis.

Krievijas Federācijas Valsts arhīva darbinieks Aleksandrs Kokurins, izmantojot

Krievijas Federācijas Valsts arhīvā glabājušos PSRS lekšlietu tautas komisariāta -

lekšlietu ministrijas Cietumu pārvaldes dokumentus, sagatavoja pārskatu par Latvijas,

Lietuvas un Igaunijas NKVD - leM cietumiem 1944.-1953. gadā. Latvijas PSR Valsts

drošības ministrijas iznīcinātāju bataljonu komandējošā sastāva personas lietas kā

jaunus vēstures avotus represiju tēmu izpētē analizēja Latvijas Valsts arhīva speciālists

Ainārs Bambals. Par bēgšanas gadījumiem no okupētās Igaunijas laika posmā no

1947. līdz 1959. gadam referēja Padomju perioda pētniecības centra Igaunijā

{S-center) pārstāvis pētnieks Jāks Pihlaus.

Plenārsēdē "Padomju okupācijas režīma saimnieciskā un sociālā politika Baltijā

un tās sekas" (sēdes vadītājs Dr. habil. Ervīns Oberlenders) uzstājās: ekonomiste

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta direktore Dr. oec. Raita Karnīte,

statistikas speciālists Gunārs Baltiņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta

pētniece Dr. habil. oec. Pārsla Eglīte, Latvijas Universitātes Demogrāfijas centra zināt-

nieki Dr. habil. oec. Pēteris Zvidriņš un Edvīns Vītoliņš, kā arī konferences norises

laikā vēl Novosibirskas Universitātes pasniedzējs, šobrīd Tartu Universitātē strādājo-

šais vēsturnieks Dr. Olafs Mertelsmans.
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Kādi bija Latvijas tautsaimniecības rezultāti 1944.-1959. gadā? Vai tiešām Latvijas

un Igaunijas rūpniecības izaugsme pēckara gados bija tik strauja, kā to apgalvoja

padomju statistika? Cik ticama bija padomju perioda statistika? Šādus jautājumus

uzdeva un uz tiem meklēja atbildes trešās plenārsēdes referenti.

Referātu atslēgas vārdi bija: statistikas datu slepenība, specifiski metodoloģijas

paņēmieni, apzināti nepareizi aprēķini un okupācijas demogrāfiskās sekas - demo-

grāfiskie zaudējumi un etniskā sastāva izmaiņās Latvijā 1944.-1959. gadā.

Salīdzinoši vairāk pētīta ir padomju režīma politika kultūras un izglītības jomā, kā

arī pēdējos gados - politika reliģijas jomā. Šiem jautājumiem bija veltīta piektā

plenārsēde "Padomju okupācijas režīma politika Baltijā kultūras, izglītības un reliģijas

jomā un tās sekas" (sēdes vadītājs Dr. Valters Nollendorfs).
Par politiku baznīcas jomā šajā plenārsēdē runāja visu trīs Baltijas valstu pārstāvji -

Dr. Riho Altnurme no Tartu Universitātes Teoloģijas fakultātes, Latvijas Universitātes

Teoloģijas fakultātes maģistrante Elīza Zikmane un Lietuvas Genocīda un pretošanās
kustības izpētes centra pētnieks Dr. Aruns Streikus. Referātos iezīmējās analoga

padomju okupācijas politika visās trijās Baltijas valstīs. 1947. gadā padomju vara

uzsāka kampaņu, lai mazinātu Baznīcas ietekmi, - veica īpašumu nacionalizāciju,

nomainīja personālsastāvu, iefiltrēja Valsts drošības komitejas aģentus un arestēja

garīdzniekus.

Izmaiņas cilvēku domāšanā padomju režīms panāca ar politiku izglītības jomā,

kas vienlaikus bija gan sovetizācijas objekts, gan instruments. Šajā politikā ietverto

skolu dzīves ideoloģizāciju un rusifikāciju, izmantojot Daugavpils piemēru, analizēja

Daugavpils Universitātes doktore Irēna Saleniece.

Par tautas bibliotēkām kā okupācijas varas instrumentu referēja Latvijas Univer-

sitātes doktorante Jana Dreimane un Latvijas Nacionālas bibliotēkas speciāliste Aina

Štrāle. Okupācijas muzeja pētnieks Richards Pētersons konferencē uzstājās ar referātu

par padomju okupācijas varas politiku pieminekļu aizsardzībā, kas, tāpat kā skolu un

bibliotēku politika, bija piesātināta ar padomju ideoloģiju kultūras vērtību noteikšanā,

institūciju darbībā, kā arī kadru politikā.

Sestās plenārsēdes "Vardarbīgā un nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijas

režīmam Baltijā" (sēdes vadītājs Dr. hist. Kārlis Kangeris) referātu tematika parādīja,

ka pārsvarā līdz šim pētīta bruņotā pretošanās kustība.

Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centra darbi-

nieks Ritvars Jansons iepazīstināja konferences dalībniekus ar bruņotās pretošanās

kustības vēstures izpētes stāvokli. Pirmā monogrāfiskā darba par nacionālajiem parti-

zāniem "Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956" autors Dr. habil. hist. H. Strods,

izmantojot jaunus Krievijas Federācijas Valsts arhīva materiālus, konferencē uzstājās ar
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salīdzinošo analīzi par nacionālo partizānu bruņojumu, sastāvu, kaujām visās trijās

Baltijas valstīs. Doktorants Zigmārs Turčinskis konferencē uzstājās ar detalizētu pārskatu

par Latvijas un Igaunijas nacionālo partizānu sadarbību (1945.-1952. g.).
Par to, kāda bija Krievijas liberālās inteliģences attieksme pret Baltijas tautu

pretošanos padomju okupācijai 20. gs. 60.-80. gados, kā notikumi, kas saistīti ar

pretestību okupācijas režīmam Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, atspoguļojās Krievijas

Samizdata izdevumos, referēja Starptautiskās vēsturiski izglītojošās cilvēktiesību

aizstāvības un labdarības biedrības "Memoriāls" līdzstrādnieks Aleksandrs Daniels.

Gan padomju, gan vācu okupācijas rezultātā bēgļu gaitās bija devies vai piespiedu
kārtā aizvests ap 620 000 Baltijas valstu iedzīvotāju. Baltijas valstu suverenitāti un Baltijas
tautu neatkarības centienus ārpus Latvijas šajā laikā turpināja pārstāvēt un uzturēt

Igaunijas, Latvijas un Lietuvas diplomātiskie pārstāvji un trimdinieku organizācijas

demokrātiskajās valstīs. Baltijas valstu neatkarību atbalstīja arī demokrātiskās valstis,

kas neatzina Baltijas valstu okupāciju un inkorporāciju PSRS dc jure.

Okupācijas režīma izpēte nebūtu pilnīga, ja netiktu skatīta šī vēstures daļa. Tāpēc

konferences noslēdzošā plenārsēde bija "Baltieši (latvieši, lietuvieši, igauņi) brīvajā

pasaulē un padomju okupācijas režīms" (sēdes vadītāja Latvijas Valsts arhīva direktore

Daina Kļaviņa), un tajā klausītājiem tika piedāvātas visai daudzveidīgas referātu tēmas.

Latvijas Valsts arhīva pētnieks Elmārs Pelkaus referēja par Latvijas neatkarīgā

valstiskuma ideju bēg|u nometņu laikā 1944.-1949. gadā, Latvijas Universitātes

Latvijas vēstures institūta asistents Dzintars Ērglis runāja par Latvijas Centrālās

padomes darbības atjaunošanas mēģinājumiem un tās dalībnieku arestiem Latvijā

pēc organizācijas sagrāves 1945. gadā.

Stokholmas Universitātes Baltijas departamenta pētnieks Dr. hist. Kārlis Kangeris deva

ieskatu par Zviedrijas un PSRS attiecībām un latviešiem Zviedrijā (1941.-1959. g.).

Plenārsēdi noslēdza Dr. Valters Nollendorfs (Latvijas Okupācijas muzejs) ar ziņojumu,

kurā parādīja, ka arī literatūra varkalpot sabiedrības vēsturiskās -šajā gadījumā trimdas

vēsturiskās -apziņas analīzei. Tas bija vēl viens apliecinājums, kā izmantot humanitāro

un sociālo zinātņu nozaru iespējas padomju perioda vēstures izpētē.

Kopumā konferences divās dienās un septiņās plenārsēdēs tika nolasīti 36 referāti.

Lielā dalībnieku aktivitāte apliecināja to, ka zinātnieki pēta šo periodu, viņiem ir ko

teikt un ka ir nepieciešama domu apmaiņa ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas un

tēmas izpētē ieinteresēto Vācijas, Krievijas un citu valstu zinātnieku starpā.

Konferences otrās dienas beigās dalībnieki apsprieda un pieņēma noslēguma doku-

mentu, kurā, pamatojoties uz nolasītajiem referātiem un tajos paustajiem secinājumiem,

tika formulēti konferences galvenie slēdzieni un historiogrāfiskie atzinumi.
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Būtiski bija uzsvērt šī perioda izpētes pamatatziņas: to, ka nacionālsociālistisko

okupācijas režīmu nomainīja komunistiskais okupācijas režīms; ka okupācijas varas

politiku Baltijas valstīs īstenoja Padomju Savienībā valdošās un vienīgās partijas -

VK(b)P, vēlāk PSKP - Centrālās Komitejas Politbiroja un PSRS augstāko valsts varas

iestāžu uzdevumā un vadībā; ka, totalitārajam komunistiskajam režīmam modificējoties

un šķietami liberalizējoties pēc J. Sta|ina nāves 1953. gadā, režīma būtība nemainījās.

Konferences dalībnieki vienprātīgi atzina, ka komunistiskais režīms okupētajās Baltijas

valstīs ir izdarījis kara noziegumus un īstenojis genocīdu pret atsevišķām iedzīvotāju

politiskajām un sociālajām grupām. Lai cik dažādi bija plenārsēdē par padomju oku-

pācijas politiku ekonomikas jomā izteiktie viedokļi, tomēr vienots bija uzskats, ka

nelīdztiesīgo finanšu attiecību un PSRS uzspiestā neefektīvā saimniekošanas modeļa

dēļ Baltijas valstis cieta milzīgus materiālos zaudējumus. Noslēguma dokumentā tika

akcentēts arī tas, ka okupācijas režīms tiecās iznīcināt Baltijas tautu identitāti.

Noslēguma dokuments latviešu un angļu valodā tika publicēts un darīts pieejams

Latvijas sabiedrībai, vēsturniekiem, pētniecības institūcijām, kā arī ārvalstu vēst-

niecībām. Tas tiek publicēts arī Latvijas Vēsturnieku komisijas Rakstos.

Konferences noslēguma dokumenta historiogrāfiskajos atzinumos, kas ietvēra

konstruktīvas idejas un priekšlikumus par turpmāko darbību, bija iestrādāta arī

okupācijas perioda vēstures izpētes projektu pieredze.

Rezumējot metodoloģijas, historiogrāfijas, terminoloģijas un avotpētniecības

problēmas konferences kontekstā, jāsecina, ka svarīgi ir formulēt padomju okupā-

cijas laika vēstures izpētes jautājumus un turpmākos virzienus. Tas arī iezīmējās

referātos un diskusijās par izpēti gan katrā Baltijas valstī, gan Baltijas reģionā kopumā.

Kad faktiski notika Baltijas valstu okupācija - 1940. gada jūnijā vai 1939. gada

beigās, ievedot Baltijas valstīs Sarkanās armijas karaspēku? Kāda bija Rietumu

demokrātiju loma Baltijas valstu atkārtotā okupācijā? Baltijas tautu politiskās, ekono-

miskās un garīgās elites iznīcināšana un neitralizācija, nevardarbīgās, garīgās preto-

šanās kustības vēsture, ekonomiskās kolonizācijas norise un sekas, rusifikācija - tie

ir daži no pētāmajiem jautājumiem un virzieniem, ko referātā izvirzīja Latvijas Oku-

pācijas muzeja programmu vadītājs profesors H. Strods.

Kā nākotnes uzdevums palika arī konferences organizatoru iecere rosināt pētnie-

kus analizēt un vērtēt, kā funkcionēja padomes un kāda bija to vieta politiskās varas

struktūrā, juristus -dot okupācijas notikumu juridisko izvērtējumu. Savukārt Latvijas

vēstures institūta pētnieces I. Šneideres ierosinājums bija, ka nākamajam posmam

Latvijas historiogrāfijā jābūt apkopojošiem teorētiskiem pētījumiem.

Konferences sagatavošana, kā arī tās norise parādīja to, ka pastāv dažādi viedokļi

par pamatjēdzienu un terminu izpratni, skaidrojumu un lietošanu, kā arī adekvātu

tulkošanu no krievu valodas. Ar to saskaras un aizvien vairāk saskarsies pētnieki,
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kuri nodarbojas ar padomju laika perioda izpēti, kā arī studenti, skolēni. Tāpēc atzinīgi

vērtējama Latvijas Okupācijas muzeja iecere izdot okupācijas laikā lietoto svarīgāko

jēdzienu skaidrojošo vārdnīcu. Nepieciešams būtu metodiski strādāt, lai padomju

okupācijas periodā lietoto jēdzienu un terminu vēsturiskā un semantiskā interpretācija

būtu saprotama un aprobēta akadēmiskās diskusijās.

Pēdējos desmit gados - kopš 1991. gada jūnijā notikušās starptautiskās konfe-

rences "Komunistiskā totalitārisma un genocīda prakse Latvijā", kopš Vēsturnieku

komisijas organizētajām konferencēm (1999., 2000., 2001., 2002. g.), koordinētā un

atbalstītā pētniecības darba un Vēsturnieku komisijas izdotajiem Rakstiem (šobrīd
iznākuši seši sējumi), kā arī Latvijas Valsts arhīvā sastādītā dokumentu krājuma "Oku-

pācijas varu politika Latvijā, 1939-1991", Latvijas Universitātes Latvijas vēstures insti-

tūta sagatavotā dokumentu krājuma "Latvija padomju režīma varā, 1945-1986" -

vēstures pētniecībā ir pieejami jauni vēstures avoti. Tomēr salīdzinājumā ar Igaunijas

un Lietuvas vēsturniekiem, kuri Krievijas arhīvos strādā jau kopš 20. gs. 90. gadu

sākuma, Latvijas pētnieki vēl maz ir strādājuši Krievijas arhīvos. Tiesa, 2001. un

2002. gadā ar Vēsturnieku komisijas finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas Valsts

arhīvā, Krievijas Valsts sociālpolitiskās vēstures arhīvā, Krievijas Federālajā Drošības

dienesta arhīvā, Krievijas Valsts kara arhīvā ir strādājuši profesors Heinrihs Strods

un LU Latvijas vēstures institūta pētnieces Irēne Šneidere un Rudīte Vīksne.

Tāpēc vēl jo vairāk svarīga ir doma, ko pirmajā plenārsēdē izteica profesors
H. Strods, ka pilnīgi uz avotiem balstīti pētījumi būs realizējami tikai tad, kad būs

pieejami dokumenti Krievijas Federācijas Prezidenta arhīvā, Krievijas Federācijas Ārējās

politikas arhīvā, Krievijas Federācijas Federālās drošības dienesta Centrālajā arhīvā

un Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas Centrālajā arhīvā.

Tas nozīmē, ka jāpaplašina pētījumu pirmavotu bāze. Un ne tikai Krievijas Fede-

rācijas arhīvā, arī Latvijas Valsts arhīvā glabājas līdz šim zinātniskajā apritē praktiski

neizmantoti padomju perioda statistikas materiāli.

Vienlaikus jāņem vērā šo okupācijas varas dokumentu specifika, avoti jāpēta,

izmantojot vēstures avotu kritikas un avotu salīdzināšanas metodes.

Vēstures avotu apzināšana un izpēte saistīta ar dažādu metožu izmantošanu

padomju okupācijas perioda vēstures izpētē. Te jāmin specifiskie metodoloģijas

paņēmieni, ko lietoja Padomju Savienības centrālās statistikas iestādes, lai aprēķi-

nātu ekonomikas augšanas tempus un sasniegtu vajadzīgos rezultātus. Pētniekiem

tas jāzina, lai analizētu un salīdzinātu skaitļus par dažādiem vēstures periodiem. Būtu

svarīgi, apzinot padomju laika statistikas speciālistu pieredzi, saprast padomju

statistikas metodoloģiju un tās izmantošanu datu veidošanā un apstrādē, lai iespē-

jami objektīvi analizētu 50.-80. gadu ekonomisko dzīvi.
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Statistikas datu slepenība, apzināti nepareizie aprēķini par Latvijas iedzīvotājiem

pēckara gados apgrūtina pētījumus par demogrāfiskajiem zaudējumiem un etniskā

sastāva izmaiņām Latvijā, līdz ar to demogrāfi pielieto t.s. retrospektīvos aprēķinus.

No iepriekšējām konferencēm jāmin tādu zinātņu kā sociālās antropoloģijas,

ģeogrāfijas, mutvārdu vēstures, literatūras zinātnes metožu lietošanas iespējas

padomju okupācijas perioda vēstures izpētē.

Padomju okupācijas perioda pētniecība, jo īpaši represiju apzināšana, zaudējumu

aprēķināšana, saistīta ar datu bāzu projektu izstrādi un veidošanu. Ne velti tas izskanēja

vairākos konferences ziņojumos.

Jau iepriekš tika pieminēts Tartu Universitātes Arhīvu pētniecības katedras reali-

zētais projekts par Igaunijas iedzīvotāju zaudējumu vienotu reģistru. Igaunijā, tāpat

kā Latvijā, ir vairākas pētnieku grupas, kas nodarbojas ar represiju apjomu apzināšanu

un datu bāzu veidošanu. Analoģiski kā Latvijā labāk izpētītas un dokumentētas ir

abas lielās masveida deportācijas 1941. un 1949. gadā. Igaunijas Valsts represiju

izmeklēšanas komisija (Estonian State Commission on Examination of the Policies of

Repression) apzinājusi Igaunijas iedzīvotāju zaudējumus vācu okupācijas laikā. Šī

vienotā projekta mērķis ir izveidot integrētu Igaunijas iedzīvotāju zaudējumu reģistru

par laiku no 1940. līdz 1986. gadam, iekļaujot tajā dažādo komisiju un darba grupu

veidotās datu bāzes, gan VDK, gan vācu okupācijas laikā veidotās personu datu

kartiņas (apmēram 2 milj.), kas šobrīd glabājas Igaunijas Valsts arhīvā. Jo tikai

integrēta datu bāze ļautu noskaidrot pilnīgu pagātnes ainu.

Latvijā veiktais darbs represiju apzināšanā būtībā sasaucas ar igauņu darbu -

Latvijas Valsts arhīvs, balstoties uz lekšlietu ministrijas Nepamatoti represēto pilsoņu

reabilitācijas nodaļas izveidoto datu bāzi, turpina deportāciju dokumentēšanu, savu-

kārt informāciju no VDK kartotēkas ievadīšanu datu bāzē veikusi Latvijas Universi-

tātes Latvijas vēstures institūta pētnieku grupa. Latvijas vēstures institūts veido arī

datu bāzi par 1940. gadā represētajiem Latvijas iedzīvotājiem. Ar Vēsturnieku komisijas

atbalstu aizsāktas iestrādes datu apkopošanai par nacionālsociālistiskā režīmā cietu-

šajiem Latvijas iedzīvotājiem.

Arī SAB Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs veic izpētes un datu apko-

pošanas darbu, un centra darbinieks Ritvars Jansons akcentēja domu, ka bruņotās

pretošanās kustības tālākā izpēte nav iespējama bez vienotas tās dalībnieku un

atbalstītāju datu bāzes izveidošanas.

Savukārt Lietuvā jau kopš Lietuvas neatkarības atgūšanas laika valsts atbalstītu

un finansētu datu bāzi par represētajiem Lietuvas iedzīvotājiem, ka arī par bruņotās

pretošanās kustību, balstoties uz iedzīvotāju aptauju anketām un VDK arhīva mate-

riāliem, veido Genocīda un pretošanās kustības pētījumu centrs. Uz šīs datu bāzes

pamata tad arī tiek veikts pētnieciskais un izziņu darbs.
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Konference un referātos izteiktās atziņas uzskatāmi pierādīja, ka nepieciešama

vēl nopietnāka padomju okupācijas vēstures izpētes koordinācija.

20. gadsimta Latvijas vēstures pētniecībā, it sevišķi laika periodā līdz 1956. gadam,

veiksmīgi iekļāvušās ne vien pētniecības iestādes, bet arī arhīvi, muzeji, bibliotēkas

un augstskolas, kuru pārstāvji uzstājās konferencē.

Ar padomju perioda vēstures pētniecību nodarbojas LU Latvijas Vēstures institūta

un Latvijas Valsts arhīva darbinieki. Aktīvi šī perioda izpētē iesaistās Latvijas Okupācijas

muzejs, veidojot gan izstādes, gan dokumentu krājumus skolām, gan izdodot oku-

pācijas laika vēsturei veltītu specializētu izdevumu - Latvijas Okupācijas Muzeja

Gadagrāmatu, gan realizējot dažādas pētniecības programmas. Pēckara perioda

vēstures izpētē strādā arī Daugavpils Universitātes vēsturnieki. Daugavpils Universi-

tātē tiek izdots arī periodisks izdevums -"Humanitāro Zinātņu Vēstnesis". Nacionālās

bibliotēkas Pētniecības nodaļas veiktajos pētījumos izmantots ļoti plašs un intere-

sants arhīvu fondu materiāls un to apkopojums, kā arī organizētas starptautiskas

konferences par bibliotēkām, cenzūru vācu okupācijas un padomju okupācijas laikā.

Izmantojot kopējas diskusijas, konferences, projektus, ir nepieciešams koordinēt

pētnieku darbu. Faktiski to jau veic Vēsturnieku komisija, atbalstot pētījumus un izdodot

tos Latvijas Vēsturnieku komisijas Rakstu sērijā.

Ne mazāk svarīga ir šī darba starptautiska organizēšana. Šajā ziņā jau ir gūta

pozitīva pieredze, gan organizējot starptautiskas konferences Latvijā, gan piedaloties

Lietuvā un Igaunijā organizētajās konferencēs.

Svarīgi ir Baltijas valstu vēstures izpētes kopprojekti, piemēram, Lietuvas Geno-

cīda un pretošanās kustības pētījumu centra departamenta direktora Arvīda Anušauska

vadībā veiktais pētījums "Pretpadomju pretošanās Baltijas valstīs", kā arī Baltijas

valstu 30 vēsturnieku izstrādātā Baltijas valstu vēsture. Latvijas Valsts arhīva darbi-

nieki konsultējas ar Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības izpētes centru un

Tartu Universitātes pētniekiem par darbu datu apkopošanā un datu bāzu veidošanā.

Nenoliedzami vērtīga būtu sadarbība ar Krievijas arhīviem dokumentu publikāciju

sagatavošanā.

Nozīmīgs ir konferences dalībnieku ierosinājums pie Latvijas Universitātes Vēs-

tures un filozofijas fakultātes izveidot profesūru laikmetam pēc 1945. gada, Li., nesenās

Latvijas vēstures pētīšanai starptautiskā kontekstā.

Rezumējot konferences dalībnieku ierosmes, tika uzsvērta nepieciešamība turpināt

20. gadsimta totalitāro režīmu īstenotās represīvās politikas pētījumus un paplašināt

citu aspektu detalizētu izpēti visā Baltijas valstu okupācijas laikposmā (līdz 1991. gada

augustam), izstrādājot konkrētus zinātniskās izpētes projektus, datu bāzes un no-

stiprinot starptautisko sadarbību un koordināciju šajā jomā, publicēt uz arhīvu

dokumentiem un datu bāzu analīzes balstītus apkopojošus pētījumus un iepazīstināt

artiem Baltijas, kā arī citu valstu sabiedrību.
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Ka pētnieciskā aktivitāte un diskusijas par šī perioda jautājumiem ir tikai aiz-

sākušās, liecina, ka jau 2003. gada maijā Igaunijā tika organizēta starptautiska

konference un diskusijas "Baltijas valstu sovetizācija, 1940.-1956. gads", kuras centrā

bija pieci pamatjautājumi - politika, terors un represijas, ekonomika, kultūra un izglī-

tība, kā arī ikdienas dzīve.

Ka represijās cietušajiem un aculieciniekiem vēl arvien šī tēma ir sāpīga, aktuāla

un, viņuprāt, pilnībā neatklāta, liecina vēlme iesaistīties konferences noslēguma

diskusijās.

Ka ne viss ir izdarīts, lai ieinteresētu studentus padomju perioda izpētes darbā,

liecina tas fakts, ka ne velti konferences dalībnieki aicināja zinātniskās pētniecības

iestādes un augstskolas aktīvāk veicināt jaunās paaudzes pētnieku iesaistīšanu

20. gadsimta totalitāro režīmu politikas zinātniskās izpētes projektos.

Neapšaubāmi, "vēsture nav tikai noziegumi pret cilvēci, un mūsu pagātnei ir

jākalpo par sevis izziņas avotu, par garīga komforta patvērumu". Bet visupirms ir

jāsaprot šo ne tik seno notikumu attīstības gaita, to scenārijs, autori, režisori, galveno

lomu tēlotāji un statisti, jāsaprot skatītāju vieta un nozīme, tad ieraudzīsim attīstībai

tik nepieciešamās pozitīvās vērtības, jo tās ir gan Latvijas Centrālās padomes izvei-

došanā un darbībā, kuras ideāls bija "brīva, parlamentāra Latvija Rietumu demokrātiju

saimē", tās ir nacionālo partizānu kustībā, tās ir emigrācijas dažādajos darbības

virzienos, disidentu pārliecībā, radošās inteliģences garīgajā pretošanās, tās ir daudzu

cilvēku nesadarbošanās faktā ar padomju režīmu un vienkārši darbā.

Konference nevar atrisināt terminoloģijas un metodoloģijas problēmas, tā nevar

saskaņot viedokļus, jo ne jau viss konferences gaitā tika izrunāts saspringtās darba

kārtības dēļ, pietrūkstot laika diskusijām, kas noteikti būtu jāņem vērā turpmāko

konferenču organizēšanā.

Taču konference fiksēja situāciju, parādīja virzienus, deva ierosmi pētniekiem.

Tāpēc Latvijas Vēsturnieku komisijas Rakstos tiek publicēti konferences referāti, lai

nezustu jau paveiktais un pieteiktais.

Referāti publicēti pilnībā, daži autori savus konferences referātus papildināja gan

tekstuāli, iestrādājot jau konferences laikā gūtās atziņas, gan ar faktu materiālu -

tabulām, shēmām, tāpēc publicētie teksti atšķiras apjoma un zinātniskā aparāta ziņā.

Iveta Šķiņķe



LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS PREZIDENTES

VAIRAS VĪĶES-FREIBERGAS UZRUNA,

nolasīta starptautiskajā vēsturnieku konference "Padomju okupācijas režīms Baltija 1944-

-1959. gadā: politika un tās sekas" Latvijas Universitātes Lielajā aulā2002. gada 13. jūnijā

Cienījamais priekšsēdētāj! Cienījamie konferences dalībnieki! Ekselences! Dāmas

un kungi!

Ir pagājis tikai pusgads, kopš iepriekšējās Vēsturnieku komisijas organizētās

konferences, un esmu priecīga, ka šodien atkal kopā sanākuši dažādu valstu

vēsturnieki, juristi, ekonomisti un demogrāfi, lai analizētu sarežģītos Latvijas
20. gadsimta vēstures jautājumus.

Latvija nu jau pagājušā gadsimta laikā ir pārdzīvojusi dažādus satricinājumus

un pārbaudījumus. Mēs esam piedzīvojuši divus pasaules karus, vairākkārtējas

varu nomaiņas, trīskārtēju okupāciju un 50 gadus vadījuši ilgās pēc zaudētās

neatkarības. Visi šie notikumi ir iezīmējuši rētas Latvijas vēsturē, cilvēku apziņā,

morāles principos, ekonomiskajā un demogrāfiskajā attīstībā. Latvija tika atrauta

no demokrātiskās Eiropas, okupēta un inkorporēta Padomju Savienības sastāvā.

Padomju okupācijas periodā Latvijas vēstures jautājumi tika apskatīti ideo-

loģizēti un politizēti, tika radīti dažādi propagandas mīti un pasakas. Tāpēc viens

no svarīgākajiem mūsu valsts uzdevumiem pēc neatkarības atgūšanas ir dot

objektīvu vēstures izklāstu. Tai jābūt vēsturei bez izskaistinājumiem un defor-

mācijām, patiesai un zinātniski argumentētai. Esmu pārliecināta, ka arī jūsu
konference dos savu ieguldījumu, jo tās izvirzītais temats ir tieši saistīts ar

staļinisma periodu un tā sekām Latvijas un pārējo Baltijas valstu attīstībā.

Eiropai un pārējām pasaules valstīm jāzina, ka pēc Otrā pasaules kara Latvija

un tās kaimiņi - Igaunija un Lietuva - nevarēja svinēt kopā ar demokrātisko

pasauli uzvaru pār nacismu. Baltijas valstīs nacistiskās Vācijas okupācija šajā

laikā tika nomainīta ar Padomju Savienības okupācijas režīmu. Viens noziedzīgs

režīms nomainīja otru. Ausa jauna diena, jauna saule, kas Latvijas zemei un cil-

vēkiem bija asinīm, sāpēm un ģimenes traģēdijām slacīta. Katru gadu mēs savās

sirdīs pieminam tos upurus, par kuru traģēdijas liecinieku kļuva 1949. gada

25. marts, kad vairāk nekā 42 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju bez tiesas sprieduma
tika deportēti uz Sibīriju. Tas bija valstiski organizēts genocīds.

Šodien jūs runāsiet arī par pretošanās kustību likteni visos Latvijas novados.

Šai cīņai bija viens mērķis - Latvijas valstiskuma atjaunošana. To zināmā mērā

arī stimulēja Rietumu demokrātisko valstu miglainie solījumi neatstāt Baltijas

valstis likteņa varā.
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Skrejlapas, slepeni klausītas Rietumu radiopārraides, aizliegtās dziesmas, rok-

rakstā sagatavotie pagrīdes žurnāli, avīzes un uzsaukumi, Latvijas valsts karoga

uzplaiksnījumi karogu mastos - tā bija drosmīgu cilvēku cīņa par savas tautas

brīvību.

Pēckara periods Latvijai, Igaunijai un Lietuvai nozīmēja kolonizācijas sākumu,

kas par sevi stāstīja ar mākslīga iedzīvotāju demogrāfiskā sastāva izmaiņām,

pārkrievošanas politiku, diktatora un komunistiskās ideoloģijas slavināšanu.

Domāju, ka starptautiskās vēsturnieku konferences pamatuzdevums ir veikt

vispusīgu izvērtējumu par padomju režīma pirmajā pēckara desmitgadē īstenoto

politiku Baltijas valstīs, īpašu uzmanību pievēršot šīs politikas sekām. Ceru, ka

konference iezīmēs jaunus pētniecības virzienus šajā laukā un kalpos par jaunas

ierosmes avotu gan pašmāju, gan arī ārvalstu vēsturniekiem.



Pirmā plenārsēde

PADOMJU OKUPĀCIJAS REŽĪMS

BALTIJĀ 1944.-1959. GADĀ:

METODOLOĢIJAS,

TERMINOLOĢIJAS UN

AVOTPĒTNIECĪBAS PROBLĒMAS

1st plenary session

THE SOVIET OCCUPATION REGIME

IN THE BALTIC STATES (1944-1959):

PROBLEMS OF METHODOLOGY,

TERMINOLOGY AND SOURCE-STUDIES





Irēne Šneidere

Padomju okupācijas režīms Latvijā:

pētniecības virzieni un problēmas

Mūsu konference notiek laikā, kad Latvijā tiek atzīmēta 1941. gada 14. jūnija

deportācijas kārtējā gadadiena. Nenoliedzami, padomju režīma lielākā akcija ietek-

mēja arī turpmākās norises Latvijas vēsturē. Atmiņas par pirmo padomju okupā-

cijas gadu vēl ilgi palika tautas atmiņā. Tās bija dzīvas, neraugoties uz ļoti spēcīgu

padomju propagandas kampaņu, kas centās uzspiest sabiedrībai falsificētu vēs-

tures notikumu vērtējumu. Tas pilnā mērā attiecas arī uz Latvijas vēstures pētnie-

cību pēc Otrā pasaules kara, kad tā tika pilnīgi pakļauta komunistiskās ideoloģijas

dogmām.

Konferencē ir paredzēts aplūkot ļoti plašu jautājumu loku. Tā faktiski atspoguļo

mūsdienu stāvokli Latvijas vēstures un tieši pirmās dekādes pēc Otrā pasaules

kara beigām izpētē. Šajā sakarā jāatzīmē, ka pirms 11 gadiem -1991. gada 13. jū-

nijā -notika līdzīga starptautiska zinātniska konference, kas bija spērusi pirmo soli

vēsturiskās taisnības atjaunošanā: referāti atspoguļoja padomju režīma genocīdu

pret latviešu tautu, visiem Latvijas iedzīvotājiem, komunistiskā totalitārisma postošo

ietekmi uz kultūru, zinātni, izglītību, ekonomiku. 1 Negribētu salīdzināt konferenci,

kas notika pirms vairāk nekā 10 gadiem, ar mūsu zinātnieku forumu. Dažādi laiki,

dažādi uzdevumi, atšķirīgs dalībnieku loks. 1991. gada jūnijā mūsu valsts vēl nebija

pilnībā atguvusi neatkarību. Tieši tāpēc konferencē pieņemtās rezolūcijas sākumā

tika konstatēts: "Kopš Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas [1990. gada

4. maijs. - /. Š.] ir pagājis vairāk nekā gads. Tomēr Latvija joprojām nevar atjaunot

savu valstisko patstāvību, jo tās valstiskās neatkarības galvenais pretinieks PSKP

filiāle Latvijā - Latvijas komunistiskā partija - dara visu iespējamo, lai Latvija

joprojām būtu PSRS anektētā teritorija un lai pie varas joprojām paliktu PSKP, kā

tas bija līdz šim. LKP prettiesiskā, pretvalstiskā un prettautiskā darbība joprojām

turpinās un rada reālus draudus totalitārā režīma atjaunošanai. Tāpēc tautas paš-

aizsardzības nolūkā nepieciešama PSKP filiāles Latvijā - LKP - darbības vēstures

un rīcības izvērtēšana, lai novērstu totalitārisma un genocīda recidīvu Latvijā." 2

Pašlaik mēs dzīvojam neatkarīgā valstī, un vēsturnieku uzdevums jau sen nav tikai
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parādīt iepriekšēja režīma noziegumus pret Latvijas iedzīvotājiem, kā tas bija pirms
10 gadiem, bet analizēt pašu režīmu, tā izpausmes formas dažādos laika posmos.

Jo neviens nevarēs noliegt to faktu, ka padomju režīms, nemainot savu būtību,

evolucionēja laika gaitā. Domāju, ar pilnu atbildības sajūtu var konstatēt, ka 20. gs.

90. gados vēsturnieki no dažādām pētniecības iestādēm un augstskolām ir veikuši

tiešām lielu darbu, apzinot, apkopojot un publicējot agrāk slēgtus vai vispār pētnie-

kiem nepieejamus avotus, uz tiem balstītus pētījumus un veidojot datu bāzes. Tā

tas ir, no vienas puses, bet, no otras puses, mēs sākam pētīt tādas tēmas, par

kurām rakstīt, dažkārt pat pieminēt bija vienkārši aizliegts vai kas tika apzināti falsi-

ficētas. Protams, pārsvarā jau tas attiecās uz padomju režīma represīvo pusi, kaut

gan ne tikai, jo kopumā šī perioda pētniecībai Latvijas PSR pastāvēšanas laikā bija

padomju propagandas raksturs. Nenoliedzami ir arī tas, ka pēdējos gados pēckara

posma pētniecību veicināja Latvijas Vēsturnieku komisijas darbība un tai piešķirtais

finansējums. Viens no 1998. gadā izveidotās komisijas uzdevumiem ir veicināt

pētījumus par padomju totalitārā režīma noziegumiem pret Latviju un tās tautu.

Nav noslēpums, ka visa Latvijas vēsture, bet īpaši 20. gadsimta pretrunīgās un

dramatiskās norises Latvijas padomju historiogrāfijā bija pakļautas mūsu valstij

uzspiestās marksisma-ļeņinisma monoideoloģijas dogmām. Turklāt vēstures pēt-

niecība tika "pagriezta" ar seju pret austrumiem: viss, kas ietekmēja ne vien Latvijas,

bet arī visas Baltijas attīstību un nāca no bijušās Padomju Savienības, kā arī Krievijas

impērijas, nesa vienīgi "pozitīvu lādiņu". Bet no Rietumiem - otrādi. Latvijas padomju

historiogrāfija gāja savu monoideoloģijas attīstības ceļu, bet sabiedrības vēstures

apziņa gāja pavisam citā, dažkārt pretējā virzienā. Tas arī izskaidro to faktu, ka

vēsturnieki, kā arī citi sabiedrisko zinātņu pārstāvji nebaudīja sabiedrības uzticību.

Un šī neuzticība, pat vairāk - krasi negatīva, noliedzoša attieksme savu loģisko

kulmināciju sasniedza 20. gs. 80. gadu nogalē, Atmodas laikā. Paši vēsturnieki,

viņu darbi, vērtējumi, secinājumi nok|uva sabiedrības uzmanības centrā un izpel-

nījās pilnīgi pamatotu kritiku.

Tiem, kuri 20. gs. 90. gados turpināja nodarboties ar vēstures pētniecību, pa-

lika tai uzticīgi, nācās pārdzīvot sarežģīta "iekšējā darba" posmu un pielikt visas

pūles, lai kaut vai daļēji atgūtu sabiedrības uzticību. Vai tolaik varējām vienkārši

nepievērst uzmanību sabiedrības negatīvai attieksmei? Nē. Tā varbūt ir mazo valstu

atšķirība no lielām, kaut gan pašai man ļoti nepatīk šis apzīmējums - mazas un

lielas valstis. Taču skaidrs ir viens, ka Latvijā ir relatīvi neliels iedzīvotāju skaits.

Un, ja ņem vērā to, ka padomju pagātnes vērtējums ir sāpīgs jautājums pārsvarā

latviešiem, tad saite "vēsturnieks-sabiedrība" kļūst ļoti cieša. Tā tas nav valstīs ar

lielu iedzīvotāju skaitu. Tur pētniecība koncentrējas galvenokārt universitātes pilsētās,

kas būtībā ir izolētas no ārpasaules (šis modelis ir raksturīgs ne vien ASV, bet arī
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citām Rietumvalstīm), vai arī lielās pilsētās, kur ir raksturīga cilvēku atsvešinātība.

Vēsturnieki tādos konglomerātos vienkārši "pazūd". Taču pie mums tieši vēstur-

nieki - ne juristi vai ekonomisti - nok|uva sabiedrības uzmanības centrā un pat

kļuva par sava veida grēkāžiem, kuriem nācās atbildēt par visām iepriekšējā režīma

negācijām.

Vienlaikus daudzi jaunākās paaudzes vēsturnieki - M. Virsis, 0. Kostanda,

I. Kreituse, I. Bērziņš, A. Bērziņš v.c. - aktīvi iesaistījās Latvijas valsts atjaunošanā

un atjaunotās valsts politiskajā dzīvē, 80. gados ieņemot augstus amatus likum-

došanas un izpildvaras institūcijās.

Taču primārais vēsturnieku uzdevums 80. gadu nogalē un 90. gadu sākumā

bija atdot parādus sabiedrībai. Mēs nedrīkstējām vienkārši paiet malā un mierīgi

gaidīt, kamēr jaunā vēsturnieku paaudze sāks pētniecisko darbu, balstoties uz

jaunām atziņām. Atcerēsimies tā saucamos jaunos kalendāra nemierus 1987.-

-------1988. gadā, tolaik vēl mazskaitlīgas sabiedrības daļas protesti pilnīgi sakrita ar

padomju režīma laikā noklusētiem, falsificētiem pagātnes notikumiem: 23. augusts

(līdz 80. gadu nogalei ideoloģisko un politisko apsvērumu dēļ Padomju Savienības

vadība neatzina Molotova-Ribentropa pakta esamību); 18. novembris (padomju

historiogrāfijā viss, kas bija saistīts ar neatkarīgas Latvijas Republikas pastāvēšanu

starpkaru posmā, tika vērtēts negatīvi, vienīgi kā "vēsturiska nejaušība" starp divām

"sociālistiskām revolūcijām" 1919. un 1940. gadā); 25. marts un 14. jūnijs (1941. un

1949. gada masu deportācijas ilgus gadus pēc Otrā pasaules kara vispār nedrīk-

stēja pieminēt, vēlāk tika atzīts, ka "šķiru cīņas apstākļos" tās bija nepieciešamas,
kaut gan to īstenošanas laikā bija pieļautas arī k|ūdas). Šie liktenīgie datumi lielā

mērā arī noteica pētniecības virzienus turpmākajos gados, un tie ir:

• Latvijas okupācija 1940. gadā; tās priekšnoteikumi un rezultāti; 3

• 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta masu deportācijas, to

vērtējums un sekas; 4

• pretestības kustība okupācijas režīmam (dažādas tās formas);

• represīvās iestādes un represijas pret atsevišķām iedzīvotāju grupām;

• PSRS īstenotā kolonizācijas un pārkrievošanas politika.5

Protams, tie nav visi, bet, manuprāt, galvenie virzieni. Jautājumu loks, kas

saistīts ar šo problemātiku, bija vairāku zinātnisku konferenču un semināru uz-

manības centrā, nerunājot par daudzskaitlīgām publikācijām. Šajā virzienā tiešām

ir sperts milzīgs solis uz priekšu. Taču līdz šim neatkarīgi no tā, pie kuras paau-

dzes pieder vēsturnieki, pētniecības darbs norisēja it kā divās plāksnēs. Pirmkārt,

empīriskā materiāla uzkrāšana. Zinātniskajā apritē arvien vairāk ienāk, piemē-

ram, bijušā Valsts drošības komitejas arhīva materiāli. Tas ir milzīgs dokumentu

klāsts. īpaši jāuzsver, ka jau 1999. gadā vēsturnieku kolektīvs R. Vīksnes vadībā
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sagatavoja apjomīgu rādītāju, kurā apkopotas ziņas par tiem, kuru krimināllietas

glabājas tagad jau Latvijas Valsts arhīvā.6 Šis izdevums neapšaubāmi atvieglo

pētniekiem darbu ar arhīva materiāliem. 20. gs. 90. gados un mūsu gadsimta

pirmajos gados liela uzmanība tika pievērsta atsevišķu dokumentu, dokumentu

kopumu un krājumu sagatavošanai un izdošanai. 7 Otrkārt, padomju historiogrāfijas

nostādņu kritika vai vienkārši noliegšana, to gadu sagrozījumu un falsifikāciju

atsegšana. Tas ir pilnīgi pamatots un loģisks mūsdienu Latvijas historiogrāfijas

attīstības posms.

Nākamais etaps varētu būt apkopojošie pētījumi. Manuprāt, daži Vēsturnieku

komisijas ārzemju locek|i nav apmierināti ar to, ka praktiski netiek veikti apkopojoši

teorētiski pētījumi. Tas izskaidrojams ne tikai ar finansiāla rakstura grūtībām, bet

arī ar nepieciešamību apgūt jaunus avotus, jaunas pieejas vēstures pētniecībā.

Man bija iespēja iepazīties ar vairāku Rietumeiropas un ASV autoru darbiem

par Padomju Savienībā eksistējušo režīmu, kas pretendē uz nosaukumu - apko-

pojošie. Šīs grāmatas tapa pēc PSRS sabrukuma pēc izdevniecību pasūtījuma.

Temats 90. gadu sākumā bija aktuāls! Šo darbu vidū bija maz nopietnu pētījumu.

Domāju, nav vērts rakstīt rakstīšanas pēc. To mēs arī nedarījām, un labi vien tas

ir! Jo pirmais solis apkopojošo darbu tapšanai, manuprāt, ir faktoloģiskā materiāla

uzkrāšana, zinātniskie raksti un monogrāfiskie pētījumi par konkrētām problēmām.

To sagatavošana arī prasa laiku.

Vai tagad mēs esam gatavi apkopojošo darbu sagatavošanai? Atbildēšu pie-

sardzīgi: droši vien - jā. Kaut gan, kā zināms, tāda tipa darbi atspoguļo stāvokli

historiogrāfijā. Un apgalvojums, ka Latvijas vēstures pēc Otrā pasaules kara pēt-

niecībā nav "balto" plankumu, būtu nepatiess. No pētnieku uzmanības loka ir

"izkrituši" tādi jautājumi kā, piemēram, tautsaimniecības attīstība, tendences kultūras

jomā.8 Šīs problemātikas pētniecība vēl ir priekšā.

Turpinot jau iesākto tēmu par ļoti ciešo saikni "vēsturnieks-sabiedrība" attiecībā

uz 20. gadsimta otrās puses vēstures pētniecību, tā diemžēl ir jāpapildina vēl ar

vienu vārdu - "politika". Jau 80. gadu nogalē atšķirīgi - dažkārt pat diametrāli pre-

tēji - vēstures notikumu vērtējumi bija tas, kas līdzās attieksmei pret neatkarīgas

Latvijas valsts atjaunošanu noteica sabiedrības sašķelšanos. Vēsturniekus dažkārt

cenšas ietekmēt gan lielā politika, piemēram, ļoti dažāds Latvijas un Krievijas kopējās

pagātnes vērtējums, gan "mazā" politika, te es domāju dažādus iekšējos politiskos

spēkus un procesus. Nav noslēpums, ka sabiedrībā pastāv pretēji viedokļi par mūsu

valsts vēsturi kā pirms, tā arī pēc Otrā pasaules kara, vēl vairāk -esmu pārliecināta,

ka pastāv atšķirīga vēstures izpratne. Tiešām, pēc Latvijas valsts neatkarības atjau-

nošanas vēsturnieki lielāku uzmanību ir pievērsuši padomju režīma represīvajai pusei.

Tas ir izskaidrojams ar vairākiem faktoriem. Pirmkārt, vēsturniekiem, kā jau minēts,
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vajadzēja atdot parādus sabiedrībai un beidzot atklāti pateikt par Latvijas tautas

traģēdiju, ko tai nesa padomju režīms. Otrkārt, Latvijai varmācīgi uzspiestās totalitārās

sistēmas analīze nav iedomājama bez padomju terora pētniecības. Un, treškārt, tikai

sabiedrības informētība par padomju režīma noziegumiem palīdzēs tai pārvarēt tota-

litārisma sekas un turpmāk nepieļaut varmācības atkārtošanos. Taču līdz tam vēl ir

tāls ceļš ejams. Protams, |oti nosacīti, tomēr Latvijas sabiedrībā attiecībā pret mūsu

valsts vēstures norisēm pēc Otrā pasaules kara skaidri iezīmējas divas grupas -

latvieši un cittautieši. lemesli šādam iedalījumam pēc nacionalitātes ir ļoti dažādi,

ieskaitot ģimenes vēsturiskās saites, kas ir stiprākas latviešiem Latvijā un neizkoptas

tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ pameta savu dzimteni un atbrauca uz Latviju paši vai

bija uz šejieni nosūtīti darbā. Sava loma te ir masu saziņas līdzekļiem. Nevar paiet

garām arī padomju historiogrāfijas mītiem, kas, kā es pārliecinājos, ir ļoti dziļi

iesakņojušies. Tikai viens piemērs, taču, manuprāt, atšķirīgiem viedokļiem te ir

principiāls raksturs. Aprakstot padomju teroru pret Latvijas iedzīvotājiem, parasti

tiek lietots jēdziens "genocīds" vai arī, un tas, manuprāt, ir precīzāks, - "genocīda

iezīmes". Taču liela sabiedrības daļa kā pašu par sevi saprotamu atkārto vēl Staļina
laika tēzi par cīņu ar šķiras ienaidniekiem, it kā represijas tika veiktas, izejot no šķiriskā

principa: no padomju varas cieta bagātnieki, ekspluatatori, bet ne darbaļaudis. Šis

postulāts netiek nemaz apšaubīts. Starp citu, to neapšauba arī daži vēsturnieki. Kaut

gan būtu vienkārši jāielūkojas arestēto sarakstos. Vēl vairāk, atsevišķi preses izdevumi

savos lasītājos kultivē domu, ka pastāv latviešu vēsture, kas nav pieņemama Latvijas

krievu iedzīvotāju kopienai. Protams, šī apgalvojuma pamatā ir autora politiskās

intereses, taču zīmīgs ir pamatojums. Aprakstot mūsu starptautiskās konferences

gaitu, N. Kabanovs piemin to, ka tajā piedalījās arī zinātnieki no Krievijas. Raksta

nobeigumā tiek secināts: "Neapšaubāmi, dažādu valstu zinātnieku kontakti sekmē

zinātnes attīstību. Taču šajā konkrētā gadījumā šķiet, ka Krievijas vēsturnieki nav

izpratuši, kāpēc viņus uzaicināja uz Rīgu. Nepārtraukti atgādinājumi par Staļina ēras

represijām kalpo kā attaisnojums mūsdienu politikai, kas nevar būt tuva nevienam

Krievijas humanitāro zinātņu pārstāvim. Ja viņš, protams, nav brīvprātīgi atteicies no

savas tautas un valodas.." 9

Man var oponēt -vēsturē vienmēr ir bijuši mīti, pati vēsture ir viens liels mīts.

Un vispār - mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, un katram ir tiesības paust

savu viedokli. Turklāt visās valstīs pēdējo 50 gadu vēstures pētniecība nav brīva no

politizācijas. Latvija nav izņēmums. Tam var pilnīgi piekrist, tikai ne tādā gadījumā,

kad apgalvojumi balstās vienkārši uz meliem. Atkal piemērs, šoreiz saistīts ar

L. Kovaļa vārdu. L. Kovaļs ir rakstnieks, dzejnieks un publicists, kurš tiešām ir

veicis milzīgu darbu, pirmkārt jau apkopojot liecības par holokaustu Latvijā. Viņš ir

savācis milzīgu materiālu par Latvijas ebreju traģēdiju Otrā pasaules kara laikā un
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publicējis trīs apjomīgas grāmatas.10 Par šo darbu viņš ir pelnījis sabiedrības un

arī starptautisko organizāciju atzinību. Un tieši tāpēc mani vienkārši šokēja tas, ko

viņš teica savā intervijā: "Es biju griezies pie latviešiem: atjaunosim [19]41. gadā

deportēto vārdus. Viss beidzās ar tukšām runām... Domāju, tāpēc, ka starp de-

portētām ģimenēm - nedaudz vairāk par 42 tūkstošiem cilvēku - trešdaļa bija

ebreji un krievi, par ko mūsdienu "vēsturnieki" nemīl runāt." 11 2001. gadā tika

izdota grāmata "Aizvestie". 12 Tajā ir apkopotas ziņas par vairāk nekā 15 tūkstošiem

Latvijas iedzīvotāju, kuri tika deportēti liktenīgajā 1941. gada 14. jūnija dienā (nevis

42 tūkstoši, kā apgalvo L. Kova|s). To vidū bija 11,7% ebreju, 5,3% krievu (kopā
tie neveido trešdaļu no deportētajiem, kā uzsver L. Kovaļs) un 81,3% bija latvieši. 13

Tiešām, 80. gadu nogalē, kad vēsturnieku rīcībā vēl nebija pilnīgu datu par

14. jūnija deportāciju, runāja par to, ka trešdaļa deportēto bija ebreji. Taču kopš tā

laika ir pagājis vairāk nekā 10 gadu, nomainījies ne vien gadsimts, bet arī tūkstoš-

gade. Jā, grāmata "Aizvestie" dārgi maksā, bet eksistē arī bibliotēkas. Likt vārdu

vēsturnieki pēdiņās tomēr nevajadzētu, jo tieši viņi veica šo milzīgo sagatavošanas

darbu. Kaut gan krievu presē mūs sauc arī par "galma vēsturniekiem". Šo faktu

nebūtu vērts pieminēt, ja ne divi, pēc manām domām, ļoti būtiski faktori. Pirmkārt,

L. Kova|s ir rakstnieks, publicists, kas veido sabiedrisko domu. Otrkārt, uzdroši-

nāšos apgalvot, ka tāda nostāja ir sava veida nacionālisma izpausme. Daudz ko

pamatoti pārmetot latviešiem, pats autors apliecina, ka viņam nerūp citas tautas

sāpes, viņš pat nevīžo vismaz sekot līdzi vēstures pētniecībai mūsu valstī. Te var

vienīgi piekrist ī. Kleimaņa nostādnei: "Latvijas tautai svarīgākas ir padomju laika

represijas, tās bija plašākas un ilgstošākas, arī labāk saglabājušās atmiņā. Padomju

laika nepamatotās represijas nemazina holokausta unikālo nozīmi." 14 Tieši sabied-

riskās domas veidotāji, pie kuriem droši var pieskaitīt arī rakstnieku un publicistu

L. Kovaļu, nedrīkst izjaukt šo ļoti jūtīgo un trauslo līdzsvaru.

Ar šo piemēru ir saistīta arī cita politiska rakstura problēma. Mēs publicējam

savus darbus latviešu valodā. Tie, kuri dzīvo krievu valodas informatīvā telpā, šos

darbus nekad arī nelasīs, paliek bērni. Un te ir darbs ar skolotājiem. Tāpēc visnotaļ

apsveicama ir Okupācijas muzeja Izglītības programma.

Runājot par mūsdienu Latvijas historiogrāfiju, jāuzsver, ka, manuprāt, vēl nav

pārvarētas vairākas negācijas, kas ir raksturīgas pārejas posmam. Viena no tām -

meklēt vainīgos ārpusē un visiem spēkiem aizstāvēt "savējos". Varbūt tieši tāpēc

Latvijā praktiski nav nopietnu pētījumu par kolaborāciju pēc Otrā pasaules kara.

Vainot citus - "svešiniekus" - ir daudz vienkāršāk nekā bezkaislīgi analizēt un

izskaidrot savu rīcību. Bet pie mums parasti ir tā -viss sliktais nāca no Maskavas,

migrantiem, cittautiešiem. Bet kur bija latvieši? Tepat vien bijām, dzīvojām un

sadarbojāmies ar padomju režīmu. Bijām spiesti to darīt? Jā. Taču bija arī cita
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puse. Represijas veica, par saviem kaimiņiem rakstīja ziņojumus uz attiecīgo iestādi,

izlaupīja arestēto un deportēto mantu, ieņēma viņu dzīvokļus un mājas arī latvieši.

Jā, sistēma to ne vien atļāva, bet pat veicināja. Vēl vairāk, sistēma nostādīja latvie-

šus pret latviešiem. Šī pretnostatījuma sekas vēl nav pārvarētas.

Daudzām problēmām mēs vispār neesam vēl pieskārušies. Viena no tām -

iedzīvotāju, konkrētāk - dažādu iedzīvotāju grupu attieksme pret padomju režīmu,

īpaši uzreiz pēc Otrā pasaules kara. Sabiedriskā doma Padomju Savienībā bija grūti

izprotama, divkosīga kā pati dzīve valstī, kur sodīja ne vien par darbību, bet arī par

vārdiem un pat domām. Varbūt mēs pat līdz galam neapzināmies, kādas tam ir

sekas. Tāpēc domāju, ka iedzīvotāju attieksme pret padomju režīmu varētu pakāpe-

niski veidoties kā atsevišķs virziens pētniecībā. Galu galā bez tās izzināšanas nevar

izprast "dziesmotās revolūcijas" fenomenu.
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Irēne Šneidere

The Soviet Occupation Regime in Latvia:

Directions and Problems of Research

Summary

In June 1991, a similar international conference "The Practice of Communist

Totalitarianism and Genocide in Latvia" took place. At that time the host country

of that conference had not fully restored its independence. It is impossible and

the author does not want to compare that conference with the present one,

since times have changed and so have we. Yet, a certain distance of the road

has been covered. Completely new directions of research have emerged, the

range of available source materials has become much larger, a new generation

of researchers is emerging. In 19905, archives, museums and higher education

institutions (old and new ones) actively and very successfully contributed to

historical research. There are three journals in Latvia that deal with history,

including the period, which is in the focus of the present conference. What is

there that has not changed over this time? For very different reasons the public,

politicians and along with them also historians still focus on the 20th century

events in Latvia. The problems are also still there; some of them have not even

changed.

The paper deals with the following aspects of the theme.

1. Among the factors that influence both the directions of research and

historians, to the author's mind, of a special importance are: firstly, the restoration

of the national independence of Latvia that was related to the reassessment of
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the history of our nation and state. It means that historians, their work, assess-

ments and conclusions came into the focus of public attention. Secondly, the

relatively small population of Latvia. It makes the link between the historian and

the public much closer than in countries with larger populations. For this very

reason our primary task was to pay back the debt to the public. It largely explains

why a lot of publications, research conferences and seminars were dedicated to

the repressions of the Soviet regime and their victims, because these things

have been kept back for so many years.

A huge step forward has been made in this direction. One of the tasks of

the present conference is to summarise and share the views that have developed

during the phase, which focused on the summarising of the primarily empirical

material and the denial of the historiography of the former (Soviet) period. It is

a completely logical and even necessary phase in the modern Latvian histo-

riography. Summarising theoretical research could be in the focus of the next

phase.

2. Certain problems are presented by the fact that sometimes the research

into that or another period of history is so closely interwoven with political

interests and discords that it is difficult to distinguish between science and the

dictate of national interests. It refers most of all to the assessment of the shared

past of Latvia and Russia.

3. Many problems stem from the existence of opposite views (assessment)
in the public on the history of Latvia after World War 11. The diversity of opinions
is completely understandable in a democratic society. Here the author means

two approaches that develop in parallel to each other and practically never

intersect. Of these two approaches (the division is very relative) one is typical
for Latvians and the other - for non-Latvians living in the Russian-language

information environment. For example, speaking about the repressions of the

Soviet regime against the Latvian population, we use the notions "genocide" or

"the features of genocide". The other part of the society very often continues to

refer to the phrase "fight against class enemies" that was invented back in Stalin's

time, believing that repressions were based on the class principle: the rich men

and exploiters suffered from the Soviet rule and not ordinary people.

Certainly, one can say that history and myths are indivisible. Yet the author

believes that this is an issue of principle and it still requires much hard and

ungrateful work to explain the issue to the public. It is difficult to do so also

because the press in the Latvian and Russian languages sometimes voice opposite

views and assessments of historical events. Sometimes it gives an impression

that there have been two Latvias with two completely different histories. The

Russian language press calls us "court historians".
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4. The responsibility of historians of the author's generation is still a pain-

ful issue. The author's impression is that, in order to avoid responsibility, these

historians in a simplified manner change their assessment from negative to

positive and vice versa: what used to be negative now becomes positive and

the other way round. This tendency sometimes implies nationalistic attitudes:

all that was bad came from aliens. But where were we, the Latvians? Were we

all "dissidents in disguise"? No, we lived under that regime and collaborated

with it. Were indeed the members of the Communist Party of Latvia the only
"bad boys"?

The author sees collaboration under the Soviet regime as one of the gravest

problems in contemporary Latvian historiography. As we know, it is much easier

to put the blame on somebody else than to analyse, explain and eventually to

acknowledge your own behaviour. There were also Latvians among those who

carried out repressions, tortured people, reported on their friends and neigh-

bours and looted the property of the arrested and deported. History has never

been black-and-white.
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Baltijas valstu okupācija:
ieskats terminoloģijā, periodizācijā, izpētē

Baltijas valstu totalitārās okupācijas terminoloģijas, periodizācijas un izpētes jautā-

jumi ir vairāku atsevišķu starptautisko zinātnisko sesiju vai referātu tēmas. Tāpēc

šo jautājumu risināšanai šajā referātā izteiktas tikai dažas domas, kaut gan vēstu-

riskos notikumus lietišķi var droši interpretēt tikai pēc ilgāka laika. Starptautiski

atzītajam vēsturiskajam faktam, ka trīs Baltijas valstis ir bijušas komunistiskās

Padomju Savienības okupētas kolonijas (1940.-1991. g.), līdz šim ir trīs galvenie

vērtējumi. Pirmkārt, Baltijas valstis nekad nav bijušas okupētas, jo tās brīvprātīgi

iestājās PSRS. Šo uzskatu pārstāv galvenokārt bijušās koloniālvalsts aizstāvji.

Otrkārt, Baltijas valstis ar vairākkārtēju spēku tika okupētas un vēlāk kolonizētas.

Šo uzskatu pieņem Baltijas valstu pilsoņu un starptautiskās demokrātiskās sa-

biedrības lielākā da|a. Treškārt, Baltijas valstu vēsture 20. gadsimta otrajā pusē ir

nesvarīga, un, lai to uzsvērtu, vispirms jālieto okupācijas varas noteiktie oficiālie

parādību nosaukumi un periodizācija.

Minēsim dažas iezīmes pēckara vēstures periodizācijā, kas atspoguļojas oku-

pācijas laika historiogrāfijā. Atbilstoši okupētājvalsts pieņemtajiem vēsturiskā mate-

riālisma principiem okupācijas laikā par vienīgi pareizo šeit uzskatīja vēstures

periodizāciju piecās sabiedriski ekonomiskajās formācijās: pirmatnējā kopsabied-

rība, verdzība, feodālisms, kapitālisms un komunisms. 1 Padomju Savienībā pēckara

gadu vēsturei tika veltīta daudz lielāka vērība nekā citās valstīs, jo šī vēsture bija

intelektuālā imperiālisma būtiska sastāvdaļa un komunistiskā optimisma zinātnisks

pamatojums. Profesors Andrejs Plakans 1995. gadā rakstīja, ka "pēc 1945. gada

Latvijas vēstures rakstīšanu Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā rūpīgi uz-

raudzīja un vadīja Komunistiskā partija" 2, veicot Latvijas politiskās, saimnieciskās

un kultūras dzīves kolonizēšanu (Gleichschaltung) ar Krieviju. 3

PSRS vēstures periodizāciju kopš 1940. gada okupētajā Baltijā noteica VK(b)P-

PSKP 19.-27. kongresa un CX plēnumu lēmumi. Atkarībā no kompartijas t.s.

ģenerālās līnijas maiņas tika izmainīta PSRS un arī Baltijas republiku vēstures

periodizācija. Baltijas valstu pēckara okupācijas vēstures periodizācijā var izšķirt
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trīs galvenos PSKP noteiktos periodizācijas posmus. Pirmajā posmā dominēja un

līdz PSKP 22. kongresam 1961. gadā pastāvēja dalījums trijos posmos: 1) sociā-

listiskās revolūcijas uzvara, sociālistiskās celtniecības sākums (1940. gada 21. jū-

lijs -1941. gada 22. jūnijs); 2) Lielais Tēvijas karš (1941.-1945. g.); 3) sociālisma

uzvara (1945.-1959. g.).4 Kaut arīŅ. Hruščova (1894-1971) slepenā runa slēgtajā

PSKP 20. kongresa sēdē 1956. gadā lika šaubīties par "sociālisma uzvaru" 1940-

-----1950. gadā, kompartija sāka komunisma celtniecības forsēšanu uz papīra, kas

veidoja Baltijas republiku periodizācijas otro posmu. 1955. gadā periodizācijā ieviesta

nodaļa, kas stāstīja par "plašas komunisma celtniecības sākumu" 5. Arī PSKP

22. kongress 1961. gadā pasludināja sevi par komunisma cēlāju kongresu un

paredzēja 20 gadu laikā, t.L, līdz 1981. gadam, uzcelt komunismu. Jau 1962. gadā

laika posms pēc 1945. gada dēvēts par "sociālisma celtniecības un pakāpeniskas

pārejas posmu no sociālisma uz komunismu" 6. Parādījās nodaļa "Padomju cilvēki

ceļ komunismu". 7 Arī L. Brežņeva (1907-1982) vadībā PSKP 23. kongress 1966. ga-

dā paredzēja sociālisma celtniecības pabeigšanas un komunisma celtniecības

posmu.
8 Šajā pašā gadā izdotajā Latvijas PSR vēstures mācību grāmatā, kā arī

Latvijas PSR vēstures saīsinātajā kursā ir nodaļa "Plašas komunisma celtniecības

sākums". 9

Trešais posms okupācijas vēstures periodizācijā sākās pēc PSKP 26. kongresa

1981. gadā, kad civilizētajā pasaulē bija iestājies postindustriālais laikmets un PSRS

bija cietusi sakāvi aukstajā karā. PSKP ieslēdza atpakaļgaitu un ieviesa jaunu ter-

minu -attīstītais sociālisms. Latvijas PSR vēstures akadēmiskajā kursā komunisma

celtniecība 80. gados bija nozudusi, taču parādījās nodaļas "Sociālisma piln-

veidošanās" (12.-17. nodaļa), "Paātrināšanas posms" (18. nodaļa) 10 un "Sociālisma

attīstības posmi".11 Tā Baltijas nāciju okupācijas vēstures pētīšanu okupācijas gados

veidoja VK(b)P (PSKP) lēmumi. Latvijas PSR "sociālisma vēstures" rakstīšanas

pamatā, kā to pareizi formulēja Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs, bija VK(b)P īsā kursa

tradīcija, savienota ar Krievijas impērijas historiogrāfijas koncepciju. Balstoties uz

to, izstrādāja skolu mācību grāmatas un tikai pēc tam ķērās pie monogrāfiskiem

pētījumiem, cenšoties pierādīt kompartijas lēmumu pareizību. Okupācijas vēstures

uzdevums bija zinātniski nostiprināt kompartijas lēmumus, un to veica sevišķi
uzticami Baltijas vietējie vēsturnieki. PSRS okupācijas vēstures pavēlnieki bija

komunistu līderi, bet okupācijas laika pētnieki - viņu ideju kalpi. Okupācijas laika

vēsturniekus toreiz vērtēja pēc tā, cik precīzi papagailiski un skaļi viņi atkārtoja

kompartijas lēmumus; par to piešķīra zinātniskos grādus, goda nosaukumus,

ordeņus utt. Baltijas valstu vietējie padomju pēckara vēsturnieki radīja pasaules

komunisma impērijas celtniecības ideoloģisko nodrošinājumu, tēloja cilvēces tiek-

šanos uz komunismu. 12 Okupācijas vēstures pētnieks bija pilnīgi atkarīgs no pa-
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stāvošās iekārtas. Tāpēc notika Baltijas sociālisma laikmeta vēsturnieku profesionālā

dekvalifikācija - un sociālisma vēstures nodaļu darbinieku lielākā daļa pēc neatka-

rības atjaunošanas zinātnē neatgriezās.

Tā Padomju Savienībā nepastāvēja zinātniskas t.s. sociālisma laikmeta izpētes,

bet bija novērojamas antivēstures izpausmes. Tas notika tāpēc, ka viens no totalitārās

komunisma diktatūras patiesības monopola balstiem PSRS bija sociālisma vēstures

skaidrošanas monopols.

Latvijas Okupācijas muzejs, cerams, publicēs okupācijas laikā lietoto svarīgāko

jēdzienu īsu skaidrojošo vārdnīcu, tāpēc šeit izteikšu dažas domas tikai par dažiem

toreiz izplatītajiem terminiem, kuru drupas ir sevišķi uzkrītošas šodien. Komunis-

tiskā totalitārā diktatūra noteica arī valodas semantisko saturu. Okupācijas gados

lietotie jēdzieni nereti patiesībā nozīmēja pretējo nekā demokrātiskās sabiedrības

dzīvē. Tie bija komunistu izdomāti pseidonīmi. Šīs komunistu melu metodes analīzi

visai spilgti sniedz Čehijas Republikas prezidents Vāclavs Havels savā darbā "At-

klātās vēstules: Rakstu izlase". Vāclavs Havels raksta: "Strādnieku šķira tiek ver-

dzināta strādnieku šķiras vārdā. Indivīda totālā degradēšana tiek dēvēta par vis-

augstākās pakāpes atbrīvošanu. Informācijas liegšanu sauc par tās pieejamību

visiem.. Varas lietošanu sauc. par likumību. Kultūras apspiešanu dēvē par tās

attīstību. Smieklīgās vēlēšanas kļūst par demokrātijas viscēlāko paveidu.. Militārā

okupācija top par brālīgu palīdzību.. Tā vilto pagātni. Tā vilto tagadni. Un tā vilto

nākotni. Tā vilto statistiku.. Tā izliekas, ka ir visvarena. Tā izliekas, ka tā neizliekas." 13

Strādnieku un zemnieku deputātu padomes Krievijā pastāvēja kopš 1905. gada.

Pēc komunistu infiltrācijas padomēs Krievijas komunistiskās (boļševiku) partijas

8. kongress Ļeņina vadībā jau 1919. gada martā atzina, ka turpmāk "savus lēmumus

partijai nepieciešams īstenot caur padomju orgāniem padomju konstitūcijas ietvaros.

Partija cenšas vadīt padomju darbību, bet nevis tās nomākt." 14
Kopš 1923. gada

Krievijas komunistiskās (boļševiku) partijas 12. kongresa PSRS pastāvēja kreiso

radikāļu boļševiku totalitārā diktatūra, bet padomju varai nekādas varas nebija,

izņemot to, ko piešķīra komunisti. "Padome (kopš 1917. gada)," teikts Vebstera

skaidrojošajā vārdnīcā, "ir pārvaldes iestāde komunistu zemē." 15 Kreiso radikāļu

dominēšana padomēs Krievijā bija sava veida sen iecerētās vienticības (едино-

верие) izpausme blakus vienvaldībai un tautiskumam. Pastāvot neierobežotam PSKP

varas monopolam, padomes nekad neizteica savu gribu principiālos jautājumos,

bet īstenoja augstāko un zemāko kompartijas organizāciju pieņemtos lēmumus.

1977. gadā PSRS Konstitūcijā parādījās slavenais 6. pants, kurā atzīts, ka "komu-

nistiskā partija ir padomju sabiedrības vadošais un virzošais spēks", tādējādi atklāti

pasakot, kam pieder vara. Tā PSRS vēstures viltošana sākās jau ar PSRS no-

saukumu. Runājot par Vācu nācijas Svētās Romas impēriju (962.-1806. g.), izcilais
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franču 18. gs. filozofs Voltērs (1694-1778) teica, ka tā nebija ne vācu nācijas, ne

svētā, ne Romas, ne impērija. Tas pats jāsaka par Padomju Sociālistisko Republiku

Savienību. Tā nebija ne padomju, ne sociālistiska, ne republiku, ne savienība, bet

gan totalitāra komunistu radikāļu koloniāla impērija. Krievijas zemnieki jau 1921. ga-

dā ar lozungu "Padomes bez komunistiem!" sāka sacelšanos pret padomju varu

un cīnījās pret to tik ilgi, kamēr komunisti viņus likvidēja kā šķiru.
16 Jēdzieni

"padomju vara", "padomju iekārta" - es te piekrītu profesoram Valteram Nollen-

dorfam - 20. gadsimtā pastāvēja (un pastāv arī 21. gadsimta sākumā) vairāk ārpus

Padomju Savienības, sevišķi Amerikas Savienotajās Valstīs. īsuma dēļ, manuprāt,

varētu lietot arī Padomju Savienības padomju režīma padomizēšanas jēdzienu,

pētījuma sākumā paskaidrojot, ka šis vārds lietots totalitārās komunistiskās dik-

tatūras apzīmēšanai. Kaut arī uz papīra PSRS pastāvēja padomju vara, mūsdienu

Krievijas vēsturnieki 25 Krievijas un PSRS padomju kongresu darbības aprakstam

laika posmā no 1917. līdz 1936. gadam mācību grāmatā 1998. gadā veltījuši četras

lappuses teksta, bet VK(b)P un PSKP kongresu vēsturei - deviņas lappuses.
17

Krievijā demokrātiskie vēsturnieki atmet šo liekulīgo komunistu propagandas izvei-

doto padomju jēdzienu.

Diezgan noturīgs izrādījies staļinisma jēdziens. Jaunākajās ārzemju enciklo-

pēdijās teikts: "Staļinisms ir komunistiskās valdīšanas sistēmas deformācija," 18-

-----komunisma teorija un prakse. Politbiroja sēžu protokolu oriģinālu pētījumi par

1939.-1950. gadu pierādīja, ka PSRS vadībā patiesībā bija četru vīru komanda-

Molotovs, Maļenkovs, Berija un Ždanovs. Viņi savstarpēji saskaņoja un pieņēma

vissvarīgākos lēmumus arī bez Staļina piedalīšanās sēdēs. 19
Saprotams, ka šo

komunistiskās valdīšanas deformāciju izveidoja komunistiskā partija. Tikai līdz

1950. gadam ar komunistiskās partijas gādību Staļina darbi izdoti 101 valodā un

izplatīti 539 miljonos eksemplāru. 20 Tā saucamās vadoņu krīzes laikā PSKP 20. kon-

gresā 1956. gadā, atklājot totalitārās sistēmas noziedzību, bet uzveļot visu vainu

mirušajam diktatoram Staļinam, patiesībā tika pieņemta Ļeņina un Krievijas tipa

sociālisma bezvainības prezumpcija.

Ļeņina bezvainības prezumpcija vēl šodien saglabājusies arī Baltijā, izpaužoties

visu komunistiskā radikālisma noziegumu pierakstīšanā Sta|inam, pat aizmirstot,

ka arī Baltijas valstu kolonizācija tā pa īstam sākās tikai pēc Staļina nāves. Aizmir-

stot, ka politiskās vajāšanas turpinājās gan pret personu grupām, gan atsevišķām

personām, bet jo sevišķi pret garīgo un nevardarbīgo pretošanos, kur masveida

vajāšanas pat pastiprinājās un turpinājās visus okupācijas gadus. Jāprecizē PSRS

iekšlietu tautas komisāra N. Ježova (1895-1940) 1937. gada 30. jūlijā izdotajā pa-

vēlē lietotā termina "represijas" attiecināšana uz politiski vajātajiem un izsūtītajiem,

jo represijām tika pakļauti arī laupītāji, kontrabandisti un zirgu zagļi. 21 Lai noniecinātu
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okupācijas varas politiskos pretiniekus, tos pielīdzinot kriminālnoziedzniekiem,

komunistu iestādes un propagandisti šo terminu sāka plaši attiecināt galvenokārt

uz saviem politiskajiem pretiniekiem. Parasti tie bija nelikumīgi administratīvi, ārpus-
tiesas vai politiskās vajāšanas iestādēs - tribunālos, kolēģijās - apvainotie. Būtu

jāapspriež arī pat juridiskā praksē lietotā komunistu termina "reabilitācija" saturs

un jēga. Baltijas vēsturnieku uzdevums ir atkārtoti skaidrot komunistu izdomāto

visu terminu patieso būtību.

Runājot par periodizāciju, vispirms jāteic, ka periods, un šis termins pirmoreiz

parādījies ap 1530. gadu, "ir nobeigts notikumu cikls, sērija, akcija" 22

.
Okupācijas

vēstures periodizācija var notikt paralēli impērijas un tās Baltijas koloniju patieso

iekšējo un ārējo procesu atklāšanai. Lai PSRS vēsturi pēckara gados veidotu

atbilstoši šīs lielvalsts iekšējiem procesiem, šodien Rietumu historiogrāfijā, sekojot

impēriju vēstures dalījumam pēc imperatoriem, ķeizariem un karaļiem, PSRS vēsturi

nereti iedala Staļina, Hruščova, Brežņeva un Gorbačova ērā. Taču šāds dalījums

patiesībā neiztur kritiku, jo šajos posmos tika īstenoti dažādi diktatūras varianti,

kas pēc būtības neko nemainīja, bet impērija sabruka Gorbačova reformu rezultātā.

Tāpēc visa komunistiskā totalitārā diktatūra ar valsts varas obligātu pakļaušanu
valsts partijas diktatūrai pašreizējā atziņu līmenī uzskatāma par vienu periodu. Bal-

tijas valstu okupācijas vēstures periodizācija ir okupācijas izmaiņas procesu atda-

līšana kvalitatīvi atšķirīgos periodos. Lai izolētu Baltijas valstis, tāpat kā 20. gs.

20.-30. gados, arī pēckara okupācijas gadu politiskajos procesos - "atkusnis",

politiskās elites "tīrīšanas", kolonizācija v.c. - vērojamas formu un apjomu atšķi-
rības. Taču korelācija starp Baltijas valstu vēsturi un PSRS vēsturi bija ļoti cieša, jo

visas Baltijas valstis pārvaldīja gan tiešie Maskavas emisāri, gan vietējie Maskavas

kolaboranti. Komunistu totalitārās okupācijas laikam visā tā pastāvēšanas garumā

ir nemainīgas pamatpazīmes - varmācība, kolonizācija, pārkrievošana, garīga

apspiešana v.c. Tāpēc tās viss pastāvēšanas laiks ir analizējams kopumā - no

1945. līdz 1991. gadam.

Trimdā izdotajās atsevišķu Baltijas valstu un kopējās Baltijas valstu vēstures

grāmatās nebija noteiktas okupācijas laika periodizācijas. Taču atsevišķu paragrāfu

nosaukumos ir lietots jēdziens "okupācija". 23

Lielākā daļa Baltijas okupācijas laika vēsturnieku nav mācījusies Rietumos, bet

gan no Rietumiem un, labi pārzinot impērijas pirmavotus, var ieņemt svarīgu lomu

Rietumu pētniecības procesā. Jāpiekrīt Latvijas Universitātes docentam Jānim

Taurēnam, ka Baltijas valstīs pašreiz vadošie vēsturnieki pēcpadomju laikā radikāli

noliedza okupācijas laika historiogrāfijas tradīcijas. Taču jāpiebilst - noraidīja bez

šo darbu analīzes. Viņi savos darbos enerģiski turpināja trimdas historiogrāfijas

tradīcijas, vienlaikus atrodoties lielā Rietumu historiogrāfijas ietekmē.
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Baltijas valstu okupācijas vēstures periodizācijā pašreiz novērojamas divas

tendences. Pirmkārt, okupācijas melno plankumu iekrāsošana okupantiem labvēlīgos

toņos (staļinisms, padomju vara). Daudzi vēsturnieki, žurnālisti un politiskie darbi-

nieki nacistiskās Vācijas okupāciju Baltijā visai precīzi nosauc par nacistiskās Vācijas

okupāciju. Taču, runājot par komunistu okupāciju, viņi pat viena teikuma ietvaros

salīdzinājumā ar tālaika Vāciju nosauc PSRS okupāciju par padomju, nevis komu-

nistisko okupāciju, tā acīmredzot slēpjot savu bijušo partijas piederību. Otrkārt,

1944.-1945. gadā Baltijas atbrīvotāji nomainīja nacistisko totalitāro diktatūru ar

komunistu totalitāro diktatūru, turklāt abu okupantu rīcība ir pilnībā salīdzināma. 24

Komunistu okupācijas jēdziena izmešana no Baltijas valstu vēstures periodizācijas

un tēlojuma ir mūsu tautu vēsturiskās apziņas kropļošana. To pašu var teikt par

okupācijas laika ierobežošanu ar 1945. vai 1985. gadu un mēģinājumiem zinātniski

periodizēt okupācijas laiku. Kā piemēru okupācijas laika ierobežošanai ar 1945. gadu

var minēt Raita Ābeļnieka mācību grāmatu "Latvija divdesmitajā gadsimtā", kurā

V nodaļa "Ceļā uz neatkarības atgūšanu" sākas ar 1945. gadu.25 Okupācijas laika

beigu gada pārskatīšanas raksturīgs piemērs ir nozīmīgais dokumentu krājums

"Latvija padomju režīma varā, 1945-1986" (Rīga, 2001 ).26

Taču Latvijas okupācijas laika zinātniska periodizācija Latvijas skolu mācību

grāmatās jau 90. gadu otrajā pusē guvusi labus panākumus, neieviešot nodaļas,
kas būtu nosauktas padomju vai staļinisma vārdā.27 G. Kurlovičs un A. Tomašūns

grāmatā "Latvijas vēsture. Okupācijas gadi", kas iznākusi 1998. gadā, par stāvokli

pēc Otrā pasaules kara raksta, ka "gandrīz visās zemēs, kur bija iegājis krievu

karaspēks, nodibinājās komunistiski režīmi"28.

Visu triju Baltijas valstu pēckara vēstures periodizācijā pašreiz valda sajukums

(sk. tabulu). Tas liecina, ka šo periodizāciju nepieciešams izstrādāt, jo tā ir nozī-

mīga skolu, bibliotēku, arhīvu un pat universitāšu ikdienas darba vajadzībām.

Baltijas (Latvijas) vēstures periodizācijai atkarībā no darba ievirzes var izvēlēties

politiskus, ekonomiskus vai kultūras pamatkritērijus, kas noteica Baltijas nāciju

attīstību. Apspriešanai pamatā varētu ieteikt Baltijas valstu (Latvijas) okupācijas

(1940.-1991. g.) hronoloģiski divdaļīgu periodizāciju: 1) Baltijas (Latvijas) okupā-

cija Otrā pasaules kara laikā (1939.-1945. g.); 2) Baltijas (Latvijas) okupācija un

kolonizācija pēc Otrā pasaules kara (1945.-1991. g.). Vistuvāk šai okupācijas laika

periodizācijai ir l. Baumerta, G. Kurloviča un A. Tomašūna mācību grāmatas "Lat-

vijas vēstures pamatjautājumi" periodizācija. 29

Pievēršoties Baltijas valstu okupācijas izpētei, jāteic, ka starptautiskās zinātnis-

kās konferences parasti apliecina zināmu pakāpi problēmas izpētē. Taču Baltijas

nāciju pēckara vēstures drāmas izpēte pusgadsimta garumā ir tikai sākumā. Šo

drāmu atšķetināt un izlasīt mēs spējam tikai kopā ar kaimiņtautu vēsturniekiem.
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Tabula

Krievijas,

Igaunijas
un

Latvijas
vestures

periodizācija

(1939-1991)

Nr. p.

k.

Hronoloģija

История

отечества.

История
России.

Учебник
для

вузов.-
Москва,
2001,

с.

461-616

New

Britanic Encyclopedia

"Brockhaus"
1998

Орлов
А.

С.

и

др.

История
России.

Учебник.-Москва,

BaumertsJ.,
Kuhovičs
G.,

TomašūnsA
Latvijas

Энциклопед.
словарь.-

Москва,
1999,
с.

84-96

vestures
pamat-

jautājumi.-Rīga,

1999

2001,
с.

399-473

1.

1939-1944

PSRS
Otrā

pasaules

PSRS
Otrā

pasaules

kara

laikā

Staļins

Staļins

PSRS

Lielajā
Tēvijas
karā

Latvija
Otra

pasaules

karalaikā

(1939-1945)

kara

laika

2.

1945-1953

PSRS

1945-1953

Uz

totalitāra
režīma

apogeju
PSRS

Staļins

Staļins

Pēckara
atjauno-

šana

un

attīstība

Latvija
pec

Otra

pasau-

les

kara

(1945-1991)

3.

1953-1964

PSRS

1953-1964

"Atkusnis"

Hruščovs

Hruščovs

PSRS

attīstība

4.

1964-1985

PSRS

1964-1985

Ceļa
uz

globālo
krīzi

Brežņevs

Brežņevs

PSRS

iekšēja
un

ārējā

politika

5.

1985-1991

PSRS

pārbūve

Pārbūve

Gorbačovs

Gorbačovs

PSRS

pēdējie pastāvēšanas
gadi

6.

1991-1998

Krievijas

Federācija

Jaunā

Krievija

Jeļcins

Jeļcins

Krievijas

Federācija

Latvijas

valstiskuma
atjaunošana
(1991)

EnnsTarvels
(1999)

Misiunas
R.,

Tagepera
R.

The

Baltie

States.-1992

Igaunijas
vesture,
2.

daļa

ģimnāzijām

un

vidusskolām.
-1995

1.

1939-1945

Bažu

laiks.

Pirmais

sarkanais
gads.

Nacistu
laiks

Kara

gadi

Bažu

laiks.

Pirmais

padomju
gads.

Kara

laiks

2.

1945-1950

Pēckara
gadi

Pēckara

staļinisms

(1945-1955)

Pēckara
gadi

3.

1950-1958

Dziļais

staļinisms

Nacionālo
kultūru

atjaunošana

(1954-1968)

Paraugrepublika

4.

1958-1968

Režīma

staļinizacijas
laiks

5.

1968-1978

Stagnācijas
pirmais
posms

(centralizācija)

Centralizācija
un

rietumnieciskošana
Jaunā

rusifikācija

6.

1979-1987

Stagnācijas
otrais

posms

(rusifikācija)

Stagnācijas
kalngali

(1980-1986)

7.

1987-1991

Režīma

sabrukuma
laiks

Nacionāla

atdzimšana

Neatkarības

veidošanas

8.

1991

Igaunijas

neatkarības

pasludināšana

???

???
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Okupācijas neaptveramo vēsturisko melu, (aundarbību un liekulības atklāšana ir

svarīgs solis ne tikai Baltijas nāciju vēsturiskās apziņas atjaunošanā, bet arī neuz-

ticības novēršanā starp Baltijas tautām un krievu tautu. Konferences tematika šoreiz

hronoloģiski ierobežota ar 1944.-1959. gadu, taču nevienam nav liegts iziet ārpus

šīm hronoloģiskajām robežām. Līdzās politiskajām struktūrām un politiskās sodī-

šanas sistēmai tiks analizēta okupācijas varas saimnieciskā un sociālā politika,

izglītība un kultūra, kā arī bruņotā pretošanās šai varai. Septītajā plenārsēdē pētīsim

baltiešu trimdas vēsturi.

Starp grūtībām Baltijas valstu okupācijas vēstures izpētē kā svarīgākās gribētu

minēt trīs: 1) vēstures pirmavotu trūkums un nepieejamība; 2) pētījumu hronolo-

ģiskā ierobežotība (piemēram, Latvija līdz 1956.-1959. gadam); 3) ciešākas zināt-

niskas koordinācijas trūkums un izdevumu nelielais skaits svešvalodās. Pirmkārt,

nedomāju, ka pēckara okupācijas vēsturi var saprast, izpētot 14 gadus no visiem

46 pēckara okupācijas gadiem. Šajā ziņā labs piemērs Baltijai totalitārā komunisma

visas vēstures izpētei 90. gados ir Vācija. Vācijas Federatīvās Republikas 12. sa-

saukuma Bundestāgā izveidoja "Sociālistiskās vienotības partijas (SED) diktatūras

vēstures un seku izpētes komisiju", 30 kas uzsāka darbu jau 1992. gada pavasarī un

darba rezultātus apkopoja deviņos sējumos ar nosaukumu "Vācijas Bundestāgā

Aptaujas komisijas "Sociālistiskās vienības partijas diktatūras vēsture un sekas

Vācijā"". 31 Čehijas Republikas 1993. gada 9. jūlija likums "Par komunistiskā režīma

pretlikumību un par pretošanos šim režīmam" pasludināja tālaika Čehoslovākijas
komunistisko partiju par noziedzīgu un nīstamu organizāciju (2. §), bet personas,

kuras īstenoja šo režīmu, - par sodāmām, turklāt noteica, ka izdarītajiem nozie-

gumiem nav noilguma (5. §), 32 neskatoties uz laika posmu, kad šie noziegumi izdarīti.

Nav iespējams zinātniski pētīt okupācijas varas noziegumus pret cilvēci tikai līdz

1959. gadam, jo šie noziegumi turpinājās arī vēlākajos gados. Saprotams, ka izpē-

tes hronoloģiskā ierobežošana ar 1956.-1959. gadu jau gadiem ilgi nedod iespēju

pabeigt pētījumus par Latvijas PSR NKVD-KGB vēsturi, Latvijas kolonizāciju. Tāpēc

Latvijas Vēsturnieku komisija ir vairākkārt lēmusi par pētījumu paplašināšanu līdz

1991. gadam. Taču komisijas darba paplašināšana nav notikusi.

Otrkārt, tikai šajā referātā minētās dažas historiogrāfijas, avotpētniecības,

periodizācijas un terminoloģijas problēmas liecina, ka Baltijas okupācijas vēstures

teorētisko jautājumu izpēte tālu atpaliek no laikmeta konkrēti vēsturiskās izpētes,

kas pie mums norisinās galvenokārt zinātnisko rakstu līmenī. Tāpēc mūsu turp-

mākajos pētījumos jāakcentē minēto teorētisko jautājumu izpēte, tos apspriežot

Baltijas starptautiskajos zinātniskajos forumos un monogrāfijās. Sevišķi nozīmīgas

problēmas, ar kurām okupācijas laika vēsturnieki sastopas šodien, bet viņu mūs-

dienās publicētie pētījumi sastapsies vēl pēc gadu desmitiem, ir okupācijas laika
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avotpētniecības problēmas. Mēs zinām, ka okupētājvalsts, kuras pašreiz nav uz

kartes, visus okupācijas gadus, sākot ar 1938. gadu, izstrādāja plānus un pieņēma

svarīgus lēmumus Baltijas jautājumos. Mēs zinām pat vairāku šo dokumentu adre-

ses PSRS Ārlietu ministrijas arhīvā, Krievijas Federācijas prezidenta arhīvā, PSRS

Valsts drošības komitejas arhīvā, PSRS Aizsardzības ministrijas Centrālajā arhīvā

un citur, taču šie arhīvi šodien mums nav pieejami sakarā ar Krievijas Federācijas

1993. gada likumu par arhīvu slepenības 30 gadu noilgumu. Labi zinot, ka komu-

nistiskās totalitārās okupācijas laikā "vadošā un virzošā spēka" telefonzvaniem bija

likuma spēks, ka lielākā daļa slepeno rīkojumu iznīcināta un ka okupācijas laika

vēsture nepilnīgi un izkropļoti atspoguļojas okupācijas varas vēstures dokumentos

(svarīgākie no tiem mums nav pieejami), okupācijas laika pētniekiem nopietni jā-

baidās nenokļūt saglabājušos vietējo arhīvu dokumentu lamatās. Šādos apstākļos

vēsturniekam jāizmanto visas iespējamās vēstures avotu kritikas metodes, lai tikai

uz materiāliem, ko viņi atraduši arhīvos, mūsdienu okupācijas vēsturē valdošās

faktu dejas ietvaros nenonāktu pie vēlāk pilnīgi nepieņemamiem novadpētniecis-

kiem secinājumiem.

Treškārt, Baltijas valstu okupācijas vēstures izpētes koordinācija zinātnisko

konferenču, semināru un atsevišķu projektu īstenošanā ir guvusi panākumus. Šeit

gribētu minēt Arvīda Anušauska vadībā veikto pētījumu "Pretpadomju pretošanās

Baltijas valstīs", 33 kā arī Baltijas valstu 30 vēsturnieku izstrādāto Baltijas valstu

vēsturi,34 AABS un Baltijas valstu organizētās starptautiskās zinātniskās konferences

un seminārus. Taču Krievijas demokrātiskie vēsturnieki, monogrāfiski izpētot un

dokumentējot PSKP CX Politbiroja un citu augstāko struktūru vēsturi, 35 kolaborā-

cijas vēsturi,36 politiskās cenzūras, arī vēstures cenzūras vēsturi37
un vairākas citas

jomas,3B apsteidz Baltijas okupācijas laika pētnieku veikto monogrāfisko izpēti. Bez

šo un vairāku citu pētījumu, kā arī publicēto dokumentu krājumu 39 zināšanas Bal-

tijas vēstures izpēte nevar būt sekmīga.

Baltijas okupācijas vēstures pētniecības atdzimšana var notikt gan ar katras

valsts pētījumiem, gan koordinējot pētnieku darbu starp Baltijas valstīm, gan arī

organizējot šo darbu starptautiski. Šī konference ir visu šo pētniecības ceļu savie-

nošanas mēģinājums. Baltijas nācijām ir nepieciešama okupācijas laika vēsturiskās

apziņas revolūcija, kas balstīta uz neapgāžamiem vēstures faktiem. Triju Baltijas

valstu zinātnieku un vairāku kaimiņvalstu zinātnieku rokās kopā atrodas daudz vairāk

vēstures avotu nekā atsevišķas Baltijas valsts zinātnieku rokās. Domāju, ka 1939-

-----1940. gada politiskie notikumi parādīja, kādi rezultāti var būt nevajadzīgai tikai

katras mūsu neatkarības uzsvēršanai, trūkstot vienotai Baltijas valstu identitātei.

Baltijas valstu okupācijas vēstures izpētes parametru izstrāde ir okupācijas laika

vēstures pētnieku, mūsu valsts un sabiedrisko organizāciju un mūsu sabiedrības
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uzdevums. Tāpēc šeit minēšu tikai dažas iespējamās izpētes jomas. Starptautiskās

varas monopols, kas tiesātu komunistu diktatūras noziegumus pret cilvēcību, pašreiz

nepastāv, taču ar varu neviens mūs nevar piespiest aizmirst okupāciju un genocīdu.

Ja noziedzniekus nevar sodīt, tad lai runā arhīvi, dokumentu publikācijas, lai pasaule

zina okupantu darbus.

Starp kopīgi apspriežamajiem jautājumiem jādiskutē par to, kad tad faktiski

notika Baltijas valstu okupācija - 1940. gada jūnijā vai 1939. gada beigās, ievedot

Baltijā Sarkano armiju, kas bija spēcīgāka un lielāka par Baltijas valstu bruņotajiem

spēkiem. Jāpēta ne tikai Baltijas valstu okupācija, bet arī pašokupācija, tās loma

komunistiskajā okupācijā, arī klusēšana kā noziegums. Baltijas okupācijas vēstures

atmiņas pilnīgums un ticamība nepieciešama arī kā pierādījums, ka Otrais pasau-

les karš Baltijā nebeidzās 1945. gada 8. maijā, kad nacistu okupāciju nomainīja

komunistu okupācija. Jāanalizē dažu Rietumu demokrātiju loma Baltijas atkārtotajā

okupācijā 1944.-1945. gadā. Jāpēta impērijas nostiprināšanās Baltijā, sevišķu

uzmanību pievēršot divām savstarpēji saistītām parādībām - deportācijām un

kolonizācijai. Plašāk jāpēta okupācijas varas veiktā ārpustiesas sodīšana vai polit-

ieslodzīto tiesāšanas imitācija dažādos tribunālos, kolēģijās, jau iepriekš apspriežot

un pieņemot PSRS NKVD-VDM-VDK "revolūcijas bruņinieku" nolemtos sodus.

Jāanalizē impērijas sakāves aukstajā karā norises Baltijā un trimdu loma šajās

sakāvēs.

Komunistiskā totalitārisma pastāvēšanai bija nepieciešams permanentais ārē-

jais un iekšējais ienaidnieks. Jāpēta ne tikai tautas nekomunistisko politisko un

sociālo grupu fiziskais un garīgais genocīds, bet arī Baltijas nāciju garīgā kropļo-
šana. Jāpēta, cik ilgi pēc kara komunistiskā okupācija iznīcināja un neitralizēja Bal-

tijas nāciju politisko, ekonomisko un garīgo eliti, lai ierobežotu garīgās pretošanās

kustību, kuras vadīšanai bija vajadzīga laba izglītība. Baltijas valstu okupācijas

vēstures izpētei nav jābalstās tikai uz Baltijas nāciju iekšējās vēstures izpēti, bet

jāpievēršas arī ārējo procesu analīzei. Šeit pirmajā vietā jābūt Baltijas okupāciju

neatzinušo demokrātisko valstu un Baltijas nāciju trimdas darbībai par mūsu valstu

neatkarību 50 gadu garumā. Taču diemžēl šajā konferencē nav paredzēts apspriest
demokrātisko valstu pretošanos Baltijas okupācijai un vairāku valstu kolaborāciju

ar mūsu okupētājvalsti.

Baltijas nāciju vardarbīgās pretošanās okupācijas varai pētīšana uzsākta visās

Baltijas valstīs - un jau sniegti apkopojoši pētījumi, toties, manuprāt, galvenās -

nevardarbīgās pretošanās vēsture tiek mazāk pētīta. Pavisam bēdīgā stāvoklī atro-

das garīgās pretošanās, sevišķi inteliģences garīgās pretošanās izpēte, kas nav

sākta pat vēstures materiālu vākšanas līmenī. Rezultātā 11 neatkarības gados daudzu

garīgās pretošanās vēstures avotu nesēji kopā ar savām atmiņām aizgājuši mūžībā.
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Mūsu nāciju garīgās pretošanās kustības vēstures apzināšana un izpēte uzsākama

nekavējoties. Baltijas okupācijas vēsture pierādīja, ka arī vairākkārtīgam pārspēkam

grūti izrēķināties ar neapbruņotu tautu.

Taču okupācijas vēsture nav tikai okupācijas varmācības vēsture. Jāpēta ne

tikai brutālās fiziskās, bet arī ekonomiskās un garīgās kolonizācijas norises un

sekas, ieskaitot valodu. Jāpēta skolu padomizācija, ideoloģizācija un rusifikācija,

izmantojot krievu valodu kā rusifikācijas pamatu. Koloniālais process iesākās tieši

ar valodu kā kultūras pārraudzības instrumentu, uzspiežot impērijas valodu kā lingua

franca. Jāpēta industrializācijas lielvalsts militārās prioritātes Baltijas valstīs, kaut

arī Baltijai impērijas ģeopolitikā pēckara posmā bija mazāka loma nekā 1939-

-----1941. gadā. Tālāk jāpēta okupētājvalsts tieslietu zinātnes atšķirība no šīs valsts

tiesu prakses. Jāskaidro, vai okupācijas gados politiskos un ideoloģiskos jautāju-

mos vispār pastāvēja kāda tiesa šī jēdziena demokrātiskā izpratnē vai arī tiesneši

un prokurori tikai īstenoja kreiso radikāļu politisko izrēķināšanos. Būtu speciāli

jāpēta tādas jomas kā Baltijas kompartiju, komjaunatnes un arodbiedrību vēsture,

okupācijas vara un cilvēktiesības, okupācijas vara un morāle, atšķirot upurus no

pāridarītājiem.

Impērijas garā ēna saglabājas gan okupācijas laika terminoloģijā, gan perio-

dizācijā, gan daudzu apziņā. Daudzi Krievijas mūsdienu vēsturnieki izvairās apskatīt

Baltijas okupācijas vēsturi. "Pats smagais komunistiskās valdīšanas mantojums

atrodas apziņas jomā, jo šī [diktatūra] bija noziedzība pret domāšanu," 1994. gadā

rakstīja krievu vēsturnieks D. Volkogonovs. 40 Totalitārā kolonizētājvalsts nereti

atradās uz zemāka civilizācijas līmeņa nekā koloniālisma upuri, 4l kas dod iespēju

Baltijā analizēt unikālus procesus Eiropas vēsturē. Par okupācijas un kolonizē-

šanas noklusēšanu uzstājas tie, kas cenšas Krieviju arī turpmāk atbrīvot no

atbildības pret Baltijas nāciju pamatotām sūdzībām. 42 Viens no pierādījumiem šai

domai ir fakts, ka Krievijas impērija savas ilgstošās kundzības laikā Baltijā nav

izveidojusi ne savu zinātnisko Baltijas vēstures, kultūras un valodas izpētes centru,

ne skolu.

Kopumā vērtējot Baltijas valstu okupācijas vēstures izpēti kā šo pētījumu

pirmavotu bāzi, iekļauto pētnieku daudzumu un kvalifikāciju, kā arī izdoto pētījumu

skaitu un apjomu, rodas iespaids, ka tas visumā ir tieši proporcionāls Baltijas valstu

lielumam (arī valstiskās tradīcijas sākuma ziņā), pretošanās kustības intensitātei

pret okupāciju un palielinās no Baltijas valstu ziemeļiem uz dienvidiem, sasniedzot

šeit savu pašreizējo zinātnisko maksimumu. Esmu pārliecināts, ka vadošā valsts

Baltijas okupācijas izpētē pašreiz ir Lietuvas Republika. Lietuvas okupācijas pētnieki

jau ceturto gadu izdod savu zinātnisko žurnālu "Genocīds un Pretošanās". 43 Latvijai

ir tikai viens okupācijas laika vēsturei veltīts specializēts izdevums - "Latvijas
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Okupācijas Muzeja Gadagrāmata". 44 Kā nevēlama parādība visās Baltijas valstīs ir

diezgan liels apjoms pilnīgi vai da|ēji plaģiātiskas literatūras, kā arī blakus patie-

sām liecinieku atmiņām nedokumentētu pusplaģiātisku atmiņu krājumi, kuru veido-

šanu un izdošanu dažkārt finansiāli veicina vairāk nekā zinātnisko darbu saga-

tavošanu un izdošanu. Diemžēl, sekojot to vairāku simtu atmiņām, kuri 1918. gadā
visi vienlaikus it kā "palīdzējuši Ļeņinam nest baļķi", vēsture atkārtojas.

Domājot par tagadni un piemērojot sev nākotni, Baltijas nācijas arvien vairāk

skatās pagātnes spogulī. Baltijas nāciju okupācijas vēsture nav tikai vēstures

zinātnieku kabinetu nodarbe, tā ir visas Baltijas un starptautiskās sabiedrības

īpašums, svarīga demokrātiskās sabiedrības dzīves skolas sastāvdaļa. Totalitārais

komunisms, tāpat kā fašisms, bija globāls 20. gadsimta noziedznieks, kas līdz

šim nevienā tā pārvaldītajā zemē nekad nav radījis uzplaukumu, bet visās zemēs,

arī Baltijas valstīs, atstājis ekonomiskās un morālās katastrofas. Taču arī šodien

totalitārais komunisms ne tikai valda vairākās valstīs, pēc tā sabrukuma "pirmajā

uzvarējušā sociālisma valstī" tā pārliecinātie biedri un to grupas zaglīgi iespiežas

citās partijās un organizācijās. Ja Baltijas totalitārās okupācijas vēsture netiks

zinātnē, politikā un sabiedrībā adekvāti novērtēta, Eiropas virzīšanās pa demo-

krātijas ceļu būs apdraudēta. Katram cilvēkam, ne tikai nācijai, vēsturē ir savs

laiks, un bez šī laika zināšanas gan cilvēks, gan nācija var kļūt bīstama. Mūsu

uzdevums - sākt sarunu ar 21. gadsimta jauno audzi, kas gan pārsvarā negrib
atbildēt par tēvu grēkiem, taču nezina, ka arī tās ģenerācija spējīga atkārtot sā-

pīgo pieredzi.

No pagājušā gadsimta beigu mierīgās antikomunistiskās revolūcijas rezultā-

tiem Eiropā skatoties, jānonāk pie secinājuma, ka pat neliela Baltijas valstu okupā-

cijas uzvara, tāpat kā Baltijas nāciju zaudējumi, pastāv tikai uz laiku un galu galā

tam ir vismaz nulles rezultāts. Taču tā ir 20. gadsimta mācība, ka uzvara ar spēku

vēl nav uzvara.

"Vēsture necieš grimu. Laiks to bez žēlastības noskalo," rakstīja izcilais krievu

vēsturnieks Dmitrijs Volkogonovs 1994. gadā. 45 Mūsu konferences un mūsu kopē-

jās zinātniskās izpētes mērķis ir palīdzēt šo okupācijas melu un liekulības grimu

noskalot, saglabājot vēstures patiesību un tikai patiesību zinātnē un sabiedrībā,

atceroties, ka impēriskā komunistiskā ideoloģija iegūst jaunas formas. Baltijas valstu

okupācijas vēstures zinātne pastāv, lai apkalpotu ne tikai Baltijas valstu skolas,

muzejus un masu medijus ar saviem jaunākajiem atzinumiem, bet arī lai informētu

starptautisko sabiedrisko domu par valsts totalitārā komunisma noziegumiem pret

tautu vairāk nekā pusgadsimta garumā Baltijas jūras krastos un maigi pateiktu

priekšā nākotnes alternatīvas. 46
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Heinrihs Strods

Occupation of the Baltie States. A View on Terminology,
Periodization and the Status of Research

Summary

The questions of terminology, periodization and research coordination of communist

totalitarian occupation of the Baltic States during 1939-1991 is a matter of great

importance for many international conferences and even more for scientific papers of

the future. In the beginning of our discussion I would like to suggest only some ideas.

From the point of view of the former colonial empire the Baltic States had never been

occupied in the 20th century. Nevertheless, scientists, who have chosen democratic

way of thinking, have also managed to obtain clear proof of the fact of occupation arid

colonization of Baltic countries. The Central Committee of the Communist Party of the
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Soviet Union had the monopoly of truth in the interpretation of history, thus the research

of the history of the Baltic States in 1939-1991 did not take place during the occupation.

The aim of the research is to explain the terms used by the Soviet historians

that tend to disclose the historical matter of facts and reflect the occupation regime

in the light of truth that can be understood by the generation of the 21st century.

In the historiography of the Baltic States of recent 10 years obviously the

periodization of 1939-1991 was introduced in two chronological parts: "The

Occupation of the Baltic States during World War II (1939-1945)" and "The

Occupation of the Baltic States after World War II (1945-1991)". However, the

discussion is open about division of these two parts and more detailed studies of

the joint and separate history of the three Baltic States must take place in step with

the epoch. In the periodization of the history of three Baltic States a task must be

accomplished to eliminate the results of intellectual occupation and the moderniz-

ation of our history in order to see the beginning of the elements of freedom of

the three Baltic nations in 1945. In the research of the occupation regime we must

turn attention to the investigation of integrated political, economic, cultural, and

spiritual history of the three Baltic States till 1991. However, a special research

and international attention must be devoted to the colonization of the Baltic States

and the destruction of many social groups in order to change the historical ethnical

structure in the Baltic. The studies of the totalitarian occupation of the three Baltic

countries in the 20th century is an important model of investigation of crimes

against humanity in the world.



Erwin Oberländer

Instruments of Sovietization

in 1939/40 and after 1944/45

On 26 June 1940, the Prime Minister and acting Foreign Minister of Latvia,

Kirhenšteins, who had been installed in office six days earlier under massive Soviet

pressure, granted an audience to the foreign ambassadors who were accredited to

Latvia. Each member of the diplomatic corps spent 10 minutes with the prime

minister. The American envoy in Riga, John Cooper Wiley, reported to the State

Department afterwards of the disturbing comments made by the prime minister:

"In his conversations with other chiefs of mission this morning, the Premier talked

with most alarming openness. He made, inter alia, the following remarks: The

situation of Latvia could be compared with that of the Mongol People's Republic.
All political parties would be allowed, but in practice there would be probably only

one. [..] In discussing economic matters and trade agreements he frankly told the

Swiss Charge that the future would be shaped by Soviet desires." 1

Kirhenšteins' reference to the Mongol People's Republic indicates that he was

indeed reckoning with the forced adoption of the political, social and economic

order of the Soviet pattern, but that he was assuming that Latvia's state sovereignty

would remain untouched, at least formally. He did not apparently regard the events

in the Western Ukraine and in Western White Russia [Belorussia. - Eds.] in autumn

1939 as disquieting, because there it was not a matter of formerly sovereign states,

but of parts of vanquished Poland which had then - as Soviet propaganda put it-

been reunited with the Ukraine and White Russia. In fact, however, in the Western

Ukraine and in Western White Russia - and that is my first thesis - a model of

Soviet-Stalinist annexation and Gleichschaltung, that had been prepared long

beforehand, was established which has gone down in scholarly literature under

the term "Sovietization" (sovetizacija). A little later, this model was also applied to

the three Baltic republics, as well as to North Bukovina and Bessarabia and was

pursued consistently further after 1944/45.

The term "Sovietization" comes from the political vocabulary. It was originally

used to designate the communists' concepts of the gradual spread of the Soviet
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system over the whole world. After World War 11, the meaning of the term changed

fundamentally in the West in view of the USSR's policy in East Central and South-

Eastern Europe. It now became a synonym for the forcible spread of the Soviet

sphere of influence and the area of communist rule whereby it was imputed that

the USSR had had a standard, planned course of action in all the so-called satellite

states, at least until 1953. Since the 1980s and, in particular, since the opening of

the Soviet archives, this concept of "Sovietization" has been in part fiercely criticised.

Thus, in particular, it has been asserted that it disregarded the interest of broad

sections of the indigenous population in a communist regime, that it did not take

into consideration the many and varied approaches to a way of their own to

socialism in the countries concerned, and that it took too little account of the fact

that Stalin wanted to maintain the anti-Hitler coalition and had therefore behaved

markedly reservedly until 1947/48; he is also said not to have had a Sovietization

plan applicable to all the subjugated states. These objections may apply in part to

the region from Poland to Bulgaria. But - and that is my second thesis - for the

understanding of Soviet policy in the states and territories annexed in 1939/40, the

explanatory model of Sovietization in its early postwar form still continues to play

a key role for the years 1944 to 1953 too. Thus, here "Sovietization" means that

"complex bundle of political, economic, social and terrorist measures which allowed

the Soviet authorities to bring bourgeois societies under their complete control

within a short period"2. These included mass detentions, murder and deportation

of the members of the previous elites, as well as of all so-called "undesirable

elements", the recruiting of agents and collaborators, the control of all movements

and flows of information and, finally, the social and economic restructuring of

society in accordance with the Soviet model.

If it is nowadays assumed that Stalin did not have any master plan at his

disposal for the Sovietization of the states of East Central and South-Eastern Europe,

there certainly was -as we know now - indeed such a plan for the Sovietization of

the territories annexed in 1939/40, a basic model which was taken up again

immediately after 1944/45. It was a resolution adopted by the Politburo of the

Central Committee of the CPSU on 1 October 1939 "On the Western Ukraine and

Western White Russia" 3
.

The draft for this came from Andrej Aleksandrovič Ždanov.4

From 1939 to 1941, he was something like an unofficial "People's Commissar for

Sovietization", as he was directly involved in all Sovietization plans and measures

in those years. In his draft of 29 September 1939, he translated the objectives and

methods that had been developed since the 1920s during the so-called construction

of socialism in the Soviet Union into a plan that was aimed at catching up on the

more than twenty years of development in the Soviet Union in the newly conquered
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states and territories in one to two years with the help of a "revolution from above

and from outside". But that made "Sovietization" far more than just an occupation

policy in the traditional sense, especially as the term "occupation" was also defined

in the "Bol'šaja Sovetskaja Enciklopēdija" as "occupation of enemy territory for a

limited period". Here, by contrast, it was a matter of an annexation which was

intended to make irreversible forever by the revolutionary change of the entire

social structure of the occupied country. This annexation also acquired a special

quality through the fact that the Soviet leadership - right up to the end of the

Soviet Union by the way - sought to legitimize it less by means of ideological

arguments, more by means of historical and national ones. This also indicates that

here, in contrast to Soviet policy towards the states of East Central and South-

Eastern Europe after 1945, we are dealing with a continuation of the expansion of

the Russian Empire on a socio-revolutionary basis.

If we compare Ždanov's plan for the Sovietization of the Western Ukraine and

Western White Russia with the objectives and methods of Soviet policy in the

Baltic republics, North Bukovina and in Bessarabia, then it is obvious that Sovietiz-

ation between October 1939 and June 1941 proceeded everywhere in accordance

with a certain pattern, that the same instruments were employed everywhere. With

the exception of the terror, for which there were special resolutions adopted by the

Politburo, all these instruments are set out in Ždanov's plan. They may be sum-

marized in seven points:

1) The occupation of the countries and territories concerned by the Red Army.

This formed the basic prerequisite for the Sovietization.

2) The transformation of the political order under the pretext of "democratiz-

ation", i. c. through "elected" parliaments or people's assemblies. Moscow seemed

to attach great importance to this democratic fagade - except in Bessarabia and

North Bukovina where no elections took place -,
because all the countries and

territories annexed had been previously ruled by authoritarian regimes, and the

Soviet side also raised the claim of restoring democracy in these countries in

order to legitimize its course of action. It might just be remarked in passing that

these national dictatorships had also left political and centrally managed economy

structures behind them which turned out to be favourable prerequisites for the

bolshevik takeover of power. The task of the parliaments "elected" under Soviet

auspices was to give consent to "land reform", to the introduction of the Soviet

order, to incorporation into the USSR, and to the nationalization of the banks and

larger industrial plants. However, as Jan Gross has probably correctly assumed,

the Soviet leadership was concerned neither about the "electors'" commitment nor

about the turnout at the polls or the consent given, but solely about complicity:
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Everyone was since then also himself involved in the matter. 5 The reshaping of the

political order also included the passing of new constitutions, the adoption of all

important Soviet legal codes as well as new, more easily controlled administrative

structures.

3) The organization of the Communist Party as the sole political force. It was

intended, it is true, to be based, just like the Komsomol and trade union organiz-

ations, on the "best workers, farmers and members of the intelligentsia", however,

indigenous communists -of whom there were for the most part just a handful -

were to be admitted "not indiscriminately, but [only] individually, after a meticulous

and lengthier check". This distrust towards local party functionaries, when it was a

question of Sovietization matters, was obviously based on internal Soviet experience

where forces from outside had always been utilized under Stalin for the forceful

implementation of appropriate measures.

4) Consequently, Ždanov demanded the mass transfer of Soviet cadres to the

new territories. Thus, the Politburo resolution expressly stipulated that immediately

after the invasion in the eastern parts of Poland, 6,200 demobilized Red Army

soldiers, Party cadres and Komsomol members were to be dispatched to the newly

conquered territories in order to take over leading positions in the administration

and for building up the Party and mass organizations. These Soviet cadres had

also to be mobilized in order to ensure the replacement of the elites in the countries

concerned, a move which was intended to permanently safeguard the Soviet

dictatorship. After thousands of politicians, journalists, officers and government

employees had been arrested, shot or deported in the eastern parts of Poland

already shortly after the invasion by the Red Army, between February and June

1940, the NKVD deported hundreds of thousands into the interior of the Soviet

Union in four batches. The total number of deportees was about half a million.

Over half of them were Poles and probably about 30% Jews, thus members of the

two peoples from among whom the upper class in these territories had been

recruited.6 However, the deportations did not therefore also have so deep an effect

on the social structure of the Ukrainian and White Russian nations as was the case

with the Baltic nations.

5) Nationalization of industry, trade and the banks, and its strict supervision by

specialists from the USSR. Already in January 1940, the entire economy of the

Western Ukraine and Western White Russia was the first to be completely integrated

into the Soviet centrally planned economy. This was, admittedly, also coupled with

the first industrialization measures.

6) In agriculture, firstly all Church owned property, as well as land holdings

exceeding a stipulated number of hectares were expropriated and in part distributed
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among peasants with little or no land, or also - as in the eastern territories of

Poland - used for the founding of sovkhozes. Thus the impression was initially

cultivated as though the new rulers wanted to promote individual land ownership.

Admittedly, the peasant landholdings thus created were mostly too small to be

able to support a family; a measure which was possibly intentional in order to

bring home to those involved that only collective farming of the land could safeguard
their survival. However, up until the German attack there had only been more

intensive collectivization campaigns to a certain extent, c. g. in the Western Ukraine

and in Bessarabia.

7) The bringing into line of the education system and culture was also tackl-

ed everywhere. The Ukrainian-language theatres, schools and mass media did, it

is true, stand out in positive contrast to the coarse Polonization policy or

Romanization (in North Bukovina). In Bessarabia, too, in spring 1941 twice as

many children attended school than in the years before: But this could not obscure

the fact that the suppression of freedom of opinion by censorship and the state

control prevented any plurality and, for example, for the most part destroyed the

highly developed cultural life to be found in the Baltic States. In the long term,

the new education system was aimed at weakening the ability of society to find

its way in the outside world and place it in the correct historical and cultural

contexts.

The targets set in the Politburo resolution of 1 October 1939 had, it is true,

been formally achieved by this, but they had completely forfeited the sympathy of

the population, if it had ever existed to any extent worth mentioning. This was due

not only to the drastic reduction in the standard of living, as was the case in ali

annexed territories, or to the embitterment about the loss of state independence,

as was the case in the Baltic States, but primarily to the unrelenting terror to

which the entire population had found itself exposed from one day to the next.

Embitterment and hatred as a result of the terror appeared even there where, such

as in the Western Ukraine, the collapse of the Polish state had initially certainly

been welcomed. The first severe convulsion -the German attack - already caused

the foundations of the hastily constructed Soviet house to collapse. Indeed, it

turned out that the policy of Sovietization had not only created optimal conditions

for collaboration with the Germans, but had also ensured that part of the population

put up armed resistance to re-Sovietization after the German withdrawal, most

stubbornly in the Ukraine and Lithuania. It is not known whether any research was

ever carried out on the Soviet side in order to explain hostility of the majority of

the population and the national military resistance. They tended not to get to the

heart of the matter as, for example, the Central Committee resolution of 9 August



Erwin Oberlānder. Instrumentsof Sovietization in 1939/40 and after 1944/45 55

1944 proves that demanded for White Russia, which had just had three years of

German policy of ruthless exploitation behind it, the "vanquishing of the mentality

implanted by the occupying power which is directed towards private ownership,

against the kolkhoz and the state" 7. So it is not surprising that the Soviet leadership,

with its policy of Sovietization, started again exactly where it had stopped in 1941,

with the same objectives and methods. But it is very astonishing when the Russian

historian, Elena Zubkova, claims that it had not been clear to Stalin and his circle

in the first two or three years after the end of the war under what aspects the

policy of Sovietization should be implemented in the Baltic States and that one

should therefore speak of a "cautious Sovietization" for this period. 8 If one follows

the events in detail, the opposite was clearly the case. The plan of October 1939

was quite obviously pursued purposefully further.

As any broader support by the population of the occupied territories was thus

not to be expected, the Central Committee established special offices for the Baltic

States and Moldavia which were responsible for the implementation of the Sovietiz-

ation measures, in particular the indoctrination of the population and the struggle

against the armed resistance. 9 Thousands of Soviet specialists worked in leading

posts in the party, the administration and the secret police. The composition of the

Party in the three republics also indirectly throws light on the large number of

"imported" leaders: In 1949, the indigenous population still only provided about

one third of the party members. The passive resistance also found expression in

the fact that in the first five years of Soviet rule only 0.3% of the Lithuanians and

0.7% of the indigenous Estonians and Latvians joined the party.10

Additionally to the instruments of Sovietization already applied in 1940/41,

after 1944/45 the collectivization of agriculture, the beginnings of an accelerated

industrialization in Estonia, Latvia and the Western Ukraine, as well as the expansion

of the school and education system in the backward areas of the Western Ukraine,

Western White Russia and Bessarabia were now particularly promoted. Collec-

tivization was carried out everywhere in the annexed territories in the same manner.

A phase of a policy of imposing ruinous duties and taxes on farms, which did not,

however, succeed in breaking the resistance to the kolkhozes, was followed by the

mass deportations in 1949 of the so-called "kulaks" by means of which the other

peasants were forced to join the kolkhozes. It was only with this "revolution from

above" that - just like in the Soviet Union between 1929 and 1932 - the unrestricted

rule of the Party was established in the villages and the entire economy was

subjected to the Party's control and direction. Collectivization also ensured the end

of armed resistance which was deprived of its base for retreat in the villages in

Galicia as well as in the Baltic countries.
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Just like collectivization, the industrialization measures in Estonia, Latvia and

the Western Ukraine, which radically changed the economic and social structures,

also served primarily for integration into the Soviet Union. On account of their

far above average level of education, Estonia and Latvia had a wide reservoir of

qualified workers. In addition, the creation of new jobs led to a powerful influx of

non-residents, especially Russians who in part also took the place of those

indigenous inhabitants who had been deported or had fled to the West at the end

of the war. They changed the ethnic composition of the population in Estonia

and Latvia to the disadvantage of the titular nation, something which was, of

course, extremely welcome from the point of view of safeguarding Soviet rule.

On the other hand, it is interesting that the same Sovietization measure in the

Western Ukraine, namely the industrialization of the area around Lemberg (L'viv),
led to completely different results. Here the non-resident industrial workers came

predominantly from the Eastern Ukraine and as, in addition, the total number of

immigrants was not able by far to replace the deported Poles and the Jews who

had perished in the Holocaust, the ratio of Ukrainians in the Western Ukraine

rose considerably: in the Lemberg (L'viv) area, for example, from 59.3% in 1931

to 86.3% in 1959. 11 Here a working class and intelligentsia of Ukrainian nationality

grew up, promoted by Sovietization, which displayed new attempts at obtaining

autonomy in the 19605.

To sum up, we may state that the Stalinist Soviet leadership had for the most

part pushed through its integration objectives by 1953. But to sum up we may

also say that the imposition of the Soviet model has not been able to destroy the

nations. Already soon after Stalin's death, with the end of the mass terror, the

social climate began to change. The decisive difference to the Stalin era of 1928-

-1953 in the following decades lay in the fact that the dynamism of the social

forces came more strongly to the fore again, compared with the decisions relating

to power politics by the ruling apparatus. This also gave the national elites, that

had been growing up since the 19505, the chance to pass on to "organic work"

with the Soviet power, i. c. to utilize the possibilities that were gradually opening

up, to promote their own nation's interests and thus also to raise their own

population's national awareness.12 So not only research into Sovietization, but also

into this process of gradual de-Sovietization, extending over several decades, should

also be a central task for Latvia's historical science. Therefore I would like to close

with a suggestion: Is it not time to establish a chair at the Faculty of History of the

University of Latvia for the epoch after 1945, thus a chair for contemporary history

of Latvia in international context?!



Erwin Oberlānder. Instrumentsof Sovietization in 1939/40 and after 1944/45 57

References

1 Telegram 'Wiley to Secretary of State, June 26,1940', National Archives (NA) microfilms: Records

of the Department of State Relating to the International Affairs of Latvia 1910-1944, reel 16,

target 1: Political Affairs.

2 O'Sullivan D. Die Sowjetisierung Osteuropas 1939-1941 // Forum fur osteuropaische Ideen-

und Zeitgeschichte, 1998, No. 2, pp. 109-160; here p. 110.

3 Dokumenty vnešnej politiķi 1939 goda [Vol. XXII], Kn. 2. - Moskva, 1992, p. 19-22. See also:

Vostočnaja Evropa meždu Gitlerom i Stalinym. - Moskva, 1999, pp. 191-193.

4 Ždanov's text (literally identical with the Politburo's decision) from the Rossijskij Gosudarstvennyj

Archiv Social'no-Političeskoj istorii (RGASPI) was published also in German: O'Sullivan D. Die

Errichtung der Sowjetmacht in der Westukraine und WestweißruGland 1939 // Forum fur

osteuropaische Ideen- und Geistesgeschichte, 1998, No. 2, pp. 301-309.

5 Gross J. Und wehe, Dv hoffst... Die Sowjetisierung Ostpolens nach dem Hitler—Stalin—Pakt

1939-1941. - Freiburg/Br., 1988, p. 103. English edition: Revolution from Abroad. -Princeton

University Press, 1986.

6 Vostočnaja Evropa
.., p. 195-197; Gross J., op. cit., p. 178; Gur'janovA. Ē. Pol'skie Specpere-

selency v SSSR v 1940-1941 gg. // Repressii protiv poljakov i pol'skich graždan. Istoričeskie

sborniki "Memoriāla". Vyp. 1. -Moskva, 1997, pp. 114-136.

7
KPSS v rezoljucijach i rešenijach s-ezdov, konferencij i plenumov CX, Vol. 6, p. 107.

8
Zubkova E. Rutland und das Jahr 1945// Nordost-Archiv, N. R, 1996, Bd. V, No. 1, pp. 21-35;

for the facts see, for example, Levits E. Der Zweite Weltkrieg und sein Ende in Lettland //

Nordost-Archiv, N.F., 1996, Bd. V, No. 1, pp. 37-62; O'Sullivan D., op. cit. (footnote 11).
9 O'Sullivan D. Reconstruction and Repression - the role of M. A. Suslov in Lithuania, 1944-

-1946//Forum fiir osteuropaische Ideen und Zeitgeschichte, 2000, 4, No. 1, pp. 175-206.

10 Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States. Years of Independence 1940-1983. - London,

1983, pp. 77, 78.
11

Simon G. Nationalismus und Nationalitatenpolitik in der Sowjetunion. Yon dertotalitāren Diktatur

zur nachstalinschen Gesellschaft. - Baden-Baden, 1986, p. 251.

12 For a detailed study up to 1986 see: Simon G, op. cit., chapters VIII and IX.

Ervīns Oberlenders

Sovetizācijas instrumenti 1939./40. gadā
un pēc 1944745. gada

Kopsavilkums

Sovetizācija ir politisko, ekonomisko, sociālo un terora pasākumu kopums, kas

lāva padomju varas orgāniem īsā laika periodā pilnībā pakļaut savai kontrolei

buržuāziskas sabiedrības.
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Šodien tiek pieņemts, ka Sta|ina rīcībā nebija nekāda ģenerālplāna Austru-

mu, Centrālās un Dienvidaustrumu Eiropas valstu sovetizācijai, bet attiecībā uz

1939./40. gadā pievienotajām teritorijām - kā mēs tagad zinām - šāds sovetizā-

cijas plāns patiešām pastāvēja, un šī plāna pamatmodelis tūlīt pēc 1944./45. gada

tika izmantots atkal. Šāds plāns bija A. Ždanova izstrādātā un PSKP Centrālās

Komitejas politbirojā 1939. gada 1. oktobrī pieņemtā rezolūcija "Par Rietum-

ukrainu un Rietumbaltkrieviju". Salīdzinot šo plānu ar padomju politikas mērķiem

un metodēm Baltijas republikās, Zieme|u Bukovinā un Besarābijā, k|ūst skaidrs,

ka laika posmā no 1939. gada oktobra līdz 1941. gada jūnijam sovetizācija

visur notika pēc vienota parauga, ar tiem pašiem instrumentiem. Tos, izņemot

teroru, par ko politbirojā tika pieņemtas atsevišķas rezolūcijas, var iedalīt

septiņās kategorijās:

1) Sarkanās armijas realizētā okupācija;

2) politiskās sistēmas pārveide, kas tiek formulēta kā "demokratizācija";

3) komunistiskās partijas kā vienīgā politiskā spēka izveide;

4) padomju darbinieku masveida ieplūdināšana, lai nodrošinātu attiecīgās valsts

vai teritorijas elites nomaiņu;

5) rūpniecības, tirdzniecības un banku nacionalizācija un iekļaušana centrāli

plānotā padomju ekonomikā;

6) "zemes reforma" ar ekspropriētās zemes sadali trūcīgajiem zemniekiem un

kolektivizācijas kampaņu uzsākšana Rietumukrainā un Besarābijā;

7) izglītības sistēmas un kultūras vienādošana.

Papildu šiem sovetizācijas instrumentiem pēc 1944./45. gada īpaši tika sek-

mēta lauksaimniecības kolektivizācija, skolu un izglītības sistēmas ieviešana atpa-

likušajos Rietumukrainas, Rietumbaltkrievijas un Besarābijas rajonos, tas bija arī

pastiprinātas industrializācijas sākumposms; pēdējais apstāklis dramatiski izmainīja

demogrāfisko situāciju Lembergas (Ļvovas) reģionā, kā arī Latvijā un Igaunijā.

Staļiniskie Padomju valsts vadītāji līdz 1953. gadam savus integrācijas mērķus
lielākoties bija sasnieguši. Taču drīz pēc Staļina nāves, beidzoties masu teroram,

sāka mainīties sociālais klimats. Turpmākajās desmitgadēs izšķiroša nozīme bija

tam apstāklim, ka atkal priekšplānā spēcīgāk izvirzījās sociālo spēku dinamisms,

kas deva nacionālajām elitēm (no 50. gadiem tās auga plašumā) iespēju, izman-

tojot pakāpeniski radušos izdevību, īstenot savas nacionālās intereses un celt savas

tautas nacionālo pašapziņu. Arī šīs pakāpeniskās desovetizācijas procesa izpētei

būtu jākļūst par vienu no Latvijas vēstures zinātnes centrālajām tēmām.



Aleksandrs Ivanovs

Vēstures zinātne kā padomju politikas instruments:

historiogrāfijas konceptuālais līmenis

Vēsturnieki, kuri nodarbojas ar historiogrāfijas teorētiskajām un metodo-

loģiskajām problēmām, bieži konstatē vēstures zinātnes politizēto dabu, atzīmējot,
ka dažas pētāmās tēmas un problēmas nevar būt politiski neitrālas, ka vēstures

pētīšanu un pētījumu ievirzi ietekmē vēsturnieka sociālais un institucionālais

statuss, sabiedriskā doma, politiskā situācija valstī. 1 Turklāt daudzas politiskās

elites ir pārliecinātas par to, ka "tas, kurš kontrolē pagātni, kontrolē arī tagadni,

tas, kurš valda pār laiku, valda pār cilvēkiem" 2. Tāpēc šīs elites vēstures zinātni

uzskata par vienu no politikas instrumentiem, kas palīdz radīt elitei izdevīgus

vēsturiskus mītus. Tas nozīmē, ka šis "instruments" tieši iedarbojas uz masu

apziņu, nacionālo pašapziņu, to deformējot un pārveidojot atbilstoši politiskā

režīma prasībām. 3 Parasti iedarbībai ir netiešs raksturs, jo vēstures zinātnes

ietekmes spēku nosaka ne tikai akadēmiski pētījumi, kas domāti speciālistiem,

bet arī vēsturiskā publicistika, daiļliteratūra, māksla, kas adaptē un pielāgo
vēsturnieku koncepcijas, interpretācijas, vērtējumus un atziņas ierindas lasītāju

līmenim. 4

Vēstures zinātnes atkarību no politikas parasti uzskata par negatīvu parā-

dību, jo šī atkarība izpaužas gan pētnieku angažētībā, gan vēstures viltojumos.

Šajā sakarā var piebilst, ka vēstures zinātnes zināma politizēšana ir neizbēgama,

ņemot vērā vēstures nesaraujamo saistību ar tagadni, jebkuras pētāmās problē-

mas aktualizēšanu vēsturnieka darbā, pētījumu problemātikas atbilstību laikmeta

izaicinājumam. s

Vēstures politizēšanas pakāpi nosaka politiskais režīms: totalitārisma apstākļos

vēstures zinātne ir ārkārtīgi politizēta un ideoloģizēta, tieši un atklāti kalpojot

valstij un oficiālajai ideoloģijai, 6 turpretim demokrātiskā vara ļauj vēsturniekiem

relatīvi brīvi interpretēt vēstures procesu un vērtēt vēstures faktus. Kaut gan arī

šī radošā brīvība nav absolūta. Tēzi par historiogrāfijas politizēšanas līmeņa

atkarību no politiskā režīma apstiprina Baltijas historiogrāfijas likteņi 20. gadsimtā:

nav nejaušība, ka padomju okupācijas gados konstatējama vēstures zinātnes pati
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augstākā politizēšanas pakāpe, kad vēsturi varas orgāni izmantoja kā politikas

faktoru7 jeb instrumentu. Ņemot vērā padomju politikas unificēto raksturu trijās

Baltijas valstīs un it sevišķi okupācijas pirmajos gados, Latvijas historiogrāfijas

likteni var uzskatīt par tipisku gadījumu, kas vispārīgos vilcienos reprezentē

vēstures zinātnes un padomju politikas attiecību modeli, kas darbojās visās

okupētajās Baltijas valstīs. Tādējādi šim referātam ir "situatīvā pētījuma" (case

study) ievirze, jo tā mērķis ir, izmantojot vienas nacionālās vēsturiskās skolas

piemēru, atklāt šī mode|a galvenās iezīmes un funkcionēšanas pamatprincipus.

Uzmanības pievēršana tikai vienai nacionālajai historiogrāfijas skolai nenozīmē,

ka nav jāpēta padomju režīma un vēstures zinātnes mijiedarbība citās Baltijas

valstīs, gluži otrādi, salīdzinošie pētījumi ir vajadzīgi, lai atklātu kopīgo un atšķi-

rīgo vēstures zinātnes attīstībā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 20. gs. 40. gadu ot-

rajā pusē - 50. gadu sākumā, lai precizētu vēstures lomu padomju politikas

realizēšanā.

Padomju politikas un vēstures zinātnes savstarpējās attiecības un mijiedar-

bība Latvijā ir |oti plaša historiogrāfiska problēma, tās risināšana prasa secīgi

aplūkot daudzus jautājumus. Daži no tiem ir jau nonākuši vēsturnieku uzmanības

centrā, citi joprojām paliek novārtā. Galvenie jautājumi ir, pirmkārt, komunistis-

kās partijas (VK(b)P un LK(b)P) institūciju loma vēstures sovetizācijā, vēstu-

res zinātnes infrastruktūras pārkārtošanā un attīstībā 40. gadu otrajā pusē -

50. gadu sākumā; komunistiskās partijas kadru politika vēstures pētīšanas un

mācīšanas jomā. Šis jautājums ir jau da|ēji aplūkots zinātniskajā literatūrā, kas

nākusi klajā gan padomju okupācijas gados, 8
gan arī pēc neatkarības atgūša-

nas.9 Komunistiskās partijas lietoto līdzekļu un veikto organizatorisko pasā-

kumu iedarbību uz vēstures zinātni visas PSRS mērogā konkrēti pētījuši Krie-

vijas vēsturnieki, 10 kā arī pētnieki Rietumeiropā un ASV. 11 Otrkārt, tas ir jautājums

par teorētiskajiem pamatiem, uz kuriem balstījās Latvijas historiogrāfija padomju

okupācijas gados. Pieejas jautājuma risināšanai pamatā ir jau noteiktas zināt-

niskajā literatūrā, to skaitā parādīta vēstures marksistiskās koncepcijas trans-

formācija un pārvēršanās par "VK(b)P vēstures saīsinātā kursa" koncepciju

Sta|ina diktatūras posmā, 12 padomju historiogrāfijas galveno tēmu un šablonu

vieta marksistiskajā (respektīvi, "saīsinātā kursa") koncepcijā, 13 padomju vēs-

turiskās koncepcijas pielāgošana Latvijas vēstures pētīšanai. 14 Treškārt, jau-

tājums par padomju historiogrāfijas iedarbību uz masu apziņu, tai skaitā uz

latviešu un citu Baltijas tautu nacionālo pašapziņu, kas norisinājās lielākoties

ar publicistikas, daiļliteratūras, vizuālās mākslas, kā arī mācību (studiju) kursu

un mācību grāmatu starpniecību. Tieši šim jautājumam mūsdienu historiogrā-

fija velta mazāku uzmanību, bieži vien aprobežojoties ar vispārīgām frāzēm un



konstatējumiem: "Nacionālā pašapziņa, kuras būtiskas sastāvdaļas ir kultūra

un vēsture, tika pakļauta īpašiem padomju totalitārisma uzbrukumiem, cenšoties

deformēt nacionālās pašapziņas galvenās sastāvdaļas, kontrolēt inteliģences

darbību.." 15 -utt.

Šķiet, ka, atveidojot Latvijas padomju historiogrāfijas attīstības kopainu, it

sevišķi 20. gs. 40. gadu otrajā pusē - 50. gadu sākumā, lielāka nozīme ir jautā-

jumam par vēstures zinātnes teorētiskajiem pamatiem, tās konceptuālajām pieejām

nacionālās vēstures pētīšanai un apgaismošanai, jo historiogrāfijas konceptuā-

lais līmenis ne tikai nosaka konkrētas interpretācijas, bet arī parāda historio-

grāfijas kā padomju politikas instrumenta lietošanas iespējas un ierobežojumus,

iedarbības uz nacionālo pašapziņu potenciālu un reālu spēku. Turklāt mūsdienu

historiogrāfija zināmā mērā vienkāršo priekšstatu par padomju vēstures zinātnes

Latvijā teorētiskajiem pamatiem, akcentējot to saikni ar marksistisko metodolo-

ģiju un "VK(b)P saīsinātā kursa" koncepciju un ignorējot historiogrāfijas konti-

nuitāti un nacionālo raksturu, 16 kas arī padomju režīma apstākļos daļēji saglabājās,

neskatoties uz oficiālās ideoloģijas spaidiem. Tādējādi Latvijas padomju historio-

grāfijas konceptuālā līmeņa pētīšana ļauj atklāt gan oficiālās ideoloģijas un

marksistiskās metodoloģijas reālo vietu nacionālajā historiogrāfijā, gan padomju

režīma gaidas un ieceres vēstures pētīšanas un popularizēšanas jomā, gan arī

vēsturnieku garīgo pretošanos, opozīciju obligātajai vēstures teorijai.

Latvijas padomju historiogrāfijas teorētisko pamatu pētīšana plašā - PSRS

historiogrāfijas, krievu nacionālās (pirmspadomju) historiogrāfijas un latviešu

nacionālās (pilsoniskās) historiogrāfijas - kontekstā ļauj izvirzīt vienu hipotēzi:

konceptuālo pieeju ziņā Latvijas padomju historiogrāfijā savijās, nevis "sintezējās"

vai saplūda vienā, trīs atšķirīgas historiogrāfiskās tradīcijas - padomju, krievu

nacionālā un latviešu nacionālā tradīcija. Katras tradīcijas īpatsvaru Latvijas

historiogrāfijā grūti precīzi noteikt, bet šķiet, ka 19. un 20. gadsimtā notikumu

un procesu pētīšanā dominēja tradīcija, kas sakņojās daļēji marksistiskajā meto-

doloģijā, bet daļēji - "VK(b)P saīsinātajā kursā". Turpretim Latvijas viduslaiku

vēstures pētīšanā aiz marksistiskās frazeoloģijas un vēstures procesa oficiālajām

shēmām slēpās 19. gadsimta krievu vēsturnieku idejas un pieejas Baltijas vēs-

tures interpretēšanā. Jāatzīmē, ka krievu nacionālās historiogrāfijas koncepcija

ietekmēja arī 19.-20. gadsimta vēstures jautājumu pētīšanu, sniedzot padomju

historiogrāfijai papildu argumentus, lai attaisnotu Krievijas impērijas un Padomju

Savienības kundzību Baltijā.

Tādējādi par Latvijas padomju historiogrāfijas struktūrveidojošo faktoru jā-

uzskata drīzāk krievu pirmspadomju vēsturiskā skola, nevis marksistiskā meto-

doloģija vai "VK(b)P saīsinātā kursa" koncepcija. Oficiālā padomju koncepcija,
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protams, būtiski grozīja krievu nacionālās historiogrāfijas pamatatziņas, tomēr

līdz galam tās nerevidēja un rezultātā pati nonāca 19. gadsimta krievu histo-

riogrāfijas ietekmē. Tas ļāva padomju historiogrāfijai daļēji saglabāt savu nacio-

nālo raksturu. Tajā pašā laikā padomju vēstures koncepcijas uzspiešana Latvijas

historiogrāfijai nozīmēja ne tikai latviešu vēstures zinātnes sovetizāciju, bet arī

pārkrievošanu, jo latviešu historiogrāfisko tradīciju mēģināja aizstāt ar krievu

historiogrāfisko tradīciju, kurai piemaisīta marksistiskā metodoloģija un teorija.

Savukārt tādos bargos pēckara gadu apstākļos latviešu nacionālā historiogrāfija

parādīja savu dzīvotspēju, par ko liecina fakts, ka saglabājās mazāk politizētās un

ideoloģizētās pētniecības jomas (it īpaši arheoloģija, antropoloģija un etnogrā-

fija), kurās marksistiskā metodoloģija, kā arī krievu nacionālās historiogrāfijas

pieejas dziļi neiesakņojās, bet oficiālās metodoloģijas elementiem "vairāk bija

obligāto nodevu raksturs" 17.

Izvirzītās hipotēzes pamatošana prasa visu Latvijas vēsturnieku uzrak-

stīto pētījumu rūpīgu un dziļu analīzi, tajos pausto ideju salīdzināšanu ar pa-

domju historiogrāfijas un 19. gadsimta krievu vēsturnieku atziņām, lai secināju-

mos panāktu augstāku reprezentabluma pakāpi. Vienā referātā šis mērķis nav

sasniedzams, tāpēc turpmāk tiks parādītas tikai galvenās tēmas, kas vei-

doja Latvijas padomju historiogrāfijas identitāti, un tiks noteikta šo tēmu un

sižetu interpretēšanas specifika un atbilstība minētajām historiogrāfiskajām

tradīcijām.

Latvijas vēstures padomju historiogrāfijas stūrakmens ir tēze par to, ka lat-

viešu apdzīvoto zemju pievienošana Krievijai ir "likumsakarīga" un tai ir "pro-

gresīva" nozīme. Tā tiek pamatota, balstoties uz šādu apsvērumu: Latvijas vēs-

turisko novadu pievienošana Krievijas impērijai, nodrošinot latviešiem ilgstošu

mieru, sekmējot ekonomikas attīstību, atjaunojot latviešu un krievu ciešus mūž-

senos politiskos, ekonomiskos un kultūras sakarus, "radīja priekšnoteikumus

latviešu tautas tālākajai attīstībai [..] un latviešu kultūras izkopšanai lielās krievu

tautas kultūras ietekmē" 18. Bez šaubām, šai idejai ir spilgti izteikta politiskā ievirze,

jo tās pamatā tika faktiski attaisnota tagadējās Latvijas teritorijas pievienošana

Krievijas impērijai 18. gadsimtā, kā arī Latvijas okupācija 20. gadsimtā. Jāatzīmē,

ka šī tēze nav padomju historiogrāfijas "ieguldījums" Latvijas vēstures pētīšanā,

jo visai līdzīgas idejas sastopamas krievu nacionālajā historiogrāfijā kopš tās

aizsākumiem jau Senās Krievzemes hronikās.

Sākotnēji šī tēze pastāvēja kā krievu hronistu politiskā ideja par Krievzemes

mūžsenajām tiesībām uz kaimiņzemēm, kuru iedzīvotāji maksāja meslus Kijevas

lielkņaziem Vladimiram Svētajam un Jaroslavam Gudrajam 11.-12. gadsimtā.



Tāpēc, balstoties uz pusleģendāriem senajiem nostāstiem, kas bija ierakstīti

"Pagājušo gadu vēsturē", 19 tagadējās Latvijas teritorija hronikās parādās kā

Krievzemes neatņemama sastāvdaļa.

Uzskatot kaimiņzemes par Krievzemes lielkņazu senču mantojumu, bet kaimiņ-
tautas - par kņazu pavalstniekiem, kuri "nelikumīgi" bija atteikušies no savu

pienākumu pildīšanas, krievu hronikas faktiski attaisnoja Krievzemes teritoriālo

ekspansiju un iekarošanas politiku tēloja kā taisnīgu karu par sensenās kārtības

atjaunošanu.20 Kā piemēru var minēt tipisku hronikas pierakstu. Stāstot par karu

ar Livoniju 1480.-1481. gadā, hronists aukstasinīgi atzīmē, ka krievi "ņēma gūstā

un nodedzināja visu vācu zemi no Tērbatas līdz Rīgai, bet latgaļus un čudus,

vīrus un sievas, un bērnus, dažus kāva, dažus sadedzināja, bet citi mežos no-

sala, bet daži mira badā [..], un Dievs vienmēr palīdzēja lielkņaza vaivadiem

un pleskaviešiem un vāciešiem divdesmitkārtīgi atmaksāja par savu [..]" 21.

18.-19. gadsimta krievu historiogrāfija mantoja šādas hronistu idejas, kas attais-

noja Krievijas "mūžsenas tiesības" uz kaimiņu teritorijām, acīmredzot tāpēc, ka

tās atbilda Krievijas impērijas politikai.

Jaunajos laikos, Li., 18. gadsimta pirmajā pusē, Senās Krievzemes histo-

riogrāfisko tradīciju Baltijas vēstures tēlošanā atdzīvināja viens no pirmajiem krievu

vēsturniekiem V. Tatiščevs. Viņš akcentēja hroniku liecības par krievu meslu

kundzību senajā Latgalē un Līvzemē, jo, pēc viņa domām, meslu kundzība lie-

cina par to, ka šīs teritorijas bijušas Krievzemes neatņemama sastāvdaļa. 22 Tāpēc

Livoniju viņš sauc par "krievu apgabalu"23
,

kas bija pilnīgi pakļauts krievu varai. 24

Līdz 18. gadsimta beigām krievu historiogrāfija neatlaidīgi sekoja hronistu ide-

jām, bet 19. gadsimtā šī tradicionālā tēze par mūžsenajām tiesībām uz Baltiju,

sākot ar N. Karamzinu, tika papildināta ar domu par krievu kundzības pozitīvu

nozīmi Baltijā un tās labvēlīgo ietekmi uz Baltijas tautām. Tāpēc N. Karamzins

savā stāstā par krievu iekarojumiem Baltijā uzsver, ka politiskā kundzība nebija

saistīta ar vietējo iedzīvotāju apspiešanu un pareizticības izplatīšanu piespiedu

kārtā, ka vietējām tautām pat bija piešķirtas pašpārvaldes tiesības. 25 Tādu "maigo"

kundzību N. Karamzins uzskatīja par paraugu turpmākajiem Krievijas valdniekiem

un pretstatīja krievu varu vāciešu kundzībai Baltijā. 26 Šajā sakarā viņš nosoda

vietējos iedzīvotājus par mēģinājumiem izcīnīt brīvību. 27

Tēze par krievu kundzības pozitīvo nozīmi kļuva sevišķi pieprasīta 19. gadsimta

otrajā pusē, kad saasinājās jautājums par Baltijas vāciešu privilēģijām. Bieži vien

šī tēze pārvērtās par Krievijas impērijas nacionālās politikas atklātu apoloģjju.
28

Gandrīz tādā pašā veidā šī tēze parādās Latvijas padomju historiogrāfijā.29 Šķiet,
ka vienīgais papildinājums bija spriedumi par "mazāko ļaunumu",

30 respektīvi -
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krievu kundzību, jo "šķiriskā pieeja" prasīja carisko Krieviju uzskatīt, no vienas

puses, par tautu cietumu, bet, no otras puses, - par Baltijas tautu atbrīvotāju no

vācu muižnieku jūga. Rezultātā 19. gadsimtā krievu vēsturnieku pamatotā tēze

daļēji zaudēja savu tīrību un konsekvenci.

19. gadsimtā domu par tagadējās Latvijas teritorijas pievienošanas Krie-

vijas impērijai neizbēgamību un likumsakarīgo raksturu pamatoja izcilais krievu

vēsturnieks S. Solovjovs, balstoties uz savu "kolonizācijas teoriju". Viņš ieski-

cēja Baltijas vēstures vispārīgo shēmu, 31 kam nelokāmi sekoja ierindas krievu

vēsturnieki.32 Sākotnēji slāvi apmetušies Daugavas augšteces un vidusteces

apgabalos, bet nav paspējuši sasniegt tās ieteku, Baltijas jūras piekrasti, kur

joprojām "vēl palika iezemieši" (respektīvi, latgaļi un lībieši). Neskatoties uz to,

ka viņi bija pakļauti krievu kņaziem, viņi "nepakļāvās slāvu-krievu tautībai"

(citiem vārdiem, netika asimilēti). "Polockas jeb Dvinskas kņazistes" vājuma

dēļ 12. gadsimtā no Daugavas ietekas sākās vācu ekspansija. Polockas kņaziste

nespēja pretoties šai ekspansijai un galu galā tika inkorporēta Polijas valstī.

Tajā pašā laikā Maskavas Krievzeme sāka savu dabisko virzīšanos uz valsts

teritorijas dabiskajām robežām (uz Baltijas jūru). Par kundzību pār Daugavas

tecējumu visā tās garumā cīnījās Ivans IV Bargais, Stefans Batorijs, zviedri.

Bet Pēteris I atņēma zviedriem Daugavas lejteci, kā rezultātā šajā reģionā izvei-

dojās pavisam "nedabisks" stāvoklis, jo Daugavas vidustece (respektīvi, Latgale)

piederēja Polijai. "Katrīnas II valdīšanas laikā Daugavas apgabals bija izvests

no šī nedabiskā stāvokļa."

Atšķirībā no 19. gadsimta historiogrāfijas Latvijas padomju historiogrāfija

nespēja tik secīgi un skaidri pamatot Baltijas pievienošanas "vēsturisko neiz-

bēgamību", jo S. Solovjova koncepcija un ģeogrāfiskais determinisms vispār ne-

bija pieņemams padomju zinātnei un marksistiskajai teorijai. Tāpēc akcentus

pārvietoja uz šī fakta vērtēšanu, uzsverot krievu kundzības "progresīvo nozīmi",

kaut gan S. Solovjova koncepcijas iezīmes, šķiet, parādās padomju pētījumos,

kas veltīti pirmajiem valstiskajiem veidojumiem Latvijā, Baltijas jautājumam,

Livonijas karam, Lielajam Ziemeļu karam.

Vēl viena Latvijas padomju historiogrāfijas tēze, kas sakņojās 18.-19. gad-

simta krievu historiogrāfijā, ir tēze par latviešu un krievu senseniem kontaktiem,

kas arī attaisnoja Latvijas pievienošanu Krievijas impērijai un Padomju Savie-

nībai. Tika uzsvērta šo kontaktu "pozitīvā nozīme" senlatviešu cilšu etnoģenēzes

procesā jau vidējā dzelzs laikmetā, 400.-800. gadā pēc Kristus dzimšanas. 33 Kā

galveno pierādījumu šai tēzei minēja valodas liecības, aizguvumus no slāvu

valodām, kas liecinot par senlatviešu un slāvu ciešajiem un intensīvajiem kon-

taktiem, kuri izveidojušies un nostiprinājušies sirmā senatnē. 34 Šo valodniecisko



meklējumu mērķis bija vēlreiz uzsvērt vienu būtisku domu: "Ir pilnīgi pierādīts,

ka pēc valodas baltiem vistuvākie radi ir slāvi (krievi [..]) [..]."*

Tēzei par krievu un baltu tautu ilgstošiem kontaktiem, kā arī par šo tautu

kopīgo etnisko izcelsmi sevišķi lielu nozīmi piešķīra 19. gadsimta krievu histo-

riogrāfija. Jāatzīmē, ka šo tēzi izvirzīja jau V. Tatiščevs 36 un N. Karamzins, 37 bet

19. gs. 20.-40. gados parādījās vairāki pētījumi, kas ar etnogrāfijas un valod-

niecības palīdzību mēģināja vispusīgi to pierādīt. 38 Šo zinātnisko meklējumu

politiskā ievirze skaidri atklājās jau 19. gadsimtā, jo ar šiem argumentiem autori

tieši attaisnoja Baltijas pievienošanu Krievijai un Polijas dalīšanu. 39 Jau tajos laikos

gan akadēmiskie vēsturnieki, gan novadpētnieki šīs idejas sāka uzskatīt par spe-

kulācijām. 40 Neskatoties uz to, tās tika atdzīvinātas 20. gadsimtā, tāpēc ka labi

kalpoja padomju politikai un totalitārā režīma mērķiem.

Līdz ar minētajām tēzēm arī tēze par latviešu un krievu draudzību, par kopīgu

cīņu pret iekarotājiem - vāciešiem, poļiem, zviedriem - atrodama 19. gadsimta

krievu historiogrāfijā, 41 kaut gan tā neieņēma nozīmīgu vietu krievu vēsturnieku

koncepcijās un Baltijas vēstures interpretācijās. Turpretim Latvijas padomju

historiogrāfijā šī tēze kļuva par vēl vienu teorētisko stūrakmeni, attaisnojot Bal-

tijas pievienošanu Krievijai. 42

Par padomju historiogrāfijas "oriģinālo" devumu Latvijas un citu Baltijas valstu

vēstures pētīšanā var uzskatīt vēstures periodizāciju pēc formācijām, kas pilnīgi
sakrīt ar Padomju Savienības vēstures periodizāciju un tādējādi cenšas unificēt

Baltijas tautu vēstures interpretāciju atbilstoši PSRS paraugam. Baltijas vēstures

padomju historiogrāfijas "oriģinālo" ideju vidū minamas arī tēzes par šķiru cīņu,

par ražotājspēku un ražošanas attiecību progresīvu attīstību, par komunistiskās

(boļševiku) partijas lomu, par sociālistiskās revolūcijas neizbēgamību, par "vēs-

tures viltotāju" prettautisko darbību utt. Bet, neskatoties uz to, ka tieši šiem jautā-

jumiem bija veltīta lielākā daļa pētījumu, 43 liekas, ka šo ideju iedarbības potenciālais

spēks uz nacionālo pašapziņu bija mazāks nekā tradicionālo, jau Krievijas impē-

rijas laikā aprobēto koncepciju potenciāls.

Nobeigumā būtu jāatbild uz jautājumu: kāpēc padomju historiogrāfija nebija

pilnīgi atteikusies no krievu nacionālās historiogrāfijas mantojuma, bet, gluži

otrādi, neatlaidīgi atjaunoja dažas idejas, ko padomju varas orgāni izmantoja kā

politikas faktoru? Atbilde uz šo jautājumu ir šāda: triju iemeslu dēļ. Pirmkārt,

vēstures zinātnei ir diezgan liela inerce, tāpēc marksistiskā historiogrāfija Pa-

domju Savienībā, neskatoties uz režīma pasākumiem, nevarēja momentāni sa-

raut radnieciskos sakarus ar līdzšinējo historiogrāfisko tradīciju. Otrkārt, vēs-

tures zinātnes nacionālā iedaba noteica padomju historiogrāfijas tieksmi pēc idejām

un pieejām, kas veidoja krievu nacionālās historiogrāfijas identitāti. 44 Treškārt,
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19. gadsimtā krievu historiogrāfija sekmīgi veica politikas instrumenta funkcijas,

bet padomju politika Baltijas valstīs no politikas Krievijas impērijā būtiski ne-

atšķīrās.
Rezultātā padomju varas gados Latvijas historiogrāfija attīstījās dubultā -

krievu nacionālās vēstures zinātnes un padomju (marksistiskās) historiogrā-

fijas - spiediena apstākļos. Neskatoties uz to, Latvijas historiogrāfijai "izdevās

nepieļaut vēsturisko tradīciju pārrāvumu Latvijas senvēstures, daļēji viduslaiku

pētniecībā"45
.

Tas mazināja Latvijas padomju historiogrāfijas kā padomju varas

instrumenta efektivitāti; tajā pašā laikā nacionālās jeb pilsoniskās historiogrā-

fiskās tradīcijas elementu saglabāšanās vēstures zinātnē varēja atbalstīt latviešu

nacionālās pašapziņas eksistenci un attīstību okupācijas gados.46
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Alexander Ivanov

Historical Science as a Tool of Soviet Policy:
the Conceptual Level of Historiography

Summary

Historical science was extremely politicized in the Baltic countries under the Soviet

rule, especially at the outset, when the newly arrived Soviet authorities had to

solve some urgent problems of Sovietization and communist indoctrination of

the Baltic nations. Since the Soviet nationality policy was, to a great extent,

unification of all Baltic countries, the destiny of the Latvian historiography can

be considered typical for the Baltic and illustrating also the conditions of the

historical science in Lithuania, and Estonia. Thus, the case of the Latvian historio-

graphy can serve as a basic model of interaction between historical science and

policy in an occupied country. Therefore, this paper (case study) deals with

the conceptual and theoretical propositions of the Latvian Soviet historiography

(1945 - early 19505) in order to reveal the essence (nature) of the Soviet

historiography in the Baltic region in general, as well as its efficiency in achieving

the aims of the Soviet rule.

The paper proposes a thesis that in terms of the theoretical foundations, the

Latvian Soviet historiography was formed out of three components, namely -

the elements of the Soviet (Marxist) historiography, the 19th century Russian

national historiography, and the Latvian national (civic) historiography. Although

the integration and synthesis of these elements was not achieved, the Latvian

Soviet historiography succeeded in the substantiation of the following dogmas:

the historical inevitability of incorporation of Latvia into the Russian Empire and,

later, into the Soviet Union viewed as the manifestation of progress, an epoch-

making fact; the positive and benevolent consequences of the Russian (Soviet)

rule for the Baltic peoples; the centuries-old contacts between Russians (Slavs)

and Latvians viewed as a justification for the nationality policy in the Baltic region;

the joint struggle of the Baltic peoples and Russians against mutual enemies
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(Germans, Poles, etc.). All of the above-mentioned dogmas had been first

introduced and substantiated in the 1 8th—1 9th century Russian historiography.
The Marxist historical science absorbed these ideas because they were fully in

compliance with the aims of the Soviet policy. It seems, that, unlike the potential

influence of the traditional Russian concepts upon the national self-awareness

of the Latvians (that was tested in the Russian Empire), the ideas that were

solely Marxist (socialist revolution in the Baltic countries, class struggle, etc.)
failed to become an effective tool of the Soviet policy in the Baltic region.

Thus, the Latvian Soviet historiography assumed the features of both Soviet

(Marxist) and Russian national historiography. That resulted, on the one hand,

in the Russification and, on the other hand, in the Sovietization of the Latvian

national historiography. But, in spite of the double pressures exerted by the

Russian national and Soviet (Marxist) historiographic traditions, Latvian historical

science succeeded in preserving some basic features and concepts of the national

Latvian historiography, especially in such fields of research as ethnography,

anthropology, archaeology and medieval Latvian history. Therefore the Latvian

Soviet historiography can be viewed, to a certain extent, as a supporter of the

ethnic identity and national self-awareness of the Latvians.



Aigi Rahi

Project "A Joint Register of Estonian Population Losses":

Sources and Methods of Research

1. Soviet occupation and Estonian population losses.

The current state of research

The research into repressions, based on source materials, began in Estonia at the

end of the 1980s. The first stage of the research attempted to estimate the scope

of repressions - how many people were repressed and through whose fault. Lists

of those who were repressed began to appear in newspapers and in separate

publications, books and memoirs. Within the last dozen years praiseworthy research

into repressions has been conducted in Estonia.

Regrettably, I have to admit that many of the questions remain without an

estimate or concrete answer. For instance, a generalising and scientifically founded

analysis of the direct and indirect Estonian population losses is lacking. The

categories of the repressed have been studied on various levels and with a different

focus. Numerous conclusions and generalisations in the literature are based on

approximate calculations but not on verified data and therefore assessments

continue appearing.

Naturally, the situation was caused by concrete reasons:

1. The basis of sources is fragmentary. Files or lists with a considerable

generalising potentiality are lacking. Many important materials were taken to Russia.

Various archives that contain necessary data have not been brought to proper

order to date. It compels to work through numerous second-rate sources that, in

turn, presupposes the presence of the staff of adequately qualified historians. With

the lack of professional historians, a large part of the work has been left for amateurs

to do, hence the results.

2. Distraction of lists and databases compiled by various committees and

researchers. Non-coordination has brought about the duplication of work.

3. In case of various published data poor source reviews or the lack of the

latter becomes evident. Conclusions often rest upon one original source only, without



72 Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959.g.: metodoloģijas, terminoloģijas un avotpētniecības problēmas

making use of possibilities of checking data on the same person in other databases

(c. g. a person was listed as a deportee, arrested for political reasons and deceased

in a prison camp). Thus the biographical data of one and the same person circulate

in several incorrect variants.

Considering what has been said above, the past decade in the area of the

research into repressions can be regarded as the period of search, reconstruction

and preliminary statistical analysis of sources.

2. On the background of the project

on population losses

Numerous groups of researchers, committees and individual researchers have

attempted to elucidate Estonian population losses. 1 All of them have studied

one or another category of the repressed, however, a broader historical assess-

ment or a comprehensive work is still lacking to date. One of the obstacles has

been an imperfect methodology of research. As long as a single and integrat-

ed database is lacking, we cannot speak about verified data about population

losses, on the other hand, current data are dispersed and often contradictory.

I emphasise again - a single and integrated database is lacking. This is my

keyword.
And although we live in the era of information technology, numerous lists still

exist only on paper and not as computerised databases. It is a matter of regret that

part of qualified researchers assume the role of publishers of individual facts about

the repressed in the form of a book and regard common use of existing materials

in databases as unnecessary.

On the other hand, the composition of an integrated database that would

draw together all existing databases is inevitable. We have reached the stage in

which we need to focus on linking together and specifying databases of individual

facts. The research into repressions presumes a complex application of various

sources, composing reliable databases to be elaborated and analysed pro-

fessionally.

Research into whatever demographic, national and social aspects requires

availability of representative statistical data. In the situation where people are

constantly on the move (mixed demographic processes took place, normal births

and deaths were disturbed, people migrated east or west, forcibly or voluntarily,

various mobilisations were carried out, etc.) and an adequate demographic statistics

was lacking, the restoring of correct and trustworthy data may be rather time-

consuming.
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3. On the project

In 2000, the Chair of Archival Studies at the University of Tartu, Estonia, launched

an extensive research project "A Joint Register of Estonian Population Losses".

The project is going to be financed by the Ministry of Education of the Republic of

Estonia. The purpose of the project is to compose an integrated joint register for

Estonian population losses from 1940 to 1989, indicating all the categories of

those who suffered in the course of various occupations. Parallel to the information

about permanent population losses, the data about the categories of people who

left Estonia, either for good or temporarily, including new settlers, fugitives,

mobilised persons, evacuees, etc. are also fed in the register. Thus the project is

planned to contain both direct and indirect population losses caused to Estonia.

The launched project "A Joint Register of Estonian Population Losses" is

scheduled as a longer-term and multi-staged undertaking. The register will be formed

on the strength of the databases of similar contents, created already (or forthcoming)

by various commissions and work teams. It certainly presupposes that all these

commissions and researchers get along very well and share common interests.

Substantially, it is going to be the composition of a new integrated type of sources.

During the first stage of the project a maximum amount of the repressed

persons' individual data was gathered and fed in the integrated database. At present

the main task is to enter into the computer the so-called KGB-files, kept in our

National Archives (c. 800,000 cards). As at different times several filing cards

(6 on the average) may have been filled in per one person (there may have been even

20 cards and more), then there are essentially more cards on file than persons concerned.

The files under discussion form the backbone for the prospective register of

Estonian population losses, they are being supplemented by other specified data.

The files include data about all categories of population losses. The persons having

no reference in other sources can often be found in these files. Until now the

material has been used fragmentarily and very sporadically.

Up to now the realisation of the project has conventionally taken two major

courses, first, entering the filing cards into the computer and, second, drawing

together and making earlier existing databases compatible.

4. A few words about making earlier data files compatible

Within the last decade Estonia has published, one after another, lists that contain

data about various categories of the repressed. The lists that are better known

comprise the deportees of 1941 and 1949, those arrested for political reasons, the
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so-called forest brothers (guerillas), those killed in WWII, victims of the red ter-

ror a. o.
2 The majority of the lists are being supplemented and adjusted, but there

are only preliminary lists concerning numerous other categories and many important

files have not yet been started.

Concerning the work already accomplished, the main problems include the

dissipation of existing data and often also their inconsistency. Only when drawing

all the data together into one integrated database, it is possible to avoid contra-

dictions, find out errors and pay attention to imprecisions. Drawn together, various

databases begin to supplement one another mutually, thus making a considerable

step forward in restoring the whole picture of the past events.

At the present time the project can make use of ca. 20 databases. The work

on them started off by writing an overview of exact contents and structure of the

databases as well as the completeness of the data. A number of the databases

are planned to be published in the form of a book, because they were not

structured as an information system, having an independent function. The integr-

ation and presentation of complex inquiries is possible only in the databases

with a homogenous structure. Since up to now, the co-ordination of making lists

has not been successful and, besides, they were composed by various work

teams, then, as a result, there are numerous variegated databases. In addition to

major mismatches in structures, different abbreviations, marking of dates etc.

have been used and all these discrepancies need unification. In integrating earlier

databases the major issue to face is the "purity" of data fields. Therefore, before

unified application of earlier databases it is necessary to restructure them in the

first place.

Step by step, we have started testing mutual matching of various databases.

For this purpose we have already carried out a number of common inquiries for

data both in databases and on file. Gradually, all databases are added to the

integrated system of databases - MySQL. In the limits of existing means we attempt

to carry out database inquiries. By the interaction of various databases it is possible

to observe some family history along a rather long temporal axis. In case of a

novel approach old familiar sources may also offer new facets, not previously

known.

5. About the work on files

The files of individual data, better known as the so-called KGB-files, are now

kept in the Estonian National Archives. From the aspect of archival records,

the files are a collection whose first cards come from 1919 and the last ones
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from the end of the 1980s. Completely various sources have been melted into

the integrated files.

In the 19205, the Security Police, Criminal Investigation Police and Political

Police of the Republic of Estonia gathered information about the persons who

were conspicuous by their political attitudes or criminal activities. Among them

were those who illegally crossed the border, smugglers, communists and their

acquaintances, potential spies (persons regarded with suspicion), new settlers to

Estonia, members of the League of Veterans of the Estonian War of Independence

or the so-called Vapses and many others.

In 1940, the files were taken over by the People's Commissariat of Internal

Affairs of the Estonian SSR. The State Archives, subjected to the Ministry of Internal

Affairs in the Estonian SSR, played a definite role in carrying out the repressive

policy. It was possible to operatively get data about the persons or organisations

concerned. The decree No 001345 as of 23 October 1940, issued by the People's

Commissariat of Internal Affairs of the USSR, ruled that all the archival materials

be used in the operational work.3 In accordance with the decree, for discovering

enemies of Soviet power all more interesting archival files had to be systematically

inspected. Therefore the files, compiled as a result of the work, are called the

KGB-files.

A few years ago central archives of Russia - State Archives of the Russian

Federation (GARF) and Russian State Military Archives (RGVA) were seeking for

special files of the Head Office of the NKVD of the USSR (спецкартотека ГАУ

НКВД СССР). Eventually some fragments of the special files, around 1.5 million

cards were found in Siberia, the town of Jalutorovsk. The number of cards is

estimated to go up to 10 millions. At present the use of the files is complicated,

also, part of the files has been destroyed.

The files, concerning the counter-revolutionary and anti-Soviet elements, were

started in 1939. The files had an all-Union scope and reflected 27 categories of

persons with various "political colouring" (the Soviet term "контингент разпичных

политокрасок"). The files included the Tsar's family and members of the provisional

government, members of the White Guard, gendarmerie, Mensheviks, socialists-

revolutionaries, etc. ending with foreign special agents. On 23 October 1940, the

departments of the NKVD archives in the Ukraine, Belorussia, Moldova, Karelia,

Latvia, Lithuania and Estonia were ordered to set up a register for their own counter-

revolutionary elements.

Compromising materials about persons were sought for fund-by-fund. A filing

card was drawn up about every suspicious person (see card) with his/her name,

year and place of birth, officially fixed place of work and occupation, various
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compromising relationships and a reference to the source of information. Those

persons were entered into separate lists, in 3 copies, and sent to the archives of

the NKVD of the USSR, the People's Commissariat of Internal Affairs (УНКВД)
for the realisation and to the Head Office of the NKVD Archives.

By 1941, the working plan of the department of special funds of the State

Archives of the Estonian SSR provided that the first materials to be investigated

for the Chekist-operational work were those that had belonged to the Defence

League, Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs, Public Prosecutor's Office,

Military Court, Political Police, party organisations, namely the Patriotic League

and the Vapses. From January through May 1941, the files for "political colourings"

registered 37,794 persons in Estonia and responded inquiries about 27,597 su-

spicious persons. The work was stopped when the war broke out but continued in

1942 behind the Soviet front line where the earlier card catalogues of the political

police and various materials of ministries and parties had been evacuated.

Likewise, during German occupation various files were composed, for those,

for instance, who were not politically trustworthy. A special file was kept about

those Estonian citizens who had been killed, wounded, imprisoned or missing on

the front. After the war the cards drawn up by German occupation authorities were

added to the general files. Consequently, most varied sources were melted into a

unified file.
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Since the files have a very long history and survived various regimes and

principles of formation, a special attention is to be paid to the source-criticism.

Numerous references need cross-checking, meaning that it is necessary to return

to original sources. At the same time the compilers of the files have made use of

documents, destroyed by now, and their onetime existence can be seen only thanks

to references on filing cards.

It is regrettable what happened to the archives of the Defence League. In March

1944, during the bombing of Tallinn, the materials of the State Archives also sustained

losses. The documentation from the years 1925-1940 of the Headquarters of the

Defence League and their military units were destroyed by the fire. During the post-

war period many former members of the Defence League hoped that their association

with the Defence League could not be proved and they would escape arrests. But

unfortunately Soviet officials had gone through too many materials, later destroyed

in fire, and the registration forms, drawn up in 1940-1941, were there as a sufficient

argument for arresting thousands of people. Thus, in 1944 the Soviet ministries of

power, when returning to Estonia, partly had the lists of the so-called anti-Soviet

elements in their possession and the elimination process could be continued.

The files do not consist of similar cards but of about 40 types of most various

cards among which one can find original cards of institutions (on specially worked-

out forms) as well as adjusted forms and cards on a casual piece of paper.

Information on the cards is very varied, too. Since many cards have been added

over a great length of time, there is no homogeneity in them. In a number of cases

there are incomprehensible remarks or memos, jotted down on them, that caused

much trouble during the preliminary stage of feeding them into the computer.

Many such seemingly casual signs obtain a meaning when growing in mass. As it

appears, the structure of the database under construction on the basis of cards is

rather complicated. The data of the files, rather heterogeneous in places, offer rich

material for further analyses.

6. A preliminary analysis of joint data

As mentioned before, the current realisation of the project can be divided into two

parts, first, entering the files of individual data into the computer and, second,

getting earlier existing databases into a unified system. Since the files are only at

the stage of being entered and earlier out-of-date databases are prepared for entering

into a unified system, the analysis can be performed only to a limited extent.

Therefore we have deliberately avoided publishing outstripping materials. I would

only mention a few subdivisions that are being worked on at present.
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The Soviet repressive policy did not consist of single actions only, as, for

instance, deportation operations. In their case, also, it was scrupulously thought

over against whom to direct repression. One repression led to another. In Estonia,

WWII produced en mass untrustworthy persons in the eye of the Soviet authorities.

It concerned those who had served in German army or in some particular area of

civil service, participated in Self-Defence, left Estonia, a person's mentality etc.

Therefore we have attempted to observe inter-repression relationships, for instance,

how belonging to the Defence League by one member of the family had an impact

on the further destiny of the whole family etc.

One of the peculiar topics is made up by individual data on the communists in

the period of the Republic of Estonia (1919-1944). In the years from 1920 to 1940

the Estonian political police observed the activities of these persons who belonged

to the underground Communist Party of Estonia (CPE), or some other illegal org-

anisation and who were believed to share communist world outlook or just people

who had stood out as leftists. In connection with Soviet rule, many of them became

activists who, in the course of time, can be found among the members of the

exterminators' battalion, evacuees to the Soviet Union in 1941 or those who were

killed during German occupation. Regrettably, today I cannot yet explain concretely

why, both in the 1960s and 19705, the Soviet authorities so very carefully investig-

ated the materials of the persons who served in the exterminators' battalion. Or

perhaps it is the application of the principle "divide and rule" -it was necessary to

keep an eye on underlings. Thus, in the same files we find the names of both - the

repressed and repressors. Part of them belongs to those who were executed during

German occupation and are included also in the lists of Estonian population losses.

The files include numerous characteristics that need a scrupulous follow-up

checking and supplementary thorough research on the level of individuals. The

circle of the persons described is one of the examples from the controversial

categories to be analysed. The existing data enable to propose a number of

independent themes, many of which go back to the period of 1920-1940.

The voluminous database project is a noteworthy achievement against the

background of the Estonian history and computing. But, hopefully, it is the topic of

a subsequent conference.
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Projekts "Igaunijas iedzīvotāju zaudējumu vienots reģistrs":
avoti un izpētes metodes

Kopsavilkums

Referāts ir par izpētes metožu un dažādu avotu izmantošanas problēmām, kas

radušās, pārbaudot dažādu okupāciju izraisīto Igaunijas iedzīvotāju zaudējumu

apmērus.

Padomju okupācija un Igaunijas iedzīvotāju zaudējumi. Pašreizējā izpētes

situācija. Uz dokumentiem balstīta represiju izpēte Igaunijā sākās 20. gs. 80. gadu

beigās. Pēdējo 12 gadu laikā Igaunijā ir veikts ievērojams represiju pētniecības

darbs. Diemžēl jāatzīst, ka joprojām trūkst daudzu rādītāju aplēšu un uz daudziem

jautājumiem nav gūtas konkrētas atbildes.

Vispārīgas ziņas par iedzīvotāju zaudējumu reģistra projekta vēsturi. Daudzas

pētnieku grupas, komitejas un atsevišķi zinātnieki ir mēģinājuši noskaidrot Igaunijas

iedzīvotāju zaudējumus. Katrs no tiem ir pievērsies tai vai citai represēto katego-

rijai, taču joprojām trūkst plašāka vēsturiska izvērtējuma jeb visaptveroša pētījuma.

Kamēr nebūs pieejama vienota un integrēta datu bāze, mēs nevarēsim runāt par

pārbaudītiem iedzīvotāju zaudējumu datiem. No otras puses, esošie dati neatrodas

vienkopus un bieži ir savstarpēji pretrunīgi. Vienotas datu bāzes izveide, kas

apvienotu visas esošās datu bāzes, ir neizbēgams solis. Represiju izpēte prasa

vairāku avotu kompleksu izmantošanu, drošu datu bāzu izveidi un profesionālu

analīzi.

Par projektu. 2000. gadā Tartu Universitātes Arhīvu pētniecības katedra uzsāka

realizēt plašu izpētes projektu "Igaunijas iedzīvotāju zaudējumu vienots reģistrs".

Projekta mērķis ir izveidot vienotu integrētu Igaunijas iedzīvotāju zaudējumu reģistru

par periodu no 1940. līdz 1989. gadam, aptverot visas iedzīvotāju kategorijas, kas
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cieta no dažādām okupācijām. Paralēli informācijai par neatgriezeniskiem iedzīvotāju

zaudējumiem reģistrā tiek ievadītas ziņas arī par iedzīvotājiem, kuri izbrauca no

Igaunijas pavisam vai uz laiku, kā arī par iebraukušajiem cilvēkiem, bēgļiem,

mobilizētajiem, evakuētajiem utt. Tādējādi projektā plānots iekļaut gan tiešos, gan

netiešos Igaunijai radītos iedzīvotāju zaudējumus. Līdz šim projekta realizācija ir

notikusi divos galvenajos virzienos. Pirmkārt, anketu dati tiek ievadīti datorā; otrkārt,

šie dati tiek apkopoti un salīdzināti ar jau esošajām datu bāzēm.

Projekta galvenais mērķis. Atsevišķu cilvēku lietas, kas plašāk pazīstamas kā

t.s. čekas lietas, tagad glabājas Igaunijas Valsts arhīvā. No arhīva datu viedokļa

lietu veido dokumenti, no kuriem pirmie datēti ar 1919. gadu un pēdējie pat ar

20. gs. 80. gadiem. Vienā lietā ir apvienoti pilnīgi dažādi avoti. Valsts arhīvam, kas

bija pakļauts Igaunijas PSR lekšlietu ministrijai, bija sava loma represiju politikas
īstenošanā. Tas ļāva operatīvi iegūt informāciju par attiecīgo personu vai organizā-

ciju. Lai atrastu kompromitējošu informāciju par kādu personu, tika pārmeklēts

fonds pēc fonda. Par katru aizdomīgu cilvēku tika aizpildīta anketa. Tā kā lietām ir

|oti gara vēsture un tās ir pārdzīvojušas dažādus režīmus un strukturēšanas

principus, īpaša vērība jāpievērš avotu kritikai. Tomēr lietu autori ir izmatojuši

dokumentus, kas tagad jau ir zuduši un par kuru kādreizējo eksistenci var uzzināt

tikai no atsaucēm anketās. Arhīvu lietās atrodamie dati, lai gan vietumis būdami

pretrunīgi, sniedz bagātu materiālu tālākai analīzei.
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Tiesnešu un prokuroru korpuss
1940 -1941. un 1944.-1953. gadā

levads

Par staļinisko represiju īstenotājiem pārsvarā ir rakstīts deportāciju un citu

politisko represiju kontekstā, galvenokārt pievēršoties valsts drošības iestāžu

darbiniekiem. Taču pētnieku uzmanību tikpat kā nav saistījis tiesnešu un pro-

kuroru korpuss. Ne visas šīs amatpersonas bija tieši saistītas ar politiskām

represijām, piemēram, tautas tiesas nemaz nedrīkstēja izskatīt politiskas lietas,

taču tiesneši un prokurori bija |oti būtiska tiesisko represiju mehānisma sa-

stāvdaļa sistēmā, kurā robeža starp politiskajām un nepolitiskajām represijām

bija visai nosacīta. Kriminālkodekss bija iecienīts ierocis politisku vai ekonomisku

mērķu sasniegšanai. Cilvēki tika sodīti, balstoties uz "nepolitiskiem" krimi-

nālkodeksa pantiem, speciāliem dekrētiem vai arī administratīvā un civilprocesa

kārtībā par mežistrādes normu un lauksaimniecības produkcijas nodevu ne-

pildīšanu vai par citiem nodarījumiem. Taču sodu bardzība bija atkarīga no

sodāmā sociālā stāvokļa un politiskās lojalitātes pakāpes, bet sodīšanas mērķis

bija panākt, piemēram, "kulaku kā šķiras iznīcināšanu" vai citu, tīri politisku

galarezultātu.

Kas bija tiesneši un prokurori sociālās izcelsmes ziņā un pēc tautības? Kādas

prasības viņiem tika izvirzītas - kā politiskās uzticamības, tā arī izglītības, pro-

fesionālās kvalifikācijas un morālo īpašību ziņā?
Avotu bāze šīs problēmas izpētei, no vienas puses, ir visai plaša, jo mate-

riāli par tiesas un prokuratūras darbību ir atrodami ne tikai LPSR Prokuratūras

(Latvijas Valsts arhīvs, 1221. fonds) un Tieslietu ministrijas (Latvijas Valsts arhīvs,

938. fonds), bet arī apriņķu un rajonu izpildkomiteju, dažāda līmeņa partijas

orgānu, t.sk. arī Prokuratūras, Tieslietu ministrijas un vietējo prokuratūru un tiesu

darbinieku partijas organizāciju materiālos. Tomēr būtisks trūkums ir tas, ka LPSR

Prokuratūras materiāli ir saglabājušies tikai daļēji. 1956.-1965. gadā tie vairāk-

kārt tikuši iznīcināti, nesaskaņojot ar Valsts arhīvu. Trūkst tādu būtisku materiālu
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kā kolēģijas sēžu protokoli, pavēles, kadru daļas statistiskās atskaites par darbi-

nieku sadalījumu pa vecuma grupām, izglītības līmeni, tautību u.tml. Daudz labāk

saglabājušies ir Tieslietu ministrijas materiāli.

Prokurori un tiesneši 1940.-1941. gadā

Pamats Latvijas PSR tiesas un prokuratūras sistēmai tika ielikts pirmajā okupā-

cijas gadā. No 1940. gada 17. jūnija līdz pat novembrim formāli turpināja darboties

Latvijas Republikas justīcijas sistēma, taču "vecā forma uzreiz tika nodota jaunās

proletariāta diktatūras valsts kalpībā, t.L, ieguva jaunu, proletārisku saturu" 1. Kadru

jomā tas izpaudās kā politiski neuzticamu darbinieku padzīšana no tiesas un

prokuratūras orgāniem, aizvietojot tos ar "progresīvās darba inteliģences pār-

stāvjiem"2.

1940. gada novembrī sākās tiesu un prokuratūras sistēmas pārveide pēc

PSRS parauga. LPSR Tieslietu tautas komisariātu -vēlāk ministriju (tās funkcija

bija kontrolēt un vadīt tiesu, notariāta, advokatūras un arbitrāžas darbību, kā arī

nodarboties ar LPSR likumu kodifikāciju) līdz 1951. gadam vadīja Andrejs Jab-

lonskis - aktīvs LKP darbinieks. Pārējie Tieslietu tautas komisariāta vadītāji un

Augstākās tiesas sastāvs bija no Maskavas atsūtītie pārbaudītie kadri - ministra

vietniece Emīlija Veinberga (kopš 1951. gada tieslietu ministre), Jānis Rīdziņš,
Jānis Grīnbergs v.c.

Par Latvijas PSR prokuroru iecēla Ernestu Soldnieku, kurš kopš 1925. gada

bija darbojies Ukrainā prokuratūras orgānos. 3 Arī Prokuratūrā vadošos amatus

aizpiidīja no Maskavas atsūtītie latvieši un krievi, turklāt krievi ieņēma stratēģiski

svarīgākos amatus. Šis apstāklis, kā arī tas, ka Prokuratūra bija tieši pakļauta

Maskavai, noteica to, ka tajā bija jūtami negatīvāka attieksme pret vietējo juristu

izmantošanu, nekā tas bija Tieslietu tautas komisariātā.

Kā tiesu, tā arī prokuratūras sistēmā apriņķu un pilsētu līmenī sākumā darbojās

liels skaits neatkarīgās Latvijas laika juristu - pārsvarā prokuroru palīgi un tautas

izmeklētāji, kuri bija gatavi kalpot jaunajai varai. 1941. gada pavasarī no viņiem

sāka strauji atbrīvoties, aizstājot ar aktīvistiem, kurus bija ieteikušas vietējās par-

tijas komitejas, - nereti ar pieticīgu izglītību un bez jebkādas pieredzes un zināšanām

jurisprudencē, kā arī ar kreisi noskaņotiem studentiem -juristiem.

Pretēji samērā izplatītajam uzskatam, ka represīvo orgānu darbā aktīvi iesaistījās

vietējie ebreji, vismaz spriežot pēc uzvārdiem un vārdiem, LPSR Prokuratūras

centrālā aparāta sākotnējā sastāvā nebija neviena ebreja, bet apriņķu un pilsētu

prokuratūrās no kopējā prokuroru, prokuroru palīgu un tautas izmeklētāju skaita -

106 - ebreju bija tikai trīs -visi prokurora palīgi.4
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Prokuratūras un tiesu sistēmas attīstība 1944.-1953. gadā

Prokuratūras operatīvās grupas un LPSR Prokuratūras centrālo aparātu, kā arī

Tieslietu tautas komisariāta aparātu 1944. gadā lielā mērā veidoja cilvēki, kuri bija

tajos darbojušies 1940.-1941. gadā. Tieslietu tautas komisariāta augstākā vadība

salīdzinājumā ar 1941. gadu gandrīz nemainījās, bet Prokuratūras vadība bija pil-
nībā nomainījusies. Par LPSR prokuroru 1944. gadā iecēla Aleksandru Mišutinu,
kurš vēlāk kļuva par PSRS Ģenerālprokurora vietnieku.

LPSR Prokuratūras sākotnējo sastāvu veidoja no PSRS Prokuratūras atko-

mandētie darbinieki. 5 Būtisks papildinājuma avots kā prokuratūrai, tā arī tiesām

bija demobilizētie karavīri, īpaši no Latviešu divīzijas, jo viena no kara invalīdu

pārkvalifikācijas formām bija trīs mēnešu juridiskie kursi. Sākotnēji ļoti maz izmantoja
tos cilvēkus, kuri kara laikā atradās Latvijā, izņemot bijušos partizānus. Pirmskara

Latvijas Republikas juristi pārsvarā darbojās advokatūrā, notariātā un kā juriskon-

sulti, lai gan arī no šīm jomām 1947.-1948. gadā vairums tika padzīts. 40. gadu

beigās un 50. gadu sākumā vietējo iedzīvotāju pieplūdums tiesā un prokuratūrā

palielinājās, bet tas notika diezgan lēni, jo, no vienas puses, vietējie iedzīvotāji

nevēlējās iesaistīties represīvo orgānu darbā, no otras puses, politisku motīvu dēļ

viņus rūpīgi atsijāja. Vietējie kadri pārsvarā bija gados jauni cilvēki, daļa 1940-

-1941. gada aktīvistu, daudzi no tiem bija karojuši Sarkanajā armijā, citi bija pavisam

jauni cilvēki, kuri idejisku vai arī karjeras apsvērumu dēļ bija gatavi kalpot padomju

režīmam, kas viņiem bija devis iespēju pakāpties pa sociālajām kāpnēm uz pakā-

piena, kas vairumam būtu bijis neaizsniedzams Latvijas Republikā.

1949. gada tautas tiesnešu vēlēšanu rezultāti sniedz spilgtu tautas tiesneša

portretu. Ņemot vērā to, ka no 90 tiesnešiem 79 tika pārvēlēti no jauna, šie dati

lielā mērā raksturo arī iepriekšējā perioda tiesnešus. Tipisks tiesnesis bija vīrietis

(62 cilvēki); latvietis (69 cilvēki; krievi bija 18; baltkrievi -divi un ukrainis - viens);

partijas biedrs (53 bija partijas biedri vai kandidāti; 17 - komjaunieši; 20 - bez-

partijisko); vecumā līdz 40 gadiem (15 bija 23-25 gadus veci; 25 - 26-30 gadu

veci; 24 - 31-40 gadu veci; 15 bija 41-50 gadu veci; 11 bija 51 gads un vairāk); ar

nepilno vidusskolas vai pamata vispārējo izglītību (58 cilvēki; ar vidējo izglītību bija

28; ar augstāko - četri); bija beidzis vai nu juridiskos kursus (35 cilvēki), vai arī

juridisko skolu (39 cilvēki; augstākā juridiskā izglītība bija tikai trijiem tiesnešiem;

tikpat cilvēkiem nebija nekādas juridiskās izglītības; 10 bija Juridiskās skolas

2. kursa klausītāji); strādāja justīcijas vai prokuratūras sistēmā ne vairāk par trīs

gadiem (22 strādāja mazāk par vienu gadu; 42 - no viena līdz trijiem gadiem;

10 cilvēku -3-5 gadus; vairāk par pieciem gadiem bija strādājuši seši cilvēki, bet

piecu cilvēku darbs iepriekš nebija saistīts ar jurisprudenci).
6
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Izmantotie materiāli arī parāda, ka pirmajos pēckara gados vidusmēra vietējā

prokurora un vidusmēra tautas tiesneša izglītības līmenis bija visai līdzīgs. Taču

atšķirības pastāvēja tautības un izcelsmes ziņā. Tieneša amatu pārsvarā ieņēma

vietējie latvieši, bet prokuratūras sistēmā latviešu bija mazākumā.

Padomju justīcijas būtība un juristu pienākumi

1947. gada februārī republikas tiesu, prokuratūras un milicijas darbinieku apspriedē
Kirova rajona 3. iecirkņa tiesnesis Grasmanis norādīja, ka "tiesas spriedumi ir

politiski dokumenti. Šajā spriedumā, šajā lēmumā atspoguļojas šā brīža padomju

varas politika."7 Šis izteikums kodolīgi izsaka principus, uz kuriem balstījās staļi-
niskā justīcija, un no tiem izrietošās prasības tiesnešu un prokuroru korpusam.

Pat tīri teorētiski netika apgalvots, ka tiesu vara būtu neatkarīga no politiskās varas.

Justīcijai bija jābūt atkarīgai un bija jāizjūt šī atkarība nevis kā slogs, bet gan kā

"apzināta nepieciešamība".

No minētajiem postulātiem neizbēgami izrietēja, ka prokuroriem un tiesnešiem

ir jāņem vērā ne tikai augstākstāvošās priekšniecības norādījumi, bet arī centrālās

un vietējās partijas vadības viedoklis. Tomēr instrukcijas un norādījumi ļoti bieži

bija pretrunīgi un demagoģiski, tādēļ prokuratūras darbiniekiem un tiesnešiem

dažkārt bija ļoti grūti izsekot partijas politikas pavērsieniem katrā konkrētajā jau-

tājumā. Lielā mērā justīcijas darbinieki, īpaši apriņķos, vēlāk rajonos, paši izjuta

nepieciešamību pēc stingras instruktāžas nepietiekamās izglītības un profesionālās

sagatavotības dēļ.

Tiesnešu un prokuroru republikas apspriedēs apriņķu un rajonu tiesneši un

prokurori nemitīgi tika kritizēti par to, ka viņi nezina likumus, lēmumus un in-

strukcijas un ka kasācijas kārtībā atcelto spriedumu īpatsvars ir ārkārtīgi augsts.

Tā 1952. gada 4. februārī notikušajā tiesnešu apspriedē ministre E. Veinberga

nosauca virkni tiesnešu, kuriem civillietās Augstākās tiesas Kasācijas kolēģija

1951. gadā bija atcēlusi līdz 75% spriedumu. 8 Savukārt Augstākās tiesas priekš-

sēdētāja vietnieks J. Grīnbergs norādīja, ka gadā republikā vidēji tiek atcelti 28,8%

spriedumu, bet t.s. kolhozu lietās -46,1 procents. 9 Jāņem vērā, ka LPSR vai PSRS

Augstākā tiesa rūpīgi sekoja tam, lai tiktu īstenota partijas politika, un spriedumu

atcelšana kasācijas kārtībā liecināja nevis par liberālismu, bet gan par to, ka lieta

nebija pienācīgi noformēta vai arī izskatīta, rupji pārkāpjot kriminālprocesa normas

pat to visminimālākajā apjomā. Minētajā apspriedē Prokuratūras Krimināltiesu daļas

priekšnieks Zaicevs kritizēja tiesnešus arī par to, ka tie piemēro mīkstāku sodu

lietās par zādzībām no kolhoziem, motivējot ar to, ka tiesājamais ir vecs cilvēks;

Lielā Tēvijas kara invalīds; daudz bērnu; zādzības apjoms ir niecīgs.
10
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Nedaudz mazāk kā pēc diviem gadiem politiskās nostādnes bija mainījušās.

1953. gada 18. septembrī PSRS Tieslietu ministrija izdeva direktīvu "Par pilsoņu

nepamatotu nodošanu tiesai un notiesāšanu, par nepamatotu drošības līdzekļa iz-

vēli un par pušu tiesību pārkāpšanu tiesas procesā". Tie paši darbinieki, kuri pirms

diviem gadiem savus padotos strostēja par līdzjūtību pret apsūdzētajiem, tagad

cīnījās par sociālistiskās likumības ievērošanu. E. Veinberga tagad atzina: "Mūsu

vaina, ka mēs ilgāku laiku orientējām tiesas uz sodu politikas pastiprināšanu, tā

rezultātā bija zināma pārcenšanās. Tagad stāvoklis ir mainījies. Mēs devām norā-

dījumu visām tautas tiesām, izskaidrojām partijas un valdības Lēmumu un pie-

prasīsim to pildīt."11

Tiesnešu un prokuroru izglītības līmenis

Tiesnešiem un prokuroriem izvirzītās prasības aplūkojamajā laikposmā juridiskās

kvalifikācijas ziņā bija minimālas, tomēr daudzi nespēja pildīt pat tās. Stāvoklis

prokuroru, tiesnešu un izmeklētāju kadru izglītības līmeņa ziņā visā Padomju

Savienībā bija vienkārši katastrofāls. Tādēļ 1946. gada 5. oktobrī VK(b)P CX pieņēma

lēmumu "Par juridiskās izglītības paplašināšanu un uzlabošanu valstī". Atbilstoši

šim lēmumam visiem savienoto republiku tieslietu ministriju vadošajiem un opera-

tīvajiem darbiniekiem, augstāko, republikānisko un lielāko rūpniecības centru tiesu

priekšsēdētājiem, locekļiem un tautas tiesnešiem bija jābūt augstākajai juridiskajai

izglītībai vai atbilstošai sagatavotībai un darba pieredzei, bet visiem pārējiem tautas

tiesnešiem jābūt vismaz vidējai juridiskajai izglītībai juridiskās skolas vai deviņu

mēnešu juridisko kursu apjomā. 12 Atbilstošas prasības tika izvirzītas arī prokuratū-

ras un milicijas darbiniekiem.

Lēmums tika apspriests republikas tiesu, prokuratūras un milicijas darbinieku

apspriedē 1947. gada 21. februārī. Tieslietu ministra vietnieka J. Rīdziņa ziņojumā

bija norādīts, ka no LPSR Prokuratūras vadošajiem darbiniekiem juridiskās izglī-

tības nebija 125 darbiniekiem (60%). No šiem 125 darbiniekiem 57 cilvēkiem bija

7-9 klašu izglītība, 50 -vidējā izglītība, bet 18 -pamatizglītība. 13 Tieslietu ministrijā

no 29 vadošajiem un operatīvajiem darbiniekiem tikai septiņiem bija augstākā

juridiskā izglītība, bet četriem - vidējā juridiskā izglītība. Juridiskos kursus bija

beiguši seši cilvēki. Augstākajā tiesā no 19 vadošajiem darbiniekiem juridiskās

izglītības nebija 15, bet augstākā izglītība bija tikai trijiem.14 No 60 tautas tiesnešiem

tikai diviem bija augstākā juridiskā izglītība, 12 - vidējā juridiskā izglītība, kursus

bija beidzis vairums -46, nekādas juridiskās izglītības nebija deviņiem cilvēkiem. 15

Atbilstoši minētajam lēmumam tika sastādīts prokuratūras un tiesu orgānu

darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas plāns 1946.-1950. gadam. 1950. gada
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beigās visiem LPSR Prokuratūras un apriņķu prokuroriem bija jābūt augstākajai

izglītībai, bet viņu palīgiem - vidējai juridiskajai izglītībai. 16 Plāns bija pilnīgi nereāls,

un nav brīnums, ka tas netika izpildīts. Viens no iemesliem bija tas, ka daudziem

tiesnešiem bija nepilnās vidusskolas izglītība vai pat tikai pamatizglītība, tādēļ bija

grūti mācīties. Taču bija arī citi iemesli. Lekcijas pārsvarā tika lasītas krieviski, lai

gan daudzi klausītāji bija latvieši un ne pārāk labi zināja krievu valodu. Latviešu

plūsmu Neklātienes juridiskā institūta filiālē nevarēja izveidot, jo institūta direkcija

tam nepiešķīra naudu. 17

.Viens no būtiskiem faktoriem, kas ne|āva mācīties, bija tiesnešu un prokuroru

noslogotība. Viņiem bija jāpilda ne tikai tiešie darba pienākumi, bet arī jāpiedalās
vēlēšanu kampaņās, jālasa lekcijas iedzīvotājiem par juridiskiem jautājumiem, jāveic
daudzi citi pienākumi. Tā Daugavpils apriņķa 2. iecirkņa tautas tiesnesis Zubovičs

1947. gadā attēloja visai tipisku ainu: "Piemēram, 1945. gada rudenī es aizbraucu

uz labības sagādi uz divām nedēļām, pēc tam uz meža izstrādes darbiem, bet no

decembra līdz [19]46. gada februārim - uz Augstākās Padomes vēlēšanām. At-

brauksi uz dažām dienām, iecirknī daudz darba." 18

Jāatzīmē, ka augstākā izglītība parasti bija Juridiskā institūta (vairumā gadī-

jumu - neklātienes) vai arī Augstāko Juridisko kursu izglītība, kas deva tikai

minimālas zināšanas jurisprudencē. 1945. gadā Rīgā atklāja Vissavienības Ne-

klātienes Juridiskā institūta filiāli, kā arī Rīgas Juridisko skolu ar divgadīgu ap-

mācības kursu. Latvijas Valsts universitāte uzreiz pēc kara nebaudīja īpašu uzticību,

jo tajā pasniedza daudzi "buržuāziski" profesori (kuri gan vienlaikus lasīja lekcijas

arī Juridiskajā institūtā). Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka kopš 50. gadiem tiesnešu un

prokuroru vispārējās un profesionālās izglītības līmenis diezgan strauji pieauga, lai

gan t.s. praktiķi joprojām turpināja darboties justīcijas iestādēs.

Morālās īpašības

Lasot dokumentus, īpaši partijas sapulču protokolus, kā arī kadru atskaites, rodas

iespaids, ka noteicošais prokuroru un tiesnešu atlases kritērijs bija politiskā uzti-

camība. Tika uzskatīts, ka neizglītotos var apmācīt, bet cilvēkus ar sliktām morālām

īpašībām bija jāpāraudzina kolektīvam - partijas organizācijai, komjaunatnei, arod-

biedrībai. Toties sociālā izcelsme vai "nepareiza" darbība pagātnē bija gandrīz vai

nepārvarams šķērslis karjerai. Tomēr bija arī izņēmumi, kas bija atkarīgi no katra

konkrētā brīža politiskās konjunktūras. Piemēram, pēc kara augstu tika vērtēta da-

lība karā PSRS pusē. Prokuratūrā un tiesās darbojās daudzi bijušie Latviešu divī-

zijas karavīri, kuri citos apstākļos nebūtu pielaisti šajā darbā kā neatbilstoši poli-

tiskiem kritērijiem.
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Prokuratūrā un tiesā, īpaši vietējā līmenī, kadru trūkuma dēj pirmajos pēckara

gados iekļuva ne mazums cilvēku, kuru izglītība, profesionālā kvalifikācija, vis-

pārējās kultūras līmenis un morālās īpašības nekādi neatbilda ieņemamajam

amatam. Šos trūkumus daudzi kompensēja ar augstu pašnovērtējumu un bruta-

litāti -kā darbā, tā arī sadzīviskās attiecībās.

Tieša kukuļņemšana acīmredzot bija samērā maz izplatīta, bet zēla un plauka
dienesta stāvok|a ļaunprātīga izmantošana. Lielā mērā to provocēja visāda veida

preču trūkums, prokuroru un tiesnešu relatīvi nelielās algas un materiālās apgādes

līmenis (prokuroriem tas gan bija labāks nekā tiesnešiem).

Vispārēja parādība bija izmeklēšanas laikā konfiscēto mantu - lietisko

pierādījumu - iegāde par stipri pazeminātām cenām. Tā bija tik izplatīta parādība,

ka 1946. vai 1947. gadā bija izdota PSRS Ģenerālprokurora pavēle, kas aizliedza

tiesas un prokuratūras darbiniekiem iegādāties konfiscētās mantas. Taču šī

prakse turpinājās, par ko liecina atsevišķi dienasgaismā celti gadījumi. Tā

1947. gada jūlijā Prokuratūras partijas birojs izskatīja Speclietu daļas prokurora

Motovilova lietu. Atrazdamies komandējumā Daugavpils apriņķī kopā ar LPSR

prokuroru Mišutinu, Motovilovs ar pēdējā atļauju bija paņēmis radioaparātu no

Kalkūnes spirta rūpnīcas lietas lietiskajiem pierādījumiem. Tomēr spriedums

bija attaisnojošs - un radioaparātu nācās atdot. Motovilovs sevi par vainīgu

sākumā neatzina, jo bija to darījis ar Mišutina atļauju. 19 Apspriešanas gaitā

noskaidrojās, ka arī paša Mišutina kabinets ir apmēbelēts ar krēsliem no

lietiskajiem pierādījumiem.

Jāatzīmē, ka prokurori un it īpaši tiesneši apriņķos un rajonos bija |oti

atkarīgi no vietējās varas, it īpaši no partijas komitejas sekretāra labvēlības

telpu, apkures, transporta un daudzu citu apgādes jautājumu ziņā. Taču vēl

būtiskāk bija tas, ka vietējo partijas instanču viedoklis bija noteicošais, spriežot

par attiecīgā tiesneša vai prokurora atbilstību ieņemamajam amatam. Politiskā

atkarība nemanāmi pārauga sadzīviskā atkarībā un korupcijā, kas ļoti bieži nemaz

netika uztverta kā tāda.

Acīmredzot daļa juristu liberalizāciju pēc Staļina nāves uztvēra ar atvieglo-

jumu -īpaši jaunie juristi, kuri nesen bija beiguši mācību iestādes un vēl nebija

iegrimuši rutīnā. Tomēr lielai daļai tiesnešu un juristu tā bija traģēdija, jo šķietami

gruva principi, kas bija ieaudzināti gandrīz desmit gadu laikā. Taču faktiski padomju

justīcijas pamatprincipi un nostādnes nemainījās.
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Daina Bleiere

The Corps of Judges and Prosecutors in 1940-1941 and 1944-

1953

Summary

The executors of Stalinist repressions have been described primarily in the context

of deportations and other political repressions and the focus has been mainly on

the staff of state security institutions. Yet researchers have paid almost no attention

at all to the corps of judges and prosecutors. These officials were a very important
element of the judicial mechanism of repression in a system where the distinction

between political and non-political repressions was very vague and the criminal

code was used for reaching political and economic goals.

The foundation for the Soviet system of courts and public prosecutors in the

Latvian SSR was laid in 1940-1941 when it was formed primarily of lawyers sent

from "the old" republics of the USSR. Although initially the local lawyers with

degrees from the University of Latvia held a large proportion of jobs at the lower
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level, in the spring of 1941 they were rapidly pushed out from the law-enforcement

institutions and replaced with left-minded students of law or persons without any
education in law at all.

In 1944-1945, the staff of courts and public prosecutors' offices was based

primarily on the contingent of the officials of the pre-war Prosecutor's Office of the

LSSR and the People's Commissariat of Justice, employees sent from other

republics and demobilised soldiers (mainly from the Latvian Division). Persons

who had been in Latvia during the war, except former partisans were initially very

little involved. The lawyers of the pre-war Republic of Latvia primarily practised at

Bar, in notary's offices or as legal advisers and in 1947-1948 the bulk of them

were pushed out of these fields as well.

In the late 1940s and early 19505, the engagement of local specialists in courts

and public prosecutors' offices increased although, on the one hand, this tendency

was hampered by the unwillingness of the local population to take part in the work

of repression bodies and, on the other, due to different political reasons these

specialists were very carefully selected. However, the necessity for the holders of

these jobs to speak Latvian to a certain extent restricted the new-comers' carrier

opportunities in courts, less so in public prosecutor's offices.

Due to lack of specialists in the first post-war years public prosecutors' offices

and courts, especially on the local level, hired more than a few persons whose

education, professional qualification, overall cultural level and moral standards were

not at all adequate for these jobs.

The overall level of education and legal qualification among judges and public

prosecutors was very low. In early 1947 of the top officials at the Prosecutor's

Office of the Latvian SSR 125 (60%) did not have any education in law. Of these,

50 had secondary education, 57 had attended 7-9 grades and 18 had graduated
from elementary school only. Of the 29 top administrators and operative officials

at the Ministry of Justice only seven had law degrees and four had secondary

education in law. Six more persons had graduated from courses of law. Of the

19 top officials at the Supreme Court 15 did not have any education in law and

only three persons had higher education at all. Of the 60 people's judges only two

had law degrees from universities, 12 had secondary education in law, the majority,

46 had graduated from courses and nine persons did not have any education in

law at all.

In early 19505, the overall level of general and professional education among

judges and public prosecutors started to increase rather fast, although judicial

institutions continued to employ the so-called practitioners. The quality of education

of law in the respective period was very poor. Education was oriented primarily at

mastering the existing laws, instructions and the criminal proceedings code. The
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knowledge of "bourgeois" law was considered unnecessary and undesirable for a

Soviet lawyer who first of all had to be a conscientious civil servant who followed

the instructions of the Party and government.

Political loyalty was the dominating criterion for the selection of public pro-

secutors and judges. "Wrong" social background or activities in his or her past

were an almost insurmountable obstacle for a career. Yet, there were exceptions,

for instance, after the war the person's having fought on the side of the USSR was

highly valued. The public prosecutors' offices and courts employed many former

soldiers of the Latvian Division who under different circumstances would not have

met the political criteria for these jobs.

It should be noted that in districts and rural regions public prosecutors and

judges depended strongly on the local authorities, particularly on the favour of the

Secretary of the Party Committee for facilities, heating, transportation and many

other supplies. Moreover, the local Party leaders had the decisive say when the

adequacy of that or the other judge or public prosecutor for his or her job was

considered. Political dependency unnoticed grew into economic dependency and

corruption.

Obviously a part of lawyers, especially the young lawyers who had just graduated

and were not stuck in the routine yet, welcomed the liberalisation after Stalin's

death with relief. For a large number of lawyers it was a tragedy because it made

relative the principles that have been enlivened into them for almost ten years.

However, the fundamental principles and position of the Soviet justice did not

change in substance.



David Feest

Dealing with the Unruly Reality: Rural Party Workers

in Estonia (1944-1950)

Introduction

New research on Stalinism has in two essential ways switched focus. On the

one hand, the centralistic view, that often uncritically took the plans made in

Moscow for reality, has been substituted by a broader approach of taking into

account the differences of the various regions of the Soviet empire.l On the

other hand, a turn to the subjective side has taken place. Much attention has

recently been paid to the people involved, to their expectations and mentalities

during the Stalin era.
2

Combining these two aspects I will try to bring the average Estonian party

worker into closer focus: What did he think he was doing, while implementing a

policy that was to a high degree based on terrorizing the local inhabitants and

destroying economical resources so desperately needed after a devastating war?

What were his expectations, towards the Soviet system, where did he see his

position between the central power and the Estonian village and how did he

react on the gap between ideology and reality?3

1. Preparation:
The Estonian Rifle Corps

To begin with, nationality was a crucial factor when preparing the reoccupation

of the Baltic States. It has been noticed, that the Soviet nationality policies were

always closely linked to the power policies of the central government: It was

seeking compromise and co-operation when necessary, yet was ready to become

repressive and assimilatory as soon as this was possible. From this point of

view, bolshevik nationality policy appears as a mere function of its power policies. 4

However, the national expectations encouraged could not altogether be abolished,

and Stalin seems to have been careful in not doing so. Stalin was by no means
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inclined to give up the concept of nation altogether. Thus, neither the ideological

basis nor the language of the "positive" nationality policies of the 1920s was

substantially changed even in the worst times of national repression after 1934. 5

It was exactly this inconsistency between words and deeds, that enabled Stalin

to revive the national principle in times after the invasion of Russia by German

forces. Although national units within the Red Army had been dismissed by 1939,

they were now reestablished. 6

The founding of the Estonian Rifle Corps in September 1942 proved to be of

great importance for the post-war years. There was barely a party worker on the

countryside, who had not been fighting in the Red Army (see Figure 1). Most

emerged from the Corps. Here, in spite of the fact that some 50 percent of the

soldiers were Russians or Russia born Estonians, the national principle was

maintained as a motivating force. Moreover, it served as an additional justification
to make the subsequent Soviet occupation seem like the will of the Estonian

people. Thus, certain concessions were made: The combat language of the Corps

was Estonian. Also, the propaganda the soldiers were submitted to stressed,

among other things, the specific national meaning the war had for the Estonians.

The similarity between the looting and murdering of Teutonic Knights and the

Nazi-invaders was permanently stressed. Hardly surprisingly especially the 600th

anniversary of the battle of Midsummer's night (Juriod), when Estonian armed

forces had made a last desperate upheaval against the Teutonic Knights in 1344,

gave occasion to propagandistic fireworks in national colors. "Now, Estonians,"

a typical headline of a division's wall newspaper read, "time has come, to pay

revenge to those, who enslaved our historical ancestors." 7 This way, the war

could be interpreted as a patriotic deed, in line with the rather Russian national

interpretation of the "Great Patriotic War".

Of course, by far not all soldiers were ready to see things that way. On the

contrary, according to memories of participants, the style of Soviet propaganda

was often odd to those who had grown up in the Republic of Estonia 8 and -

especially in the battle of Velikije Luki - the rate of defection to the German side

was extremely high. Also regarding those who did not defect, it is hard to say,

what they actually believed in. But for the interpretation of the subsequent years

it is more important that rules of conduct and language were set, that were in

harmony with national aspirations. People learned, what they could expect from

the system and in which deeds and terms they could express these expectations.9

Either because in one way or another they believed in the communist cause or

because they at least tried to bring themselves into a good starting position, the
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number of those seeking party membership rapidly rose during the war years.

This was parallel to the union-wide development: two thirds of the CPSU members

of the first post-war years had joined the party during the war. 10 Expectations,

that the liberalizations of the war times would turn out to be more than a

temporary phenomena, were widespread. 11

2. Wartime mentality

Yet, if propaganda fostered certain expectations, the war itself had a deeper

going impact. For many the war was the key experience of their lives: a world of

clear-cut order and obedience, a spartan lifestyle, and the permanent danger of

being killed in action. These experiences and corresponding images lived on

after the war. If one essential aspect of the Stalinist system can been described

as the mobilizing of resources by creating an atmosphere of a "permanent state

of war" 12, this is even more true for the Baltic States in the post-war years. One

party organizer remembered, how he was prepared for his first job in peace

time: "They told us, that the battle would now happen at a far more important

front than until now in the war - at the ideological front. We need brave men

there."™ Of course, in certain areas this kind of imagery was made quite realistic

by the resistance movement, but it went far beyond the concrete danger. The

initial war for survival, succinctly embodied in the memories of a party organizer

sleeping on the table of the community house, "under the soldier's greatcoat,

the pistol under the head,
"v was soon to be replaced by other battles: the battle

on the procurement front, the battle on the grain front, as well as the battle on

the "inner front". This mentality was an essential prerequisite for terror against

the people, but also for the cleansings in the party itself: "The war had taught

us," a former local party worker wrote in 1983 still, "to endure hardship and be

vigilant" In his opinion, the former fighters of the front had a special interest in

"the inner security ofSoviet Estonia"? 5

Another characteristic derived from the army service was the habit to obey

clear and unambiguous orders. Thus, a Red Army soldier sarcastically described

how he turned into a communal party organizer: "Certainly I had no experience,

but from the army I was used to receive orders, and so I went."™ And another

one remembered: "The party work in the army had a different character than in

private life. In the beginning it seemed so interesting that there were no special

commands given! I was so used to the order of the army. Later it went quite

bitter."* 7 Though he does not mention what exactly went bitter, it can be guessed.
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a Including partisans, who form a neglectable number.

Figure 1. Communal party workers by sex, Red Army service and residence during

German occupation, November 1947

Source: ERAF I-48-183, p. 142,144,147,150,154,160,163,169;ERAF 1-48-158, p. 85,124.
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The wartime attitude hardly sufficed when coping with the everyday life after the

war. In the village, front lines were by far not as clear as in the war or as the

simplistic ideology of class struggle tried to make believe. Besides that, in the

Stalinist system obeying orders was not straightforward. It was essential to

manrjuvre between ambiguous directives, to have an intuition, when orders can

or even have to be exceeded, to know the right people and to have a good

portion of luck.

3. Dealing with the unruly reality

Thus, real life was more complicated than ideology tried to make believe, and the

party workers were hardly prepared for it. Most rural party workers were male

Estonians - some Russia born
-,

most were young, had an elementary school

education of five to six years, and had become party members or candidates during

or after the war. 18 Also, in spite of their Red Army Service, these party newcomers

did not necessarily have a strong connection to Russia, a fact that made them

suspicious to the central power in Moscow. In November 1947 still, about a quarter

of the secretaries of the party committees, that had been founded in some com-

munities the same year,
19 and more than a third of the vice secretaries ("pro-

pagandists") as well as of the party organizers of the county committees claimed

to know only the Estonian language (see Figure 2).

Taking into account the inexperience of the majority of rural party workers, it is

peculiar, how little training and instruction they received. The memories of a

chairman of an executive committee of how he and another demobilized soldier

had been introduced to their community in 1945 are typical: "We gota white horse

and a carriage and left Tartu. That's the way we became chairman of the executive

committee and partorg [party organizer]. We started our work in the community.

We didn't have any experience for the work in the community. We were just told:

go into the community and take over the job. Nobody accompanied us. On our

way we thought: God damn it, we'll come and mess things up etc. The previous

chairman had a nervous disease. Before us there had been three chairmen and

just as many partorgs.
"20

They were usually the only communists in the community and could barely

depend on help from outside: "I was party organizer for 4-s years, but the secretary

of the county only came to the community once. We had to solve all problems

ourselves. There also was a problem with the telephone connection. And the train

is not worth mentioning: it came one time every night.
" 21 This could temporarily

result in a certain freedom of decision, as another partorg remembered: "In that
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time decisions from the Council of Ministers and the Central Committee of the

Party were rare. We discussed things and did them on our own account.
" 22

In such a situation the party worker's patterns of cooperation and confrontation

depended to a large degree on what he thought to be the essentials of his work

and how he could bring them to correspondence with the limitations set by the

Soviet system, on the one hand, the local milieu on the other.

How did the party workers with their ideological concepts, national expectations

and war-time mentality react to this challenge? The land reform is a good example

for different patterns of behaviour. It was carried through from 1944 on and aimed

at drawing a clear line between the supporters and enemies of the system, de-

stroying the latter economically while supporting a pro-Soviet clientele.23 By this, it

was thought to further the collectivization of agriculture on the long run. However,

these political objectives stood in clear contrast to the economical needs of the

communities, where the local party workers were responsible not only for the

correct political enforcement of the reform, but also for reaching procurement

targets.24 Yet, land that had been taken away from the wealthier farmers was running

wild in the state's land reserve, because the tax policies did not make it profitable

for the poorer farmers to take it. Also, the new settlers who received land were

often unable to productively use it and embittered by the lack of state support. It

could therefore be a rational decision for a party worker to try to keep the changes

as small as possible in order to fulfill the economical plan targets.

Apart from that, being remote from the center the rural state and party workers

also needed to cooperate with the local inhabitants. In spite of its centralistic

character also for the Soviet Union the observation is valid, that "the effectiveness

of administration is related directly to the extent to which an administrator is

successful in gaining cooperation of informal groups."25 "The most important thing

in the community," a local party worker remembered in a similar vein, "was to

look forpeople on whom you could depend.
" 26

Therefore, one type of state and party worker chose a rather cooperative policy.

In his diary the literary critic Jaan Roos, who roamed about the country escaping

from the NKVD, mentions communities where the executive committee's chairmen

acted quite moderately: "Because of this, life goes smoothly and harmoniously.

Nevertheless, they wait with wide eyes for a certain white ship 27
- from England

and America - quite generally, in the friendly company of the communists. " 28 Also,

the armed resistance in the villages would in some interferences persuade the

party organizer to take things easy. Sometimes there seems to have been a silent

agreement about not touching certain people in the community and not being

touched by the "forest brethrens" in return.29 Other rural party workers would
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Figure 2. Communal party workers by nationality and language skills, November 1947

Source: ERAF 1-48-183,pp. 141,143, 146f., 149f., 152f., 159f., 162f., 167f.; ERAF 1-48-158, p. 85f., 123f.

even try to function as mediators between the village and the central force: Village

communists would complain about the brutal behaviour of the militia or draw

attention to local misuse of power.
30 And when the first kolkhoz of the republic was

founded on the island of Saaremaa, it was a former member of the Estonian Rifle

Corps who assisted the local farmers in writing a letter of protest to their represent-

ative in the Supreme Soviet. 31

A second type, however, clung even more tightly to the ideological concepts of

class struggle, adhering to the principle that the roots of "bourgeois nationalism"

were to be found on the countryside among the "kulaks" (rich farmers) and "grey

barons" (Estonian farmers who had become wealthy before the reforms of 1919).
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This attitude often went hand in hand with a conspiracy theory conforming to the

state ideology. The slow progress of the land reform, troubles reaching the economic

targets and even the poor work of local state and party workers -they all found an

easy explanation in sabotage and counteraction by anti-Soviet forces in the village.

Restrictions in naming the real reasons made the recourse to these figures of

explanation even more tempting. And war time mentality made the continuing

struggle with an antagonistic enemy seem quite natural.

The line between this and a third type of party worker can never be clearly

drawn. He never even tried to reconcile expectations and ideological concepts with

reality, but simply used the system pursuing his own ends. Summing up a secret

letter of the party and state leadership, Chief State Prosecutor Kaarel Paas in 1946

gave a vivid picture of how certain lower party workers misused their position:

"Often aiming at their own advantage they make illegal searches among the citizens,

arrest people, take away and misappropriate the animals and property of the

citizens."he stated and stressed that these and other illegal actions were often "in

combination with killings and in some cases with frightening the citizens and

threatening to make them stand trial." 32 Of course, Paas did not mention the

connections between this conduct and the Stalinist system. Sometimes breaking

the law was inevitable in order to fulfill the duties given and the leadership in a

way profited from the results. Yet, the system also fostered a kind of unruliness

that was not in the interest of Moscow or Tallinn and didn't serve any plans in

longer perspective. It was rather a symptom of a general mood that was ruled by a

"no future" attitude, and the aim to get the most out of it. Or as the writer Mait

Metsanurk (Eduard Hubel) noted in a letter to propaganda minister Eduard Pall:

"Never before people in the Estonian village have lived so much from one day to

the next." 33 Even within the party there was hardly an inner control of the system

consisting in shared values and common aims but rather an atmosphere of

corruption, nepotism and thinking at short sight. Appeals to "socialist morality" 34

stood in contrast to the emotions stirred by the violent political ethics and vocabulary

of bolshevism, and control from the outside was often practiced but shock-wise. 35

4. The leadership's point of view

Due to these control problems the Communist Party leadership was at no time

satisfied with the local representatives of party and state. Ignoring all systemic

errors that were apt to question the system as a whole, it focused merely on the

personal factor. As Elena Zubkova put it, there was never a search for the causes

of failure, but only for persons to blame.36 The mere numbers of dismissals make
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Fig.3. Reasons for the dismissal of communal party workers, 1945-1947

Source: ERAF 1-48-158,p. 36, 52, 53, 71, 87, 89, 92, 101, 108, 110, 120

this point clear: From 1945 to 1947 every year 50 to 65 percent of the party

organizers and party secretaries of the communities were replaced. 37 Still, the official

justifications for the dismissals are surprising on first sight. The majority was

dismissed because of the general accusation of not being able to cope with their

work, while the share of those being dismissed for political reasons was very

small. Considerably bigger was the number of those accused to have "compromised

oneself" (see Figure 3). Personal accounts on a great number of communal party

workers -so-called "characteristics" - from the year 1946 provide a more precise

picture of what was meant by these terms. On the one hand, they mention an

undue "softness", partly due to family connections and personal relations, that

probably was seen as reason for not coping with the given work. On the other
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hand, alcoholism (one of the major problems among party workers), misuse of

power and lack of discipline as major faults of the cadres give a clear picture of

what was meant by "compromising oneself." 38 Of course, these categories do not

necessarily reflect reality in all cases. However, they show where the party leadership

was looking for the reasons of their considerable problems of bringing the country-

side under control.

5. Collectivization drive and party purges

Although the grip on the countryside had considerably tightened by 1946/47, the

collectivization now initiated suffered from similar problems. Local party workers

were the last to be informed about it39 and proved unable to efficiently promote

collectivization. Knowing the Russian example all too well, not only regular farmers

but especially the village communists were very reluctant to join the collective

farms. 40 Quite a few party workers took the collectivization merely for another

campaign, that would, fulfilled or not, soon be over and forgotten.41 Also, personal

and family relations played their part. Not only were village communists constantly

accused of being "under the influence" of the local "kulaks." In a telling example

three communists in the Jogeva commune were accused of not joining the kolkhoz

being "under the influence of their wives." 42

Meanwhile, the compilation of lists identifying the so-called "kulak" farms, on

which horrendous taxes were imposed, was chaotic and created an atmosphere of

distrust and insecurity. 43 Also the social background of rural party workers was

scrutinized more thoroughly while some were accused of protecting the "kulaks."

The influence of the "dekulakization campaign" on the political culture in the

countryside can hardly be underestimated. Be it, that it was often just used to

settle old bills, and be it, that certain communities remained united and informed

the centre that they had no "kulaks"44
- the witch-hunt for "kulaks" left deep imprints

on rural society. "Dekulakization" became basic paradigm in the political struggle,

that went far beyond the collectivization campaign. Even after the pinnacle of terror,

when mass collectivization had been accomplished by deporting some 20 000 people

to Siberia in March 1949 under the pretext of "destroying the kulaks as class,"45

anti-kulak propaganda didn't cool down. The disastrous situation especially in the

kolkhozes hastily founded in 1949 called for new scapegoats. Thus, local party

workers as well as kolkhoz chairmen were now constantly accused of having

permitted "kulaks" to slip into the kolkhozes and destroy them from the inside.

In 1950, the Estonian party leadership was purged in the wake of the 7th

plenum in March. A group around the first secretary of the CPE Nikolai Karotamm
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was accused of having supported "bourgeois nationalism," among other things

by prolonging the land reform and leading a weak struggle against the "kulaks"

in the republic. 46 It is hardly surprising that this purge soon showed its influence

also on the countryside. The hunt for "bourgeois nationalists" soon extended to

the lower party organs. In some instances this led to panic among the party

workers. The county committee of Laane county for instance decided in March

to cleanse the party organizations from "enemies of the people." As a result

rumors were spread in the communities, that the next mass deportations were

just ahead. Some local state and party workers were said to have packed their

things for the trip to Siberia. 47

6. Conclusions

The exploration of local party workers in the newly occupied western regions of

the Soviet Union brings a problem into closer focus, that was characteristic of the

whole union. On the one hand, Stalinism claimed to offer career opportunities as

well as a new identity based on an ideological system and confirmed through

ritualistic practices. On the other hand, it were the rural party workers that were

most painfully getting in contact with one of the neuralgic points of the system:

the countryside where the clash between ideology and reality was especially coarse

and anti-Soviet sentiments strong. Besides, Estonian rural party workers had other,

often nationally shaped concepts of life that had even been supported in the Estonian

Rifle Corps during the war years. "Stalinism as a way of life"48 was by now means

without alternatives.

As control was not regular and steady but, as typical for the whole system,

practiced shock-wise, the conduct in the village could very much differ: The range

went from blunt misuse of power to a more cooperative approach towards the

work in the village. For the latter, personal connections to the people living in the

village could have more importance than ideological constructs. The party leadership

was not satisfied with either, and permanent changes of cadres contributed to an

atmosphere of instability in the villages. This became obvious in the dekulakization

campaign that provided easy explanations for systemic shortcomings but to a

certain extent jeopardized the rural state and party workers themselves.

The mass deportations in 1949 and the collectivization of agriculture did not

lead to a clear-cut end of the dekulakization campaign. The party cleansings on the

lower level were carried through with the same categories as systemic errors

continuously cried for new scapegoats. Stability in the countryside was achieved

only after Stalin's death in 1953.
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Dāvids Fēsts

Partijas darbinieki Igaunijas laukos 1944.-1950. gadā
Kopsavilkums

Kopsavilkums

Pēdējā laikā staļinisma izpētē mainījušies uzsvari divos svarīgos aspektos. No vienas

puses, agrāko centrālo pozīciju, saskaņā ar kuru Maskavā izstrādātie plāni bieži

bez kritikas tika pieņemti par realitāti, ir nomainījusi plašāka pieeja, kas ņem vērā

atšķirības dažādos padomju impērijas reģionos. No otras puses, ir notikusi tematikas

maiņa. Pēdējā laikā lielāka uzmanība pievērsta Staļina ēras procesos iesaistītajiem

cilvēkiem, viņu cerībām un mentalitātei.

Igaunijas lauku sovetizācijas izpēte dod iespēju pievērsties abiem aspektiem.

Šī tēma atspoguļo problēmas, ar kādām saskārās padomju režīms, un stratēģiju,
kādu tas lietoja, cenšoties inkorporēt robežvalsti un aptvert visattālākos tās nostū-

rus- laukus. Šī tēma uzmanības lokā izvirza Igaunijas vidusmēra partijas darbinieku:

ko viņš domāja par savu rīcību, īstenojot politiku, kas lielā mērā balstījās uz vietējo

iedzīvotāju terorizēšanu un pēc postošā kara tik ļoti nepieciešamo ekonomisko

resursu iznīcināšanu. Cik liela nozīme bija ideoloģijai, un kā viņa rīcību ietekmēja

tādi faktori kā karjeras iespējas, bailes no soda utt. Kāda loma bija piederībai igauņu
tautai.

Laukos partijas darbinieki bija ļoti dažādi. Viņus savervēja galvenokārt no

Igaunijas strēlnieku korpusa un Sarkanās armijas rindām. Tie bija gan tādi igauņi,

kuri bija uzauguši Padomju Savienībā, gan tādi, kas kādreiz bija dzīvojuši Igaunijas

Republikā, un pat tādi, kas bija dienējuši Igaunijas Republikas armijā. Daļa partijas

darbinieku bija krievi. Partijas darbinieku cerības un uzvedība ļoti atšķīrās, sākot ar

tādiem, kuri izmantoja savu oficiālo stāvokli personisko mērķu īstenošanai, līdz

tādiem, kuri jutās kā lauku iedzīvotāju aizstāvji un iebilda pret partijas un valsts

amatpersonu korumpētību. Atšķīrās arī darbinieku uzskati par to, ko nesīs padomju
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vara. Cik tālu savos maldos viņi varēja aiziet, raksturo kāda partijas darbinieka

uzstāšanās konferencē 1945. gada janvārī, kurā viņš slavēja padomju varu par

brīvā tirgus atjaunošanu pēc vācu okupācijas laikā valdošajiem ierobežojumiem.

Partijas vadība labi apzinājās darbinieku kontroles problēmas, taču pirmajos

pāris gados nespēja tām rast risinājumu. 1946. gadā paralēli Vissavienības kontrolei

tika pārbaudīti Igaunijas partijas darbinieki un valsts amatpersonas. Pārbaudes

rezultāti atklāja abus iepriekš minētos apstākļus. No vienas puses, tika uzsvērti

tādi trūkumi kā alkoholisms, savas varas ļaunprātīga izmantošana un disciplīnas

trūkums, no otras puses, pārlieku "mīksta" attieksme pret tiem, kurus ar attiecīgo

partijas darbinieku bieži saistīja radniecība vai personiskās attiecības. Tostarp kavējās

zemes reformas plānu īstenošana, tā arī nekad nesasniedzot savu mērķi - novilkt

stingru robežu starp iekārtas atbalstītājiem un ienaidniekiem, ekonomiski iznīcinot

pēdējos un atbalstot propadomiski noskaņotus darbiniekus.

Problēmas izraisīja daudz un dažādi apstākli, ne tikai "ideoloģiski noturīgu"

darbinieku trūkums. Norādījumi no centra bieži vien bija neviennozīmīgi un pret-

runīgi, atstājot pašu vietējo partijas darbinieku ziņā izlemt, vai pievērsties politis-

kajiem plāniem un neizpildīt ekonomiskos vai arī ignorēt politisko pusi, lai uzturētu

ražošanu. Bez tam augstās īpašuma nodok|a likmes atturēja trūcīgos zemniekus

saņemt zemi no valsts. Taču partijas politika ignorēja visas iekārtas kļūdas, kuru

analīze liktu apšaubīt pašas iekārtas pareizumu. Partijas vadība koncentrējās tikai

uz personālijām. Kā izteicās Jeļena Zubkova (sk.: Zubkova E. Russia after the War.

Hopes, Illusions, and Disappointment, 1945-1957. - London, 1998), neveiksmju

iemesli nekad netika meklēti, vienmēr tika meklēti tikai vainīgie. Līdz arto 1946. gadā

strauji pieauga atlaisto vietējo partijas darbinieku skaits.

Lai gan 1947. gadā cilpa ap laukiem savilkās daudz ciešāk, uzsāktā kolek-

tivizācijas kampaņa saskārās ar līdzīgām problēmām. Vietējie partijas darbinieki

izrādījās nespējīgi efektīvi sekmēt kolektivizāciju, jo viņi par to uzzināja pēdējie. Bez

tam, pārāk labi pazīstot Krievijas piemēru, ne tikai vienkāršie zemnieki, bet jo īpaši

lauku komunisti kolhozos stājās |oti negribīgi. Samērā daudzi partijas darbinieki

1947./48. gada kolektivizāciju uztvēra tikai kā kārtējo kampaņu, kas drīz beigsies

un tiks aizmirsta, kamēr līdz milzu apmēriem palielinātie lauksaimniecības nodokļi

1947. gadā piespieda turīgos zemniekus iestāties kolhozos, taču lielais vairākums

zemnieku kolhozos iestājās tikai pēc 1949. gada marta masu deportācijas.
Referātā autors ir iecerējis:

• sniegt detalizētāku pārskatu par Igaunijas vietējo partijas darbinieku sociālo

piederību, mentalitāti un vēlmēm;

• analizēt lauku komunistu karjeras struktūru;

• interpretēt Maskavas un Tallinas līderu politiku attiecībā uz lauku dar-

biniekiem.



Aldis Bergmanis

Politiskās pārmaiņas Latvijā 1953. gadā

Nākamgad apritēs 50 gadi kopš referātā pieminētajiem notikumiem, kas būtiski

ietekmēja tālaika politiskos procesus. Tādēļ vēsturnieki, kuri nodarbojas ar Padomju
Savienības vēstures pētniecību, pēdējos gados pievērsušies šai tēmai. Krievijā

publicēti vairāki dokumentu krājumi un pētījumi par šī laika problemātiku. 1 Salīdzinoši

mazāku vērību šim jautājumam veltījuši Latvijas vēsturnieki. Tikai vēsturniece I. Gore-

Kreituse 20. gs. 90. gadu sākumā publicējusi 1953. gada 22.-23. jūnija LKP CX

6. plēnuma stenogrammu ar komentāriem. 2 Diemžēl līdz šim Latvijas vēsturnieki

nav publicējuši zinātniskus pētījumus par 1953. gada pavasara un vasaras politis-

kajiem procesiem. Tieši tādēļ ir visai aktuāli sniegt ieskatu notikumu attīstībā pēc

Staļina nāves, laikā, kad PSRS augstākās amatpersonas uzsāka pastāvošās sistēmas

reformēšanu.

1953. gada pavasarī Latvijā, tāpat kā visā plašajā PSRS, turpinājās 1953. gada

janvārī iesāktā modrības kampaņa.3 Tās formālais iegansts bija L. Berijas runa

Staļina bērēs 1953. gada 9. martā, kurā viņš aicināja partiju un tautu palielināt

modrību pret Padomju valsts ienaidniekiem. 4
Sevišķa uzmanība tika pievērsta

okupācijas varai nelojālo personu meklēšanai. Latvijā pastiprinātas uzmanības lokā

iekļuva personas ar "nepareizu" biogrāfiju, tie, kuri klausījās "Amerikas balsi" vai

kādu citu Rietumu raidstaciju un dzirdēto pārrunāja ar paziņām. 5

Kādē| cilvēki izrādīja neapmierinātību ar pastāvošo režīmu? Gandrīz katram

latvietim nesenās represijas bija skārušas ģimenes locekļus vai draugus, un tas

radīja naidu pret okupācijas varu.6 Citi izteica neapmierinātību par dzīves apstākļiem,

kas bija pasliktinājušies salīdzinājumā ar neatkarīgās Latvijas laiku. 7

Padomju Savienībā represīvais faktors ieņēma ļoti būtisku vietu valsts un

sabiedrības attiecībās. Martā notikusī drošības orgānu reorganizācija, ko veica pēc

L Berijas ierosmes un kuras rezultātā PSRS Valsts drošības ministriju apvienoja

ar PSRS lekšlietu ministriju, 8 radīja visai ievērojamas pārmaiņas PSRS represīvajā

politikā. 1953. gada 26. martā L. Berija savā vēstulē PSKP CX ierosināja amnestēt

dažu kategoriju ieslodzītos. Jau nākamajā dienā PSRS Augstākās Padomes Prezidijs
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izdeva dekrētu "Par amnestiju" un brīvībā izlaida gandrīz 1 miljonu cilvēku. 9 Amnes-

tija lielākoties skāra par krimināla rakstura pārkāpumiem sodītas personas, taču

atbrīvoja arī dažus politieslodzītos. Būtiski mainījās to personu liktenis, kuras par

politiska rakstura pārkāpumiem vēl nebija notiesātas, bija pat gadījumi, kad tās

atbrīvoja no apcietinājuma. Šādi gadījumi nereti notika arī Latvijā. Kā piemēru var

minēt 1953. gada 23. martā par piedalīšanos soda ekspedīcijās pret Sarkanās armijas

militārpersonām un padomju pilsoņiem arestēto J. Krūmiņu. Procesa gaitā J. Krū-

miņš no agrākajām liecībām atteicās, citi lietā nopratinātie liecinieki paziņoja, ka

par Krūmiņa noziedzīgo darbību viņiem nekas nav zināms, un 1953. gada 8. maijā

lietu pārtrauca un J. Krūmiņu no ieslodzījuma atbrīvoja.10

leslodzīto stāvokli ievērojami uzlaboja 1953. gada 4. aprīļa PSRS iekšlietu

ministra pavēle nr. 0068, ar kuru bija aizliegts sist apcietinātos. 11 Jau pēc pāris

dienām - 10. aprīlī - PSKP CX Prezidijs apstiprināja PSRS lekšlietu ministrijas

ieteiktos pasākumus, lai novērstu likumības pārkāpumus. 12 Tas liecināja par būtiskām

pārmaiņām PSRS represīvajā politikā.

1953. gads noteikti ir uzskatāms par sava veida pagrieziena punktu Padomju

Savienības vēsturē - masveida represijas tika aizstātas ar izlases veida repre-

sijām. Savā ziņā vidusmēra pilsoņa dzīve kļuva drošāka un prognozējamāka, jo

cilvēks, kurš nebija iesaistījies politiskās darbībās, varēja nebaidīties par to, ka

tiks apcietināts. 13

50. gadu sākumā Latvijā vēl darbojās nedaudzas nacionālo partizānu grupas,

kas, protams, nespēja būtiski ietekmēt procesus Latvijā, bet kuru pastāvēšanu

drošības iestāžu darbinieki atzina par nopietnu, vērā ņemamu politisku faktoru. 14

Jūlijā atsevišķi drošības struktūru darbinieki vainoja L. Beriju par to, ka laikā, kamēr

viņš atradās iekšlietu ministra postenī, pārtraukta cīņa ar nacionālo pagrīdi -maijā

un jūnijā neesot veikti represīvi pasākumi. 15 Tomēr dokumenti liecina, ka cīņa ar

nacionālajiem partizāniem notika, 16 bet tikai daudz mazākos apmēros. Pēc L. Berijas

aresta drošības iestāžu darbinieki aktivizēja cīņu ar nacionālajiem partizāniem. 17

Par pastāvošā režīma liberalizāciju liecināja arī PSRS Ministru Padomes

1953. gada 21. maijā pieņemtais lēmums, kas paredzēja pasu ierobežojumu

atcelšanu PSRS pilsētās un pierobežas režīma zonās. Personām, kuru pasē bija

atzīmes par ierobežojumiem, vajadzēja apmainīt dokumentus. Tikai tos darb-

spējīgos pilsoņus, kuri ilgāk par trim mēnešiem nestrādāja sabiedriski derīgu

darbu, varēja izraidīt no savienoto republiku un apgabalu centriem. 18 Latvijā iero-

bežojumus atcēla Rīgā, Liepājā un Ventspilī. Vēlāk Latvijas PSR iekšlietu ministrs

Krastiņš lūdza atjaunot pasu režīma ierobežojumus minētajās pilsētās. 19 Tas

liecināja, ka šajā jomā iedzīvotājiem atjaunoja veco kārtību, kas ietekmēja daudzu

cilvēku likteni.
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Latvijā būtisks bija nacionālo attiecību jautājums. Tas nebija noslēpums arī

Padomju Savienības augstākajai vadībai, un PSKP CX Prezidijs 1953. gada
12. jūnijā izskatīja jautājumu par nacionālo politiku PSRS. Pirms šī jautājuma
izskatīšanas PSKP CX sekretārs Ņ. Hruščovs sastādīja direktīvo ziņojumu par

nacionālo stāvokli Latvijas PSR, 20 tomēr viņa viedoklis netika ņemts vērā, jo pēc
L. Berijas ieteikuma PSKP CX, pieņemot lēmumu par Latvijas PSR, par pamatu

ņēma lēmumu par Lietuvas PSR. 21 Sava loma te bija arī tam, ka ziņojumu par

Lietuvu bija sastādījis pats L. Berija. Tas parādīja L. Berijas aktivitātes nacionālā

jautājuma risināšanā, tomēr krievu vēsturniece J. Zubkova atzīst, ka Ņ. Hruščova

sastādītais ziņojums par Latvijas PSR nav ievērojami atšķīries no L. Berijas

ziņojuma par Lietuvu. 22 Šis piemērs labi raksturoja personisko ambīciju konfliktu

PSRS augstākajā vadībā.

Lai arī Maskavā lēmumus, kas attiecās uz nacionālajām republikām, pieņēma

bieži, tomēr šajā gadījumā to nevarēja uzskatīt par formālu. Lēmums paredzēja

ievērojamas izmaiņas kadru politikā, turklāt šīs izmaiņas bija labvēlīgas nacionā-

lajiem kadriem. Līdz 1953. gadam vadošajos amatos Latvijas PSR iecēla galveno-

kārt krievus vai pārkrievojušos latviešus. Situācija kardināli mainījās, un kadru izvēlē

priekšroka tika dota vietējiem latviešiem. Piemēram, LKP CX otrā sekretāra amatā

no Maskavas atsūtītā Jeršova vietā iecēla Latvijas latvieti Vili Krūmiņu. 23 Jeršovu

atsauca uz Maskavu, paziņojot, ka atpakaļ braukšanas nebūs, jo amats būs jāatdod

nacionālajam kadram. 24

levērojamas vadošo kadru sastāva maiņas notika arī LPSR lekšlietu ministrijas

struktūras vadībā, 25 kuru rezultātā 98% no tās vadošajiem darbiniekiem bija latvieši.

Sta|ina laikā realizētā kadru politika nebija labvēlīga latviešiem. 1953. gada

22. jūnijā Rīgā, Skolas ielā 6, notika LKP CX 6. plēnums, 26 kurā pieņemto lēmumu

iespaidā divas nedēļas, t.L, līdz jūlija sākumam, konsekventi tika realizēti pasākumi,

lai uzlabotu latviešu stāvokli padomju sistēmā. Jūnijā notikušās pārmaiņas kadru

atlases principos pavēra jaunas karjeras iespējas konformiski noskaņotiem vie-

tējiem iedzīvotājiem. Šajā laikā Latvijas sarežģītajās starpnacionālajās attiecībās

notika straujas izmaiņas. Dažkārt radās iespēja, izmantojot attiecīgā brīža kon-

junktūru, kārtot vecus rēķinus. Jūnija beigās dažs labs zema ranga ierēdnis uzsāka

galvu reibinošu kāpienu pa karjeras kāpnēm, kas stabilos laikos prasītu desmit un

pat vairāk gadu. lekšlietu ministrijas centrālajā aparātā bija kuriozas situācijas, kad

latvietis - daļas priekšnieks varēja būt vecākais leitnants, bet nodaļas priekšnieks -

cittautietis - apakšpulkvedis. 27

Līdz 1953. gadam vadošajos amatos latviešu tikpat kā nebija. Kopumā Latvijas PSR

latviešu skaits pēc oficiālās statistikas datiem veidoja 62% (1959. gada tautas

skaitīšanas dati), bet 1953. gadā tautsaimniecības vadošajos amatos šis skaitlis
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bija ievērojami mazāks - no visiem rūpnīcu galvenajiem inženieriem latviešu bija

22,5%, kolhozu priekšsēdētāju -12%, bet MTS direktoru -45 procenti. Šie skaitļi

parāda latviešu diskrimināciju. 28

Dokumenti apliecina, ka pēc L. Berijas aresta daudzas ieceres, kas bija sais-

tītas ar nacionālo kadru izvirzīšanu, netika realizētas, 29 tomēr notika dažu, pēc kara

uz Latviju atsūtīto kadru nosūtīšana uz citām vietām. Šāda veida pārmaiņas gan

bija iecerētas daudz plašākos apmēros. Tā Elejas rajona finanšu nodaļas vadītājs,

savulaik no Krievijas atsūtīts speciālists, saņēma priekšlikumu braukt uz Tālajiem

Austrumiem vai ārzemēm. Taču viņš no šiem priekšlikumiem atteicās un piekrita

doties uz Uļjanovskas apgabalu. 30

Nacionālo kadru iecelšana līdzšinējo nomenklatūras darbinieku posteņos bija

ievērojams psiholoģisks trieciens atbrīvotajiem nomenklatūras darbiniekiem. Lielā-

kajai daļai no viņiem latvieši asociējās ar pretvalstiski noskaņotiem elementiem,

kuru lojalitāte pastāvošajai varai vērtējama kā visai apšaubāma.

Nereti nomenklatūras darbinieku vidū bija sastopamas personas ar zemu

izglītības līmeni.31 Šajā laikā PSRS pastiprinājās prasība, lai vadošos amatus ieņemtu

cilvēki ar atbilstošu izglītības līmeni. Tādēļ pat pēc L. Berijas aresta partijas biedru

vidū runāja, ka ir sastopami krievu tautības cilvēki, kuri spekulē ar savu tautību un

nespēj pildīt amata pienākumus izglītības trūkuma dē|.32 Izplatītas bija anonīmas

sūdzības, ko visai bieži izmantoja konkurentu iznīcināšanai. PSRS augstākā vadība

pēc Staļina nāves centās ierobežot šo parādību, un PSKP CX Prezidijs 1953. gada

9. maijā pieņēma lēmumu "Par attieksmi pret anonīmiem iesniegumiem". Lēmumā

bija norādīts, ka anonīmās sūdzības bieži izmanto apmelotāji. Tādā veidā PSKP CX

Prezidijs netieši uzsvēra savu negatīvo attieksmi pret anonīmo sūdzību rakstītājiem. 33

Arī LKP CX 6. plēnumā šai parādībai tika pievērsta uzmanība. J. Kalnbērziņš paziņoja:
"Ir vēl viens šķērslis vietējo darbinieku nomelnošanā un apmelošanā anonīmajās

vēstulēs. Tā kā līdz šim anonīmās vēstules tika uzskatītas par dokumentiem, [..]
tad simtiem komisiju nodarbojās ar neesošu faktu noskaidrošanu."

Attieksme pret anonīmajām sūdzībām mainījās pēc reformu galvenā atbalstī-

tāja PSRS iekšlietu ministra un PSRS Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieka

L. Berijas aresta. Anonīmo vēstuļu rakstītāji varēja netraucēti turpināt savu nodar-

bošanos, jo viņu "signālus" atkal ievēroja.34

1953. gadā nozīmīgas izmaiņas notika valodu politikā. Līdz šim laikam ne-

oficiālās valsts valodas statuss PSRS bija ierādīts krievu valodai. Nacionālajās

republikās tika veikti pasākumi, lai to iedzīvotāji paātrināti apgūtu krievu valodu.

Jau 30. gados VK(b)P CX un PSRS Tautas Komisāru Padome pieņēma lēmumu,

kas paredzēja, ka nacionālo republiku un autonomo apgabalu skolās obligāti

jāmāca krievu valoda.35 Jāatzīst, ka 50. gadu sākumā pretestība pastāvošajai
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latviešu valodas izspiešanai bija vērojama provincē, kur atsevišķās vietās lietvedībā

vēl lietoja latviešu valodu. 36 Vietās ar monoetnisku iedzīvotāju sastāvu liela loma

bija attiecīgās iestādes vadītāja nostājai pret darbā lietojamo valodu. Dažkārt šovi-

nistiski noskaņoti kadri centās pilnīgi aizliegt latviešu valoda lietošanu. Tā Alsungas

milicijas priekšnieks 50. gadu sākumā centās izrēķināties ar tiem darbiniekiem,

kuri vēlējās runāt latviski.37

Tā kā daudzi vadošie darbinieki nevēlējās sevi apgrūtināt ar latviešu valodas

mācīšanos, radās ne viena vien situācija, kas veicināja starpnacionālā naida rašanos.

Latviešu valodai labvēlīga situācija radās pēc 1953. gada 12. jūnija PSKP CX lēmuma,

kas paredzēja, ka lietvedībā nacionālajās republikās lieto vietējo valodu.38

Šim jautājumam ievērojamu uzmanību veltīja LKP CX 1953. gada 22. jūnija

plēnums. LKP CX sekretārs J. Kalnbērziņš klātesošos informēja, ka LKP CX un

Ministru Padome pieļāvusi kļūdu, lietvedībā izmantojot tikai krievu valodu: "Mūsu

pienākums ir izpildīt PSKP CX lēmumu atcelt visas partijas, padomju, sabiedrisko

organizāciju lietvedības vešanu Latvijas PSR krievu valodā. Ministru Padomes, LKP CX

biroju un plēnumu, rajonu un pilsētas partijas komiteju, darbaļaužu deputātu izpild-

komiteju sēdēm turpmāk jānotiek latviešu valodā. Šī lēmuma izpilde prasīs, lai

daudzie partijas un padomju orgānu vadošie darbinieki, saimniecisko un sabied-

risko organizāciju vadītāji iemācītos latviešu valodu." 39

Nacionālo kadru izvirzīšana vadošajos amatos paaugstināja latviešu valodas

statusu, to atsāka lietot lietvedībā, 40 bet latviešu valodas nepratējiem visīsākajā

laikā tika uzdots to apgūt. Dažviet partijas komiteju darbinieki paziņoja, ka tiem,

kuri nespēs iemācīties latviešu valodu, nāksies no Latvijas aizbraukt. 41 Piemēram,

Pļaviņās, apspriežot LKP CX 6. plēnumu, LKP CX pārstāvis Plēsums teica: "Nav

jāuztraucas par to, kur paliks tie biedri, kas nepārvalda latviešu valodu. CX komu-

nistiskās partijas biedrus nosūtīs, kur viņi vajadzīgi." 42

Tomēr LKP CX 6. plēnumā pieņemto lēmumu apspriešana nenotika visās Lat-

vijas rajonu un pilsētu partijas komitejās. Lēmumu apspriešanai vajadzēja notikt

laikā no 29. jūnija līdz 2. jūlijam, bet no Rīgas tika saņemts rīkojums izbeigt LKP CX

6. plēnuma lēmumu apspriešanu. 43 Savukārt 1953. gada 2. jūlijā sākās PSKP CX

plēnums, kurā nosodīja L. Beriju. 44 Tādēļ lielākajā daļā Latvijas rajonu un pilsētu

partijas komiteju plēnuma lēmuma apspriešana nenotika. Rīgā plēnumu apsprieda

tikai trijos rajonos. 4s Vietās, kur plēnumi tomēr notika, protokolus lielākoties

rakstīja latviešu valodā, izņemot Jūrmalas rajona un Daugavpils partijas komi-

teju. Vairākās vietās plēnumos galveno uzmanību veltīja ar komjaunatni sais-

tītām problēmām, tikai ar vispārējām frāzēm pieminot nepieciešamību izvirzīt

nacionālos kadrus. 46 Tā kā plēnumos galvenokārt uzstājās latvieši, arī runas tika

teiktas latviešu valodā, pārējie diskusijās iesaistīties necentās. 47 Protams, ne visi
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nelatvieši izvairījās no runāšanas. 48 Kopumā partijas komiteju plēnumos nosodīja

iepriekšējo gadu praksi, kad dažādu politisku apsvērumu dē| vadošajos amatos

izvirzīja maz latviešu.

Tomēr tālākā notikumu attīstība nebija latviešiem labvēlīga. No 2. līdz 7. jūlijam

notika PSKP CX plēnums "Par L. Berijas antipartejisko un pretvalstisko darbību",

kurā nolēma: "L P. Beriju par nodevīgo darbību, vērstu uz Padomju valsts grau-

šanu, kā tautas un valsts ienaidnieku izslēgt no Padomju Savienības komunistiskās

partijas rindām un nodot tiesai."49

Valsts iedzīvotājus par PSKP CX plēnumu informēja tikai 10. jūlijā, paziņojot,

ka L. Berija saukts pie atbildības. 50 Šajā dienā rajonu un pilsētu partijas komiteju

sekretāri saņēma paziņojumu, ka 13. jūlijā viņiem jāierodas Rīgā, lai Baltijas kara

apgabala Virsnieku namā (tagad Rīgas Latviešu biedrības nams) piedalītos LKP CX

un Rīgas pilsētas partijas komitejas apvienotajā 7. plēnumā. 51 Pārējo pilsētu un

rajonu partijas komiteju plēnumi notika no 14. līdz 16. jūlijam. Tajos nosodīja

L. Berijas darbību. Tagad aktivitāti izrādīja tie, kuri bija klusējuši iepriekšējā plēnumā,

revanšējoties par jūnija notikumiem, kad daudzi nelatvieši bija norūpējušies par

sava sociālā statusa pazemināšanos un pat par to, vai nevajadzēs pārcelties uz

dzīvi Krievijā. Ne velti Viesītes MTS politdaļas priekšnieks Popovs aicināja lūgt

PSRS Augstāko tiesu sodīt L. Beriju ar visbargāko sodu - pakarot. 52

Plēnuma dalībniekus brīdināja, ka PSKP CX plēnums ir slepens un tajā ap-

spriestais nav izpaužams visos sīkumos. Pietiks, ka ar runāto iepazīstinās tikai

komunistus, bet pārrunās ar darbaļaudīm jāaprobežojas ar presē publicēto infor-

māciju. 53
Atšķirībā no jūnija beigu un jūlija sākuma plēnumu protokoliem L. Beriju

nosodošo plēnumu protokolus tikai piecos rajonos rakstīja latviešu valodā. Tas

kopumā raksturoja tendenci par latviešu valodas statusa pazemināšanu. Lai arī

netika deklarēts, ka latviešu valoda nav jāmācās, tomēr lietvedībā atkal lielākoties

pārgāja uz krievu valodu. Daudzviet partijas sapulcēs deklarēja, ka ar iedzīvotājiem

jārunā "saprotamā valodā" 54
.

Ņemot vērā, ka iedzīvotāju sastāvs Latvijas lielākajās

pilsētās bija ievērojami mainījies, bija pavisam skaidrs, par kādu valodu bija runa.

Šovinistiski noskaņotie atklāti izteica neapmierinātību par latviešu valodas statusa

paaugstināšanu jūnija beigās. Tā Rīgas pilsētas Maskavas rajona cietuma nr. 1

partijas pirmorganizācijas sekretārs Koršņakovs apšaubīja nepieciešamību LKP CX

6. plēnumu rīkot latviešu valodā, jo krievu valodu vairākums tā dalībnieku pārvaldīja
daudz labāk. 55

Lielākā daļa vadošo saimniecisko un administratīvo posteņu vadītāju krievu

valodu pārvaldīja labāk nekā latviešu. 50. gadu vidū latviešu valodu lietvedībā vairāk

izmantoja lauku rajonos. Ne velti laikabiedri izteicās, ka latviešu valoda atradās

ciemu padomju līmenī. Latviešu valodas statusa maiņa visā Latvijas teritorijā bija
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iespējama tikai ar valsts augstāko pārvaldes iestāžu konsekventu atbalstu. Strauja
valodas statusa maiņa nozīmēja arī nomenklatūras nacionālā statusa maiņu, jo

daudzi latviešu valodas nepratēji nevēlējās apgrūtināt sevi ar mācīšanos.

Nozīmīgas ir ne tikai politiskās norises kā tādas, bet arī tas, kā tās uztvēra

Latvijas iedzīvotāji. Šī laika dokumentos fiksētas iedzīvotāju domas par notikumu

iespējamo attīstības gaitu. Daudzviet Latvijā runāja, ka sīkīpašnieki atgūs savas

tiesības uz zemi. Zemi sadalīšot no 15 līdz 30 hektāriem lielos gabalos, un būšot

atļauts izmantot arī algotu darbaspēku. 56 Citi apgalvoja, ka Latvijā atgriezīsies

40. gados izsūtītie. 57 Rīgas latviešu vidū cirkulēja baumas par Padomju Latvijas

pārveidošanu demokrātiskā republikā. 58

Okupācijas varai lojālās personas aicināja pastiprināt modrību. Tā Siguldas

rajonā lekšlietu ministrijas vietējās daļas priekšnieka vietnieks aicināja ziņot par

visiem baumu izplatīšanas gadījumiem un neatstāt bez ievērības nevienu signālu

par nepazīstamu cilvēku parādīšanos. 59 Tas savā ziņā liecināja par daļēju atkāpšanos

no politiskās dzīves liberalizācijas kursa.

Jāatzīst, ka 1953. gada LKP CX 6. plēnuma lēmumi par kadru un valodas politiku

līdz 1959. gadam netika atcelti. 60 Cita lieta, ka vairs nebija nepieciešamās kon-

sekvences to realizācijai dzīvē. Tomēr 1953. gadā līdz galam nerealizētās reformas

ietekmēja nacionālo kadru politiku, sevišķi latviskajos lauku rajonos.

Latvijas politisko procesu vēsture nav iedomājama bez PSRS augstāko varas

orgānu dokumentu pētniecības, jo Padomju Savienības varas struktūrās pieņemtie

lēmumi ietekmēja perifēriju un uzskatāmi parādīja, kā varas cīņas Maskavā ietek-

mēja arī procesus Latvijā. PSKP CX sekretārs Ņ. Hruščovs pēc L. Berijas aresta

mainīja savu nostāju pret PSRS rietumu daļas republikās realizējamo nacionālo

politiku. Tas liecināja, ka Maskavā visaugstākās varas ešelonos joprojām bija cilvēki,

kuri Baltijas republiku iedzīvotājus uzskatīja par potenciāliem nodevējiem, kuru

kontroli vajadzēja īstenot ar ieceļotāju palīdzību.

Jāatzīst, ka lielākā da|a no 40. gados Baltijā strādājošajiem partijas un padomju

iestāžu vadītājiem paši bija piedalījušies vai arī bija atbildīgi par masveida de-

portācijām. Tādē| viņi bija pret kardinālām politiskās sistēmas pārmaiņām valstī.
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Aldis Bergmanis

Political Changes in the Soviet Latvia in 1953

Summary

Next year, 50 years will have elapsed from the events described in the paper "Political

Changes in the Soviet Latvia" -the events showing the liberalization of the regime

in the Soviet Union.
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In this paper, changes in the repressive policy of the Soviet power are examined,

for example, amnesty promulgated in the country for prisoners of various cate-

gories. It should be mentioned, however, that amnesty was applied mostly to

criminal offenders. Employees of the security units were forbidden to affect the

arrested persons physically; the whole structure of state security forces was

reorganised. People not engaged in political activities had no longer to fear that

they would be arrested without a reason.

The national issue was very topical in Latvia, and it was closely connected with

the status of the Latvian language in the LSSR (Latvian Soviet Socialistic Republic).

There were almost no Latvians working in leading positions. According to official

statistical data, i. c. the population census of 1959, Latvians in the LSSR constituted

62% of the population, but in 1953 the proportion of Latvians working in leading

positions of national economy was significantly lower - only 22.5% of factory

managers, 12% of kolkhoz chairmen and 45% of MTS (machine and tractor

stations) * directors were Latvians. The numbers are indicative of the discrimination

of Latvians. On 12 June 1953, the Central Committee of the Communist Party of

the Soviet Union (CC CPSU) passed a decision, which launched radical changes in

the national policy that had been carried out over the recent years. This decision

gave wide scope to the local carriers of conformist ideas. Although in July 1953

the political leaders of the USSR changed their attitude towards this decision, it

was not abolished until 1959. For that reason, no consistent changes happened in

the national policy. The inhabitants of the Baltic countries were still regarded as

potential traitors and all positions of trust were assigned to immigrants.

* A MTS was a special station where kolkhozes could rent machines and tractors.



Gatis Karlsons

Latviešu jūrnieki: profesiju aizlieguma veidošanās

piemērs, 1945 -1953. gads

Pirmskara Latvijas ostas un 98 kuģu (201 063 BRT) lielā jūras tirdzniecības

flote deva darbu aptuveni 5 tūkstošiem cilvēku, no tiem 3 tūkstoši strādāja uz

kuģiem. 1

Jūrnieku profesiju aizliegumi sākās jau 1940. gadā līdz ar jūras transporta

uzņēmumu un 62 kuģu nacionalizāciju. Vispirms darbs tika liegts bijušajiem neat-

karīgās Latvijas jūrniecības iestāžu ierēdņiem, kuģu īpašniekiem un jūrniecības

darbiniekiem, kuri bija politisko organizāciju un korporāciju biedri un aizsargi. Jau

1940. gada 29. decembrī LK(b)P birojs savā sēdē pauda satraukumu par to, ka

nacionalizētā jūras transporta pārvaldīšanai nodibinātajā Valsts jūras kuģniecībā

"atbildīgos amatos strādā 35 bijušie lielie kuģīpašnieki un 69 aizsargi.."2.1941. gada

februārī Latvijas PSR iekšlietu tautas komisārs A. Noviks ziņoja LK(b)P CX sekre-

tāram Kalnbērziņam:".. kuģniecības priekšnieka pienākuma izpildītājs bija STAKLE -

bijušais Jūrniecības departamenta direktors, kuru nozīmēja Jūras flotes tautas

komisariāts, bet neapstiprināja šajā amatā LK(b)P CX.. Kuģniecības aparāts un

īpaši peldošais sastāvs ir piesārņots ar pretpadomju un krimināliem elementiem..

Uz atsevišķiem kuģiem politiski audzinošā darba dēļ pretpadomiskām sarunām un

noskaņojumam ir masu raksturs. Kuģniecībā strādā: bijušie aizsargi - 5 cilvēki, to

skaitā MEINERTS - bijušais Jūrniecības departamenta direktora vietnieks, kurš vadīja

Latvijas jūras aizsargu organizāciju (strādā par vec[āko] ekonomistu); fašistisku

organizāciju un korporāciju dalībnieki - 15 cilvēki; bijušie Sociāldemokrātiskās

partijas biedri - 4 cilvēki; bijušie lielie kuģīpašnieki - 2 cilvēki.."3 Novika minētos

un arī daudzus citus jūrniekus, kuģu īpašniekus un jūrniecības darbiniekus arestēja

un deportēja. Šis temats prasa turpmākus pētījumus.

Lai kontrolētu jūrnieku uzticamību un politisko noskaņojumu jeb pēc tālaika

terminoloģijas veiktu "politiski audzinošo darbu", kuģniecībā sāka veidot otro
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personu - jūrnieku politisko uzraugu - institūtu. 1940. gada novembrī VK(b)P CX

nolēma, ka Valsts jūras kuģniecībai Latvijā vajadzīga politdaļa, kurai pēc

štatu saraksta pienāktos 42 darbinieku vietas, no tām 24 uz kuģiem.4 1940. gada

29. decembrī LK(b)P birojs savā sēdē secināja, ka Jūras kuģniecībai vajadzīgi

arī augstāku amatu politdarbinieki: kuģniecības priekšnieka vietnieks politis-

kajā darbā, kā arī Rīgas, Liepājas un Ventspils ostu priekšnieku vietnieki

politiskajā darbā.5

Nodrošinoties pret jūrnieku bēgšanu, no kuģiem sāka noņemt neuzticamāko

personālu. Līdz 1941. gada februārim, par cēloni minot pretpadomju noskaņo-

jumu, dalību "fašistiskās organizācijās" un radiniekus ārzemēs, no tālbraucēju

kuģiem noņēma 133 jūrniekus. 6

Latvijas jūrnieku skaits strauji samazinājās kara laikā. Daudzi Vācijas pusē

palikušie kara apstākļos tika iznīcināti līdz ar kuģiem, kā arī krita leģionā. Kara

beigās daļa devās bēgļu gaitās, un 1945. gada septembrī bēgļu nometnēs Vācijā,

Dānija un Nīderlandē pēc Latviešu centrālās kartotēkas datiem bija nonācis

930 jūrnieku.7

l\Lo tiem, kuri devās uz Padomju Savienību, liels skaits aizgāja bojā kuģu

evakuācijā un militārajos pārvadājumos, blokādē Ļeņingradā un represijās. Jau

kara pirmajās dienās daudzus latviešus noņēma no kuģiem kā politiski neuz-

ticamus elementus. 8 Daudzus nepamatoti arestēja un represēja. 9 Daļa krita Sar-

kanajā armijā. 10

1945. gada aprīlī no 5 tūkstošiem pirmskara speciālistu un 62 kuģiem Latvijas

kuģniecības rīcībā bija vairs tikai 80 jūrnieku un deviņi kuģi. Lai veiktu to pie-

ņemšanu, bija vajadzīgi vismaz 175 cilvēki. 11 1945. gada beigās kuģu sarakstos

skaitījās jau 14 tvaikoņi. 12 Neskatoties uz to, ka no tiem izmantoja ne vairāk par

astoņiem, personāla stāvoklis sāka nostabilizēties. Kuģniecībā strādāja jau 361 jūr-

nieks. Trīs komandas 97 cilvēku sastāvā veica reperāciju kuģu pārdzīšanu no

Vācijas, 83 bija rezervē. 13

Kuģu apkalpes lielākoties sastāvēja no latviešiem. 1946. gada 1. janvārī no

108 kuģu virsniekiem 77 bija latvieši. 14 1945. gada otrajā pusē un 1946. gada

sākumā no Kaspijas jūras atgriezās kara laikā tur nosūtītie latviešu kapteiņi

T. Silgailis, E. Bērziņš un A. Brengulis, no armijas demobilizēja kapteiņus A. Kār-

kliņu, E. Tomsonu un R. Kunsbergu. 15 leradās Krievijas latvieši - kapteiņi Kārlis

Kalniņš, Viktors Šihs, Fricis Fogelis, Alfrēds Bers-Bērziņš v.c. 16

Tomēr jau 1945. gada martā Latvijas kuģniecības priekšnieks N. Andersens,

kurš pirms kara bija šīs organizācijas politdaļas vadītājs, ziņojumā LPSR Tautas

Komisāru Padomei par personāla situāciju kuģniecībā atzīmēja, ka liels skaits

jūrnieku pēc savām politiskajām īpašībām nevarēs strādāt ārzemju kuģniecībā, it
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īpaši tas attiecināms uz virsniekiem - kapteiņiem, stūrmaņiem, mehāniķiem.
17

Domājams, ka N. Andersena bažām pamatu deva arī fakts, ka līdz 1945. gada
martam lekšlietu tautas komisariāta struktūras bija arestējušas jau septiņus

kuģniecības darbiniekus. 18 1941. gada jūrnieku tīrīšanām par iemeslu bija to

piederība aizsargiem, agrākais sociālais stāvoklis un nodarbošanās, kā arī poli-
tiskie uzskati, bet pirmajos pēckara gados totālu neuzticamību izrādīja vācu

okupācijas teritorijā palikušajiem.

Jūrnieku tīrīšanas 1945.-1946. gada

1945. gada oktobrī N. Andersens ziņoja LK(b)P CX par grūtībām, komplektējot

kuģniecībai uzdoto 508 cilvēku komandu reperāciju kuģu pārdzīšanai no Vācijas.

Lielāko da|u personāla ārzemju reisos nevarot laist, jo viņi 1941.-1945. gadā

atradušies okupētajā teritorijā, arī darbos Vācijā. Bez tam 1945. gada augustā uz

120 jūrā ejošiem jūrniekiem esot tikai viens komunists un septiņi komjaunieši,

un, lai kontrolētu jūrniekus, ir nepieciešams atjaunot kuģniecības politdaļas darbu

un kapteiņu politisko palīgu amatu uz kuģiem. 19

1946. gada sākumā kuģniecības priekšnieka vietnieks kadru jautājumos Valsts

drošības tautas komisāra virsnieks Katčevs un Rīgas pilsētas partijas komitejas

sekretārs E. Apinis ziņoja LK(b)P CX sekretāram F. Titovam, ka 1945. gadā no

oktobra līdz decembrim uz kuģiem jau ir 10 kapteiņu palīgi politiskajā darbā, "ar

kuru palīdzību tiek veikts darbs kuģu attīrīšanā no kuģošanai nederīgiem un

naidīgiem elementiem" 20. Kapteiņu palīgus apmaksāja no kuģniecības eksplua-

tācijas līdzekļiem, kas, pēc Apiņa vārdiem, bija "nepareizi un nelikumīgi, taču to

izsauca īpaša nepieciešamība veikt masu politisko darbu ar personālsastāvu".

Satraukumu izraisīja tas, ka kuģniecībā bija tikai 14 komunisti un partijas biedru

kandidāti, arī politiskais darbs esot zemā līmenī.21

LK(b)P CX kadru da|ai Katčevs arī ziņoja, ka "visiem uz ārzemju reisu kuģiem

pieņemtajiem ir jāiziet īpaši rūpīga politisko un lietišķo īpašību pārbaude", ir

aizliegts pieņemt darbā personas, "kuras sevi sakompromitējušas pēc politiskiem

un citiem noziegumiem, to skaitā personas, kas kompromitētas ar padomju

pilsonim un jūrniekam nepiedienīgu uzvedību ārzemēs (spekulācija, kontrabanda,

alkoholisms, huligānisms u.tml.)".
Par vienu no uzticamības pazīmēm tika uzskatīta jūrnieku radinieku lojalitāte

režīmam. Jūrnieku "politisko un lietišķo īpašību" izpētes darba uzlabošanai

"1945. gada oktobrī un novembrī kuģniecības vadība un partijas organizācija

organizēja 7 grupas, katrā pa 2-3 cilvēkiem no kuģniecības partijas un vado-

šajiem darbiniekiem, ar uzdevumu izpētīt ārzemju kuģu un rezerves jūrnieku
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ģimeņu [izcēlums mans. - G. X.] materiālo un sadzīves stāvokli un politiskās

īpašības, lai noskaidrotu kuģu piesārņotību un attīrītu tos no naidīgiem un

kuģošanai nederīgiem elementiem". Taču naidīgie elementi atrasti netika. Tomēr,

kā pēc tam "attiecīgi orgāni" noskaidroja, kuģniecības vadības un jūrā ejošo

"piesārņotība ar naidīgiem elementiem" bija sasniegusi ievērojamus apmērus.

No tālbraucēju kapteiņiem tiesības doties ārzemju reisos bija tikai diviem trijiem

cilvēkiem, un tie paši ir atsūtīti no citiem PSRS rajoniem. Pēc "attiecīgo orgānu"

norādījumiem no ārzemju reisu kuģiem uzdeva atbrīvot apmēram līdz 50-70%

jūrā ejošā personālsastāva, kas cēlies no vietējiem iedzīvotājiem un 1941-

---1945. gadā atradies ienaidnieka okupētajā teritorijā, kā arī pēc daudzām citām

pazīmēm.22

Latvijas un Melnās jūras kuģniecības Padomju Savienībā skaitījās visneuz-

ticamākās, tajās "ārzemju peldošais sastāvs īpaši piesārņots ar šaubīgiem un

morāli nenoturīgiem elementiem"23
.

Neuzticēdamās kuģu apkalpēm, PSRS Jūras

flotes ministrija ne|āva Latvijas kuģiem doties tālāk par Vācijas ostām.24

Neskatoties uz bažām par jūrnieku uzticamību, līdz pat 1946. gada beigām

norādes par personāla tīrīšanām netika izpildītas. To noteica tas, ka "kadru atlasē

un izvietošanā., vadījās no politiskajiem un saimnieciskajiem apsvērumiem pēc

iespējas vairāk un ātrāk pārdzīt vācu trofeju floti un pēc tam pārvest vērtīgākās

rūpnīcu iekārtas no Vācijas uz Padomju Savienību" 25
. Tādē| līdz 1945. gada beigām

tiesības doties ārzemju reisos atņēma tikai 60 cilvēkiem. 26 Latvijas ūdens ba-

seina kara prokurors Maksimenko 1946. gada aprīlī ziņoja LK(b)P CX sekretā-

ram J. Kalnbērziņam, ka, motivējot ar "neiespējamību nodarbināt" esošajā amatā,

ir atlaisti 17 jūrnieki. īstenībā viņi tika atlaisti tāpēc, ka "pēc savām politiskajām

un morālajām īpašībām neatbilst aizrobežu kuģniecībā nodarbināto jūrnieku

prasībām"27
.

Tomēr, sākot ar 1946. gada otro pusi, latviešu skaits sāka strauji samazinā-

ties, un 1947. gada maijā no 316 jūrā ejošajiem jūrniekiem bija palikuši vairs

tikai 26 latvieši jeb 9 procenti. Arī latviešu valoda Rīgas jūrskolā pamazām izzuda. 28

Vispirms tika nostiprināts otro personu institūts. Ar PSRS Ministru Padomes

1946. gada 28. jūnija lēmumu ar "mērķi pastiprināt partejiski politisko un

kulturāli audzinošo darbu jūras flotes darbinieku un īpaši tālbraucēju jūrnieku
vidū" legalizēja praksi uzturēt jūrnieku politiskos uzraugus no kuģniecību eks-

pluatācijas līdzekļiem. Kuģniecībām atļāva jūrnieku pārraudzībai dibināt speciāli

domātas struktūras - politda|as. Politdaļu priekšniekus ar šo lēmumu iecēla

par kuģniecību priekšnieku vietniekiem politiskajā darbā. Galvenais politdar-

binieku uzdevums bija "jūras transporta darbinieku politiskā audzināšana
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nesavtīgas uzticības sociālistiskajai Dzimtenei un valsts un darba disciplīnas

visstingrākās ievērošanas garā"29. Reāli audzināšana izpaudās jūrnieku politiskajā

un tikumiskajā uzraudzībā.

1946. gada 26. jūnijā PSRS jūras flotes ministrs apstiprināja pagaidu in-

strukciju "Par kārtību, kādā jānotiek jūras flotes organizāciju komplektēšanai

ar darbiniekiem ārzemēs un darbinieku nosūtīšanai ārzemju komandējumos".

Instrukcijā komandēt uz ārzemēm aizliedza šādus cilvēkus: personas, kurām

tiesa atņēmusi vēlēšanu tiesības, sodītas par kontrrevolucionāriem, krimināliem

un savtīgiem noziegumiem; administratīvi izsūtītos; ārvalstu pavalstniekus; per-

sonas, kurām ir represēti radinieki (tēvs, māte, brāļi, māsas, sieva, bērni);

personas, kurām tuvi radinieki emigrējuši no PSRS; no PSRS emigrējušas un

pēc tam atgriezušās personas; personas, kuras brīvprātīgi dienējušas balto

armijās un iestādēs, interventu armijās un iestādēs; personas, kuras dienē-

jušas vācu iebrucēju armijās un iestādēs; ārzemju misijās dienējušos; pēc

1917. gada uz ārzemju kuģiem strādājušos (izņemot PSRS iestājušos valsts

flotēs dienējušās personas); personas, kuras palikušas vācu fašistu uz laiku

okupētajā teritorijā; personas, kuras atlaistas no Jūras flotes ministrijas, kā arī

ministrijas uzņēmumiem un organizācijām par zādzībām, rupju darba disciplīnas

pārkāpšanu, ražošanas dezorganizāciju un morāli sadzīvisku izlaidību; 30
per-

sonas, kuras sevi kompromitējušas par nepiedienīgu uzvedību ārzemēs, morāli

nenoturīgas 31
personas.

32

1946. gada vidū no Latvijas kuģniecības komplektētajām apkalpēm ārzemēs

aizbēga divi jūrnieki. Viens no aizbēgušajiem bija kapteinis, viņa tvaikoni izņēmuma

kārtā no Vācijas nosūtīja uz Angliju, bet pēc tam uz ASV. Tur bēgšanas mēģinājums

sekmīgi īstenojās.33

Kuģa kapteiņa bēgšanu uzskatīja par ārkārtēju gadījumu, kurā iejaucās PSRS

Ministru Padome un VK(b)P CX. Ar 1946. gada 8. oktobra PSRS Ministru Pado-

mes lēmumu Jūras flotes ministriju brīdināja par bezatbildību ārzemju kuģnie-

cības jūrnieku vadošā sastāva atlasē: uz kuģiem esot zema darba disciplīna,

jūrnieki nodarbojoties ar kontrabandu, vērojami "Dzimtenes nodevības" gadījumi

un "padomju jūrniekiem nepiedienīga uzvedība" ārzemju ostās. Tika pieprasīta

"ārzemju reisu jūrnieku rūpīga pārbaude, uzticību neviešošu kadru attīrīšana un

kuģu nokomplektēšana ar politiski pārbaudītiem kapteiņiem, kurus apstiprinājusi

VK(b)P CX". Prasība iesāka jūrnieku tīrīšanas visā PSRS tirdzniecības flotē.

Represijas vispirms vērsās pret Jūras flotes ministrijas augstākajām amat-

personām: par personālu atbildīgos pazemināja amatā, atlaida vai izteica tiem

rājienus. 34
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Vainu uzvēla arī Latvijas kuģniecības priekšniekam N. Andersenam - "par

dzeršanu, morālu deģenerāciju un līdzdalību kapteiņa komandēšanā uz ārzemēm".

Ar VK(b)P CX lēmumu viņu atbrīvoja no darba, aizliedza darbu jūras flotē un

sauca pie partijas atbildības. VK(b)P CX lēmumam pamatu deva arī tas, ka

N. Andersens, pēc Valsts drošības tautas komisariāta (turpmāk - VDTK) rīcībā

esošām "pārbaudītām ziņām", 1944. gada oktobrī, būdams Latvijas kuģniecības

operatīvās grupas vadītājs, bija laupījis bēg|u atstātos Rīgas dzīvok|us. 35 Tomēr

liekas, ka par galveno N. Andersena atstādināšanas iemeslu varētu minēt kuģ-

niecības priekšnieka vietnieka kadru jautājumos Katčeva VDTK 3. nodaļai, Jūras

flotes ministrijai un LK(b)P CX sekretāram F. Titovam adresētajā atskaitē norā-

dītos faktus. Andersens esot gribējis Katčevu "izēst no vietas", jo "tas bijis valsts

drošības orgānu pārstāvis un veicis pasākumus flotes attīrīšanā no nederīgiem

elementiem. Šāda metode neesot veicinājusi normālu apstākļu radīšanu čekis-

tiskā darba veikšanai." 36

Pēc augstāko ierēdņu sodīšanas sākās kuģu apkalpju tīrīšanas. Kuģniecībām

lika organizēt kadru pāruzskaiti, izveidojot komisiju kuģniecības priekšnieka

(komisijas priekšsēdētājs), politdaļas un kadru daļas vadītāja sastāvā. Līdzīga

kursantu pāruzskaite bija jāveic jūrniecības mācību iestādēs. Pāruzskaiti neizgā-

jušo personu nosūtīšanu ārzemju reisos aizliedza.

Aizliedza kuģu komandu komplektāciju bez kapteiņa piedalīšanās. Paša kap-

teiņa atestācijā, viņa virsnieka spēju novērtēšanā ietvēra atbildību par jūrnieku

"idejiski politisko audzināšanu, disciplīnas nostiprināšanu un saliedētību". Kapteiņu

pirmajiem palīgiem pēc katra veiktā reisa uzdeva rakstīt kuģniecības politdaļai un

ministrijai ziņojumu par apkalpes "politiski morālo" stāvokli.

Visus kuģus pēc apkalpju uzticamības pavēlēja sadalīt divās kategorijās:

pirmajā ietilpa kuģi ar īpaši uzticamām apkalpēm, tie ārzemju braucienos varēja

doties bez apmeklējamo valstu un ostu ierobežojuma; otrās kategorijas kuģiem

atļāva braukt tikai pa noteiktām, attiecīgajam kuģim apstiprinātām līnijām.

Pārējos ieskaitīja kabotāžā. Kuģu remontu ārzemēs paredzēja tikai izņēmuma

kārtā. Remonta laikā uz kuģiem atļāva atstāt tikai piecus - septiņus ekipāžas

uzticamākos locekļus. 37

Ir minēts, ka kapteiņu pirmajiem palīgiem bijusi liela loma arī jūrnieku tīrī-

šanās, 38 tomēr apgalvojums ir pārspīlēts. Lēmumus pieņēma daudz augstākas

instances.

1946. gada 11. novembrī LK(b)P CX sekretārs J. Kalnbērziņš ziņoja VK(b)P CX

kadru pārvaldes priekšnieka vietniekam E. Andrejevam, ka pie LK(b)P CX izvei-

dota speciāla komisija jūrnieku uzticamības pārbaudei. Tajā ietilpa: LK(b)P CX

sekretāra vietnieks transporta jautājumos I. Afanasjevs, LPSR valsts drošības
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ministra vietnieks A. Sieks, zivrūpniecības ministra vietnieks E. Briedis un PSRS

Valsts drošības ministrijas (turpmāk - VDM) Ūdens noda|as Latvijas baseina

priekšnieks M. Zarubins. Līdz 2. novembrim komisija bija pārbaudījusi 368 jūr-
niekus -un vīzas ārzemju braucieniem atņēma 123 jūrniekiem. Lielākajai daļai -

100 cilvēkiem - par atrašanos vācu okupētajā teritorijā, bet pārējiem - par "morālu

nenoturību", bijušu sodāmību un strādāšanu uz ārzemju kuģiem. Tāpat izskatīja

arī 160 jūrnieku lielo kuģniecības rezervi, vīzas atņēma 65 jūrniekiem. 39 Pēc tam

sekoja papildu pārbaude, kurā skatīja ne tikai Latvijas kuģniecības, bet arī Rīgas

ostas un organizāciju "Rigamorstroj" un "Balttehflot" jūrniekus. Līdz 1946. gada
11. decembrim izskatīja 297 speciālistu lietas, ārzemju reisus liedza 137 jūrnie-

kiem -lielākoties par atrašanos Vācijas okupētajā teritorijā. 40

2. novembrī J. Kalnbērziņš ziņoja par to, ka Latvijas kuģniecības jūrnieku

dziļākai, vispusīgākai pārbaudei ir izveidota un darbojas vēl viena komisija šādā

sastāvā: kuģniecības priekšnieks, politdaļas vadītājs un PSRS Jūras flotes minis-

trijas pārstāvis. 41 1947. gada martā Latvijas kuģniecības kadru pāruzskaites

komisija atskaitījās, ka tiesības veikt ārzemju reisus atņemtas 249 cilvēkiem un

no tiem 187 atlaisti. 42 Nav īsti skaidrs, kā abas komisijas sadarbojās (acīmredzot

Latvijas kuģniecības komisijas lēmumi vēlreiz tika pārskatīti arī LK(b)P CX), tādēļ

ir grūti precizēt kopējo "iztīrīto" jūrnieku skaitu. 43

Darba autoram nav izdevies atrast dokumentu, kas noteica 1946. gada otrās

puses komisiju darbu, kompetenci un tīrīšanas procedūru. Tāds laikam nebija,

un komisijas darbībai pietika ar PSRS Ministru Padomes un VK(b)P CX lēmumu.44

Ir skaidrs, ka jūrnieka uzticamības pārbaudi jeb "specpārbaudi" veica VDM, kas

savus slēdzienus galīgai apstiprināšanai sūtīja LK(b)P CX ārzemju kuģniecības

kadru komisijai un 1946. gada otrajā pusē - arī kuģniecības kadru pāruzskaites

komisijai. Tikai 1947. gada aprīlī tika noteikts, ka visām PSRS apgabalu, novadu

un savienoto republiku Komunistiskās partijas ārzemju reisu kadru komisijām,

pamatojoties uz VDM orgānu slēdzienu, jālemj par tiem jūrniekiem, kuri uz

ārzemēm tiek nosūtīti pirmo reizi, kā arī par jūrniekiem, kuri jau strādā ārzemju

kuģniecībā, bet līdz šim nav pārbaudīti VDM iestādēs. Tāpat komisijai tika pie-

šķirtas pilnvaras atļaut ārzemju reisus jūrniekiem, kurus VDM bija atzinusi par

nederīgiem. 45 Tomēr vēl 1953. gadā LKP CX sekretārs Jeršovs ziņoja PSRS KP CX

Rūpniecības un transporta nodaļas vadītāja vietniekam Puzanovam, ka vēl aiz-

vien ārzemju reisu kadru komisijai nav pat nolikuma, kurā būtu noteiktas tās

funkcijas. 46

Arhīvu dokumenti atklāj pazīmes, pēc kurām vadījās, veicot tīrīšanas. Līdz

1947. gada 10. martam Latvijas kuģniecībā jūrniekiem noņēma ārzemju braucienu

vīzas par tādiem iemesliem, kas minēti 1. tabulā. 47
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1. tabula

Ārzemju reisu tiesību noņemšanas iemesli un jūrnieku skaits

Visbiežāk minētās pazīmes bija "politiska neuzticamība" un "atrašanās oku-

pētajā teritorijā". Par to piemērošanu vēsta arhīvos esošie no ārzemju braucieniem

noņemto kapteiņu saraksti. Prasības bija k|uvušas tik stingras, ka ārzemju vīzas

noņēma ne tikai septiņiem Rīgas ostas ločiem, 48 kuri Vācijas okupācijas gados

strādāja savā specialitātē, bet arī Krievijas latviešiem, kuri Latvijā pirms Otrā

pasaules kara nemaz nedzīvoja. Tā K. Kalniņam, kurš bija VK(b)P biedrs un Lat-

vijā nedzīvoja kopš 1915. gada, atņēma vīzu par atrašanos ang|u gūstā Krievijas

Pilsoņu kara laikā, A. Beram-Bērziņam - par "sadarbību" ar Vācijas izlūkdienestu

1918. gadā, no Odesas atkomandētajam F. Fogelim - par "saikni ar Dzimtenes

nodevēju Gergilēviču, kurš aizbēga uz ASV no Vladivostokas". Ārzemju reisu

tiesības atņēma ne tikai latviešu, bet arī krievu un citu tautību jūrniekiem. Par

kapteini P. Viktorovu 1944. gadā kāds VDTK arestētais liecināja kā par "pret-

padomiski noskaņotu un izsakošu nodevīgus nodomus", kapteinis P. Belovs,

izrādot morālu nenoturību, Anglijas un Holandes ostās "rupji" pārkāpa "Nolikumu

par padomju jūrnieka uzvedību ārzemēs" -dzēra, uzturēja aizdomīgus sakarus

ar ārzemniekiem. 49

Līdzīgas tīrīšanas notika Rīgas jūrskolā. Salīdzinājumā ar kuģniecību tās notika

vēlāk. Tikai 1949. gadā pēc vietējo partijas orgānu iejaukšanās atbrīvoja 42 pa-

sniedzējus, savukārt jūrskolas priekšnieku Plahotničenko VDM darbinieki ares-

tēja un izsūtīja. Pasniedzēju atbrīvošanas iemesli lielākoties bija tādi paši kā

kuģniecībā (2. tabula).50

Ārzemju reisu tiesību noņemšanas

iemesls

Jūrnieku Ārzemju reisu tiesību noņemšanas
iemesls

Jūrnieku

skaits skaits

Politiska neuzticamība 30 Ka neizmantoti pēc norīkojuma

Bijusi sodāmība 3 Veselības stāvoklis 2

Agrāk bijuši noņemti ārzemju reisi Kravu izlaupīšana

Nedisciplinētība, kuģu disciplīnas

5

Atrašanās vācu gūsta 7

pārkāpumi
Darbs uz vācu kuģiem 2

Morāli sadzīviska izlaidība

3
18

un nenoturība
Radinieku neesamībakrasta

Uzvedības noteikumu ārzemēs
Huligānisms 1

pārkāpšana 14 Atrašanās okupētajā teritorijā 163

Kontrabanda un spekulācija 1 Kopa 249
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2. tabula

Pasniedzēju atbrīvošanas iemesli

Pārbaudes komisija arī ievēroja, ka pretstatā mācību programmās paredzētajai

krievu zinātnieku, Staļina prēmijas laureātu atziņu mācīšanas prioritātei kuģu

remonta programmas ir piesārņotas ar ārzemnieciskumu. Tāpat nepietiekami

atspoguļota krievu zinātnes prioritāte.

Kursantu tīrīšanas notika mazāk. Lai gan konstatēja, ka no 281 kuģu vadītāju

un mehāniķu kursa audzēkņa izvirzītajām politiskām prasībām neatbilst 74, bet

54 kursanti politiskās uzticamības pārbaudi vēl joprojām neesot izgājuši, visi

izslēgti netika.

Pasniedzēju un kursantu pārbaudes notika arī otrajā, zemākās pakāpes jūr-

niecības mācību iestādē -Rīgas jūrniecības skolā, kur pēc LKP CX norādījuma

nolēma atbrīvot 22 audzēkņus. 1949. gada oktobrī LKP CX tika ziņots, ka no

šiem izslēgšanai nozīmētajiem jauniešiem septiņi vēl nav atbrīvoti, tādēļ ka

izslēgšanai ir grūti piemeklēt iemeslus, jo viņi esot disciplinēti un labi mācoties. 51

1950. gadā no abām mācību iestādēm pēc politiskiem motīviem atbrīvoja
97 cilvēkus. Tajā pašā 1950. gadā no 358 jūrskolu absolventiem kā politiski

neuzticami tika vērtēti 183 cilvēki. lemesls lielajam politiski neuzticamo absol-

ventu skaitam bija tas, ka "kontroles orgāni" topošo jūrnieku pārbaudes pabeidzot

Ādolfs Pasniedz kuģo-
šanas praksi

Teorētiskās zināšanas neatbilst mūsdienu kuģošanas
Straupmanis prakses prasībām. Pēc politiskajām īpašībām -Pilsoņu

kara laikā emigrējis uz Turciju. Latvijā atgriezies
1921. gadā. 1933. gadā emigrējis uz Rumāniju.
1940. gadā atkal atgriezies Rīgā, kur dzīvoja vācu

okupācijas laikā.

latviešu grupu

1. un 2. kursā.

Hituns J. E. Mācību jahtu

grupas kapteinis.

Liela Tēvijas kara laikā nokļuva vāciešu gūsta, pirms

repatriācijas atradās Somijā.

Dzelzaits Savietotājs Ulmaņa laika strādāja par 1. departamenta priekšnieka
vietnieku. Vācu laikā - inženiera celtnieka specialitātē.Jānis no 1947. gada

Kārļa dels augusta.

Ivans Ergards Bēdzis ar rumāņiem no Odesas.

Vladimirs Krievu valodas Ulmaņa valdība bija Saeimas loceklis.

Piguļevskis pasniedzējs.

Pēteris Steķis Hidrotehniskas Aizsargu bataljona komandieris.

noda|as

priekšnieks.

Klīgers Dēls atrodas Zviedrija, pats okupācijas laikā bijis Rīgā.
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tikai līdz viņu izlaidumam, kas netika uzskatīts par pareizu. Vajagot veikt reflek-

tantu atlases organizēšanu no labāko komjauniešu vidus, šo darbu uzticot Latvijas

komjaunatnes Centrālajai komitejai, kā arī pilsētu personāla atlases komisijām

pilsētas partijas un komjaunatnes sekretāru un VDM pilsētas nodaļas priekšnieka

sastāvā. Atlases komisijām kandidāti ir jāizskata tikai pēc VDM "specpārbaudes". 52

Nepilnīgi veikto pārbaužu dēļ daudzi "politiski neuzticamie" kursanti jūrskolu

pabeidza. Viņi varēja strādāt izvēlētajā profesijā, taču ārzemju reisi tika liegti un

darbs bija kabotāžas kuģniecībā Tālajos Austrumos un PSRS Ziemeļu reģionos. 53

1952. gadā jūrnieku un jūrskolu absolventu pārbaudes darbs bija acīmredzami

"uzlabojies". No 327 jūrniekiem, to skaitā 278 Rīgas jūrskolas absolventi, kurus

ārzemju vīzu piešķiršanai izskatīja LKP CX Ārzemju reisu kadru komisija, atsijāja

tikai 44 cilvēkus. Bez disciplīnas pārkāpumiem bija radušies arī jauni atskaitī-

šanas iemesli: noslēpta sociālā izcelšanās un represēti radinieki. 54

Padomju vara neuzticējās ne tikai tālbraucējiem jūrniekiem, bet arī ostu

strādniekiem. 1953. gada 29. decembrī VDM Ūdens nodaļas Latvijas baseina

priekšnieks Aksenovs ziņoja LKP CX Transporta nodaļas vadītājam Bērziņam, ka

"Rīgas osta kā viens no stratēģiski svarīgākajiem objektiem neapšaubāmi pie-
saistot ārzemju izlūkdienestu uzmanību. Ostas strādnieku skaitā ir 100 repatriantu.

Pretēji rekomendācijām šādas kategorijas cilvēkus turpina pieņemt. Bez tam vairāk

nekā 50% strādājošo atradies okupētajā teritorijā, dienējuši vācu armijā un soda

orgānos vai arī pagātnē tos represējuši padomju varas orgāni. Daudzi no viņiem

saistīti ar ārzemju kuģu apstrādi, tādējādi nonākot kontaktos ar ārzemju jūr-

niekiem.." 55 Vai tīrīšanas īstenoja arī Latvijas ostās, ziņu pagaidām nav, pētījumi

ir jāturpina.

Jūrnieku tīrīšanu rezultāti un to ietekme uz kuģniecību

1946.-1953. gadā

leviestie aizliegumi noteica jūrniecības personāla atlasi ne tikai Latvijā, bet arī visā

Padomju Savienībā. Visvairāk tos varēja piemērot pret Latvijas iedzīvotājiem, lielāko-

ties latviešiem. Gandrīz katrs latvietis bija atradies Vācijas okupētajā teritorijā un līdz

ar valsts reokupāciju ieguvis radus ārzemēs. Daudziem darbu aizliedza kā bijušajiem

brīvvalsts speciālistiem, īpašniekiem, politisko un sabiedrisko organizāciju dalībniekiem.

Tā kā Latvijas kuģniecība strādāja pārsvarā ārzemju kuģniecībā, 1946. gada otrajā

pusē un 1947. gada sākumā latviešus no darba atlaida, jo kabotāžā viņus nodarbināt

nevarēja. Pretī vajadzēja likt tādus, kuri atbilda gan lojalitātes, gan arī profesionālajām

prasībām. Tādē| jūrniekus vervēja pa visu plašo Padomju Savienību. Arī viņu uzti-

camību pārbaudīja un ne mazumu atzina par ārzemju kuģošanai nederīgiem.56
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Lai gan Padomju Savienībā latviešu jūrnieki dzīvoja jau starpkaru periodā, uz

Latviju tika atsūtīti tikai daži. To lielākoties noteica neatrisinātais dzīvokļu jautā-

jums.s7 Uz Latviju galvenokārt pārcēlās jūrnieki, kuri vismaz sākumā bija ar mieru

paciest sadzīviskas grūtības, tie lielākoties bija slāvu tautības, pārsvarā krievu

speciālisti. Latviešiem darbs jūras transportā faktiski kļuva par aizliegto profesiju.
Kā jau minēts, 1947. gada maijā no 316 jūrā ejošajiem jūrniekiem bija palikuši

vairs tikai 26 latvieši jeb 9 procenti. Arī turpmāk latviešu skaits jūras tirdznie-

cības flotē nepalielinājās. 1952. gadā no 603 cilvēku lielā jūrnieku skaita latviešu

bija tikai 34 jeb 5,6 procenti. Līdzīga dinamika vērojama turpmākajos gados

(3. tabula). 58

3. tabula

Jūrnieku skaita dinamika 1958.-1987. gada

Jūrnieku tīrīšanas radīja lielu kadru mainību. 1946. gadā, kad jūrnieku skaits

Latvijas kuģniecībā bija 516 cilvēki, pieņēma 440, bet atlaida 424 jūrniekus.

1947. gadā pieņēma 458, atlaida 343 jūrniekus.59 Arī turpmāk kadru mainība

saglabājās (4. tabula). 60

4. tabula

Kadru mainība jūrnieku vidu 1948.-1952. gada

Bez biogrāfijas datiem aizvien svarīgāka kļuva jūrnieku piederība Komu-

nistiskajai partijai un komjaunatnei. 1947. gada augustā komjauniešu un ko-

munistu skaits kuģniecībā bija 65% no visiem jūrniekiem, 1948 gada februārī-

-73 procenti. 61 VK(b)P CX nomenklatūrā ietilpa ne tikai Latvijas jūras transporta

Gads Jūrnieku kopskaits To skaitā latvieši Latviešu īpatsvars, %

1958 670 100 14,9

1960 1029 193 18,7

1965 2531 245 9,7

1970 3581 437 12,2

1987 5303 334 6,3

Gads 1948 1949 1950 1951 1952

Peldoša sastāva skaits 518 572 nav datu nav datu 602

Pieņēma 184 68 195 265 nav datu

Atlaida 234 129 146 167 nav datu
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uzņēmumu vadītāji,62 bet pat ārzemju reisu kuģu kapteiņi un viņu palīgi politiskajā

darbā.63 Savukārt Latvijas kuģniecības kadru daļas priekšnieka amats bija VDM

nomenklatūrā. 64

Ārzemju kuģniecības jūrnieku uzvedība tika nemitīgi uzraudzīta, katrs, pat

visneuzmanīgāk izteiktais vārds varēja izbeigt jūrnieka karjeru. 1948. gada jūlijā

LK(b)P CX sekretārs F. Titovs ziņoja VK(b)P CX, ka dažos jūrniekos vērojamas

"pretpadomju izpausmes, buržuāziskās iekārtas slavināšana un klanīšanās ārzem-

nieciskuma priekšā. Bijušais tvaikoņa "Rjazaņa" vecākais mehāniķis Demiševs \. N.

padoto klātbūtnē slavēja dzīvi un kārtību Amerikā. Tvaikoņa "Biruta" mehāniķis

Semjonovs padoto klātbūtnē slavēja Amerikas dzīvi un kuģubūvi.. Tvaikoņa

"Daugava" stūrmanis Ivanovs, slavējot dzīves apstākļus Amerikā, ekipāžai stās-

tīja, ka Lielā Tēvijas kara laikā ārzemēs labi apģērbās, iegādājās daudz drēbju,

esot tuvās attiecībās ar amerikāņu armijas virsnieku, saņēma no viņa dāvanu.."

Minētos jūpniekus kā "nesošus kaitniecību jūrnieku audzināšanai padomju patrio-

tisma garā" atlaida. 65

Rīgas jūrskolā ar 1949./50. gadu mācības notika tikai krievu valodā. 66 1945. un

1947.-1948. gadā jūrskolā stūrmaņu, kuģu mehāniķu, remontētāju un hidroteh-

niķu specialitātē paralēli uzņēma grupas gan ar krievu, gan latviešu mācību valodu.

1946. gadā saskaņā "ar speciālu norādījumu" latviešus ar ārzemju kuģniecību

saistītajās kuģu vadītāju un mehāniķu specialitātēs neuzņēma. Bija divas hidro-

tehniķu un viena kuģu remontētāju latviešu grupa.
67

Pēc tīrīšanām Latvijas kuģu apkalpes bija palikušas tik uzticamas, ka LKP CX

sekretārs Jeršovs atzīmēja: "Viņi ar nicinājumu izturas pret ienaidnieku pro-

pagandu, Zviedrijas un Norvēģijas ostās nereaģēja uz kuģa klāja uzmestajām

pretpadomju lapiņām un 1951. gadā Gdaņskas ostā aizturēja angļu-amerikāņu

aģentu, kurš ar tvaikoni "Arethusa" gribēja nokļūt Padomju Savienībā." 68 Tomēr

neuzticamība jūrniekiem saglabājās, tāpēc Latvijas kuģu darbība lielākoties apro-

bežojās ar Baltijas jūru.69

1953. gadā Latvijas kuģniecību reorganizēja, un līdz 1958. gadam tā darbojās

Baltijas kuģniecības sastāvā. Neilgi pirms reorganizācijas - 1952. gada septem-

brī - 59% kuģu bija vecāki par 30 gadiem, bet 32% - vecāki par 40 gadiem.70

Pirmskara kuģu tonnāža un kuģu skaits pārsniegts tā arī netika. Latvijas flote

lielākoties sastāvēja no veciem, savu laiku nokalpojušiem kuģiem, to lielā

nolietojuma dēļ kravu pārvadāšanai varēja izmantot tikai aptuveni pusi

(5. tabula). 71

Tādējādi pret jūrniekiem realizētā politika tieši bremzēja nozares attīstību. Tā

kā Latvijas jūrniekus bija aizliegts sūtīt tālāk par Vācijas ostām, nebija nekādu

iemeslu arī flotes atjaunošanā.



Gatis Karlsons. Latviešu jūrnieki: profesiju aizlieguma veidošanās piemērs, 1945.-1953. gads 131

5. tabula

Kuģu skaits un tonnāža 1945.-1952. gadā

1950. gada decembrī LKP CX sekretārs Kalnbērziņš vēstulē PSRS jūras flotes

ministram Novikovam ziņoja, ka "6 Latvijas kuģiem ir aizliegta ekspluatācija,

6 ekspluatācijai ir tikai daļēji derīgi.. Rezultātā ir gadījumi, kad kapteiņi uz tādiem

atsakās doties reisos un vēršas ar kategoriskām prasībām pie ministrijas aizliegt

to ekspluatāciju, lai novērstu kuģu bojāeju.. Flotes kuģu nelielais skaits un to

lielais nolietojums ir cēlonis kuģniecības nerentablajai darbībai. Tā vietā, lai no-

darbotos ar flotes normālu ekspluatāciju, kuģniecība spiesta rūpēties vienīgi par

remontu." 72 Savukārt Latvijas kuģniecības priekšnieks Sivcovs 1952. gadā ziņoja

LKP CX transporta nodaļai, ka "lieltonnāžas kuģu trūkums, kā arī tādu kuģu

trūkums, kurus pēc tehniskā stāvokļa var sūtīt ārpus Baltijas jūras, traucē jau-

najiem kadriem (tādu kuģniecībā ir vairākums) kvalificēties un iegūt nepieciešamo

kuģošanas cenzu" 73.

Jūrnieku profesiju aizliegums un padomju nacionāla politika

Jūrniecības personāla politika ir jāizvērtē padomju nacionālās politikas kontekstā.

Profesore I.Apine ir atzīmējusi, ka neuzticēšanās vācu okupācijā palikušajiem

būtībā bija vērsta pret visu latviešu tautu, kas latviešiem radīja netiešus profesiju

un amatu aizliegumus daudzās nozarēs. 74 E. Blūmfelds ir izvirzījis tēzi, ka "Pa-

domju Savienība, anektējusi Latvijas Republiku, mērķtiecīgi tajā realizēja tādu

politiku, lai Latvijai būtu liegta jelkāda patstāvība un latvieši tiktu pilnībā atstumti

no jūrniecības" 75
. Līdzīgi secinājusi arī I. Bernsone. 76 Tomēr apgalvojumiem, ka

latviešiem profesijas aizliegums pastāvēja viņu tautības dēļ, piekrist nevar - to

neapliecina arhīvu dokumenti. Profesiju aizliegumu noteica latviešu atrašanās

vācu okupētajā teritorijā un citas neetniskas pazīmes. Tieši otrādi - bija pat vēro-

jami vismaz formāli centieni veicināt latviešu kadru saglabāšanu.

Kuģu skaits Tonnaža
Gads, mēnesis

kopējais izmantotais kopēja izmantota

1945. g. decembris 14 36 734 19 973

1946. g. novembris 19 ziņu trūkst 37 340 ziņu trūkst

1947. g. jūnijs 19 41 698 25 903

1950. g. jūlijs 22 11 48 075 22 020

1952. g. septembris 22 14 69 068 38 000
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1947. gada 26. maijā LK(b)P CX sekretārs F. Titovs ziņoja VK(b)P CX Kadru

pārvaldes priekšnieka vietniekam J. Andrejevam, ka darbā ar kadriem ir nepil-

nības - "maz uzmanības tiek pavērsts vietējās nacionalitātes - latviešu - kadru

atlasē un sagatavošanā" 77. Tā paša gada novembrī PSRS jūras flotes ministrs

P. Širšovs rakstīja J. Kalnbērziņam, ka ministrijai doti norādījumi tās pārziņā eso-

šajai Rīgas jūrskolai maksimāli piesaistīt latviešu jauniešus. Tā kā ārzemju reisu

jūrniekiem bija noteiktas "īpašas prasības", Širšovs lūdza LK(b)P CX palīdzību

latviešu jauniešu atlasē, kas atbilst "visām ārzemju kuģošanas jūrnieku prasī-

bām" 78. Tomēr "prasībām atbilstošu" latviešu kursantu atlase nebija iespējama-

gandrīz visi potenciālie latviešu kursanti bija atradušies Vācijas okupētajā terito-

rijā. 1950. gadā LK(b)P CX sekretārs F. Titovs rakstīja VK(b)P CX sekretāram

Panamarenko, ka "saskaņā ar VK(b)P CX sekretariāta 1947. gada 2. februārī

apstiprināto instrukciju "Par ārzemju kuģniecības personālsastāva pieņemšanas

un noformēšanas kārtību" ir aizliegts pieņemt personas, kuras palikušas pretinieka

okupētajā teritorijā, ..
taču sakarā ar to, ka jaunatnē ir palielinājusies interese

strādāt jūras flotē, daudziem šī iespēja ir liegta, neskatoties uz to, ka okupācijas

periodā viņi bija nepilngadīgi - vecumā no 9 līdz 14 gadiem". F. Titovs lūdza

atļaut LK(b)P CX izdarīt atkāpi no šī punkta. 79 Taču prasība, liekas, palika bez

rezultātiem.

Minētie piemēri gan nenozīmē, ka ierobežojumu ieņemt amatus un strādāt

profesijā pēc etniskās piederības nebija. Jūras transportā pastāvēja aizliegums

strādāt t.s. ārzemju nacionalitātēm. 1948. gadā Ventspils ostas priekšnieks

Rudņikovs lūdza atrast jaunu darbavietu kādam ostas pārvaldē strādājošam po|u
tautības darbiniekam, jo, izpildot Jūras flotes ministrijas 1948. gada 9. oktobra

pavēli nr. 4985, ostai, pārceļot darbā citās organizācijās, bija jāatbrīvo pie "ārzemju

nacionalitātēm" piederošas personas.
80 lerobežojumi bija arī citās profesijās. Pie-

mēram, 1950. gadā LK(b)P CX piesūtītajā instrukcijā par kursantu vervēšanu kara-

skolām bija aizliegumi pieņemt ne tikai reemigrantus no Francijas, ārzemju valstu

nacionalitāšu personas un iedzīvotājus, kuri pārcēlušies no Polijas un Čehoslo-

vākijas, bet arī represēto tautu pārstāvjus - Krimas tatārus, kalmikus, čečenus,

ingušus, karačejus un balkārus. 81 Šo un vēl citu profesiju aizliegumu apzināšana

prasa turpmākus pētījumus.

Atsauces un skaidrojumi
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nis. -Rīga, 1994, 51., 52. Ipp. (turpmāk - Latvijas jūras tirdzniecības flote).
2 Latvijas Valsts arhīvs (turpmāk - LVA), PA-101. f., 2. apr., 90.1., 23. Ip.

3 Turpat, 1. apr., 51.1., 6., 7. Ip.
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Gatis Karlsons

Latvian Sailors: History of Employment's Restriction

(1945-1959)

Summary

Since the 2nd half of the 19th century the shipping industry has been one of the

spheres where the Latvian nation has successfully realized its economic capabilities

and deep-rooted traditions. Before WWII three thousand sailors worked on Latvian

ships and two thousand were employed in shipping-related industries. After WWII

the merchant fleet was almost closed for persons of Latvian origin - they never

exceeded 20% of all sailors. In 1940, following the nationalization of ships and

shipping enterprises, first restrictions were applied to former leading staff of Latvian

maritime administration, shipping companies and enterprises, members of former

political parties and Aizsargi paramilitary organization. They were fired, arrested

or deported to Siberia together with their families and relatives. Regretfully, the author

has not managed to study the tragic destinies of all seamen yet - it remains a task

for future studies. To prevent escapes abroad, many sailors who were regarded as

disloyal were taken off the ships by Soviet authorities and NKVD. Thus, by February

1941,133 seamen had been dismissed as "anti-Soviet minded, as members of fascist

organizations or because they had relatives abroad."The dismissal of the "disloyal"

was practised probably until the beginning and during the very first months of the

war. During the war many seamen were killed fighting on either of the two warring

sides, perished together with their ships or were arrested and convicted. 930 sailors

fled to the West in 1944-1945. Only a few hundred remained in their mother country.

In April 1945 there were 80 seamen working in Latvia, but by the end of the same

year their number had grown to 361. The majority of them was of Latvian nationality.

On 1 January 1946, of the 108 steersmen and engineers 77 were Latvians.
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Yet as early as March 1945 the director of the Latvian State Steamship Lines 1

N. Andersen reported to the Central Committee of the Communist Party of Latvia

that the majority of sailors due to their political qualities would be unable to work

on ships bound for abroad. Since the majority of sailors had remained in the

German occupied territories, they were considered disloyal. No personnel "purging"
took place as long as it was topical in maximum short terms to bring over as

many of the captured German ships as possible and then to ship the most valuable

equipment from German factories to the Soviet Union. Nevertheless, for political

reasons Latvian ships were forbidden to go beyond German ports. In June 1946,

the USSR Maritime Ministry issued special regulations which prohibited the sending

on commission abroad of the following persons: persons disfranchised by court

verdict; convicted ofcriminal offences, counter-revolutionary activity orselfishness;

the deported; foreign citizens, relatives of repressed persons (parents, brothers

and sisters, spouses and children); close relatives of emigres from the USSR,

former ēmigres who have eventually returned to the USSR; persons who have

voluntarily served in the White armies and institutions and invaders' armies and

institutions; persons who have served in the armies and institutions of the German

invaders; persons who have served in foreign missions; persons who have worked

on foreign ships after 1917 (except the ships of countries which have joined the

USSR); persons who had remained in the territories temporarily occupied by German

Nazis; persons dismissed from the Maritime Ministry and its institutions because

of theft, breach of discipline, disorganisation of production, laxity of morals and

dissoluteness in public life; persons who through indecent behaviour have com-

promised themselves in a foreign country; morally unstable persons.

From June 1946 the first mates or political assistants to captains together with

the Political Departments that were set up within shipping companies started to

verify seamen's loyalty. Latvian State Steamship Lines and the Black Sea Shipping

Company were considered the least loyal, having "crews polluted with many shady

and morally unstable elements".

The "purging" of seafaring personnel began in November 1946. For this purpose

special commissions were established at the Regional Committees and Central

Committees of the Communist Parties of the Soviet Republics (including Latvia)

by a resolution of the USSR Council of Ministers and the Central Committee of the

All-Union Communist (Bolshevik) Party. As a result 249 seamen were dismissed

from the Latvian shipping company by 10 March 1947. Of these 163 were dismissed

for having remained in the occupied territories, 30 for political disloyalty, 18 because

they did not have any relatives on the Soviet coast, 14 for violating the Statutes

1
Latvian State Steamship Lines was a company which managed all the nationalizedships.
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on Behaviour Abroad, 7 for having been prisoners of war in Germany. The others

were discharged for "having worked on German ships, having a record of criminal

convictions, breach of discipline, moral unstableness, smuggling and profiteering,

inadequate state of health and hooliganism". Altogether the ranks of seamen were

"purged" of more than 300 persons in 1946/1947. As crews were not trusted, all

the Soviet ships were divided into three categories according to the degree of

loyalty of their crews. To the Ist category belonged ships with especially loyal

crews, thus their range of navigation was not restricted and they were allowed to

enter any foreign port or sea. Ships of the 2nd category, because of disloyal crews,

had to follow fixed, approved routes. The rest of the fleet was assigned to cabotage.

Since Latvian ships for the most part fell into the 2nd category, their range of

navigation was restricted to the Baltic Sea and ports of Murmansk and Spitsbergen.

Therefore until 1953 the merchant fleet of Latvia consisted of depreciated steamers

of small tonnage and solid age. Due to their poor technical condition only about a

half of the fleet was in use.

As almost all Latvians had remained in the German occupied territories and

had relatives abroad, as a result of the imposed restrictions and "purging" of the

316 seamen in Latvia only 26 were of Latvian origin (9%) according to a record of

May 1947. In 1952 of the total of 603 seamen only 34 (or 5.6%) were Latvians.

Thus, as seen in the figure below, until late 1980s merchant fleet was almost

completely closed to seamen of Latvian nationality:

Year Total Number of Seamen Latvians %

1958 670 100 14.9

1960 1029 193 18.7

1965 2531 245 9.7

1970 3581 437 12.2

1987 5303 334 6.3
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Arvydas Anušauskas

Crimes of Communism in Lithuania (1944-1953):
A Historical Statistical Survey

On 15-17 June 1940, taking advantage of World War II and a complicated inter-

national situation in Europe, the Soviet Union handed ultimatums to Lithuania,

Latvia and Estonia and occupied them. At the same time preparations had been

made for a military conflict. In early June, the NKVD was instructed to prepare an

extensive network of concentration camps for the accommodation of more than

60 000 prisoners of war from the three neighbouring countries.

The occupation of Lithuania in June 1940 and the subsequent annexation by the

USSR was not only a violation of its international obligations but also breaking of its

bilateral agreements with the Republic of Lithuania-the Peace Treaty between Lithua-

nia and Russia of 12 July 1920 under which Russia had renounced "in perpetuity"

its former sovereignty over Lithuania; and the 28 September 1926 Treaty on Non-

Aggression and Neutrality which was signed between Lithuania and the Soviet Union

and supposed to be in force until 31 December 1945; the Convention on the Definition

of an Attack of 5 July 1933 which prohibited in principle any aggression and attack;

and the Agreement of 10 October 1939 on "The Secession of Vilnius and the Vilnius

Region to the Republic of Lithuania and on Mutual Assistance between Lithuania and

the Soviet Union" which says, in Article 7, "the implementation of this Treaty must

not in any way affect the sovereign rights of the Parties, in particular, their state

system, the economic and social system, their military means and, in general, [this

Treaty provides] non-interference into the internal affairs."

After the occupation of the Baltic States, Lithuanians together with the other

people (Western Ukrainians, Latvians, Estonians, Poles, and Western Byelorussians)

who fell under the domination of the Soviet Union in the aftermath of the Molotov-

Ribbentrop Pact, became the victims of Sovietization, Soviet annihilation, terror or

even genocide. Functioning of national and military organisations was banned,

purges of the state government institutions were carried out, the military authorities

were replaced, and a massive terror was launched. It continued on an even larger

scale after 1944, when Lithuania was reoccupied by the Soviet Union. War crime,
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crimes against humanity and crimes of genocide were perpetrated. All these crimes

met with the approval of the authorities (through their orders and plans), were

justified (on ideological and practical grounds such as "security of society" and

other motives) and were carried out by the highest bodies of Soviet authorities

and their subordinate institutions.

Crimes Against Humanity

Deportations

Crimes against humanity-"deportations and forced resettlement within the boundaries

of the same country" as well as "forced labour" affected the lives of about 130 000

people (see Annexes No. 1 and No. 2). The status of the deportees was defined by

Soviet laws. From 1948, when massive deportations of Lithuanians started, greater

restrictions on the situation of deportees were imposed by resolutions of the USSR

authorities ("On Exile, Forced and Special Resettlement" of 21 February 1948, "On

Forced Settlers" of 24 November), the MVD and MGB orders (the MVD Order No. 00246

of 8 March 1948, the MVD Order No. 0011145 of 7 December and the MGB Order

No. 00552 of 16 November 1950). The legal status of the deportees was as follows:

1) the deportees had no right to leave the place of exile without a permit from

the MVD;

2) the militia would put stamps in their passports about restrictions on the

place of residence (only the region of exile); however, the passports were taken

away and returned only in 1955;

3) the deportees were subject to control at least once a month; the adults had

to register at special military commander's offices which had the right to demand

a more frequent registration depending upon the degree of "dangerousness,"

"availability of employment and housing"; at least twice a month the commanders

or special supervisors had to check the adult deportees in places of their residence;

4) by the decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the Soviet Union

dated 25 November "On Criminal Liability for Escape from the Places of Exile"

every escapee who was caught was convicted and sentenced to 20 years of hard

labour (officially the decree was intended for the Chechens, Germans, Crimean

Tartars and deportees of other nationalities who were exiled during the war; it was

also applied to Lithuanians, Latvians, Estonians and Ukrainians).

Forced Labour

In 1948-1951, about 80% of all Lithuanian deportees were exiled to the area of

Krasnoyarsk. According to the manner of distribution of the deportees, the majority
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of them found themselves in forest logging areas and saw mills. According to

documents, by 1 January 1949, out of the total of 24 725 adult deportees 22 025

worked at the enterprises of the Ministry of Forestry and Paper Industries. This

was the most arduous and exhausting labour; women worked along with men.

Because of different conditions of life and diet, many of the deportees had chronic

diseases: scurvy, ТВ, heart and coronary diseases and developed invalidity of the

I and II categories. Nearly all of those who were deported to the North of Yakutia,

and to the coastal areas of the Arctic Ocean developed scurvy.

Judging by the excerpts of some documents and reminiscences of the deportees,
it may be assumed that all the surviving deportees had such diseases as scurvy, ТВ,

typhus, dysentery, heart and coronary diseases and many others which were caused

by the conditions of forced resettlement, inadequate living conditions in the places of

deportation, also forced labour which undermined their health. According to the official

documents, in 1955, the number of surviving deportees whose health was badly

undermined in the places of forced labour amounted to 104 000 (children included).
About 14 000 offsprings of the deportees were forced to work in the places of exile

(about 7000 of them were 16 years of age, and 7000 -12-15 years of age).

In 1941-1953, deportees were engaged in forced labour without remuneration,

only for food; their life was regulated by a number of various restrictions and 1939

and 1945 decisions of the Government of the Soviet Union. Decision of 21 February

1948 "On Exile, Forced and Special Resettlement" and of 24 February of the same

year "On the Forcibly Resettled" as well as orders of the MVD and the MGB (the

MVD Order No. 00246 of 8 March 1948, the MVD Order No. 001145 of 7 December,

and the MGB Order No. 00552 of 16 November 1950). From 3 June 1948, under

the decision of the USSR Council of Ministers, every deportee could be imprisoned

for "evasion of work". It may be assumed that forced labour was not remunerated.

During 1941-1953 about 18 000-20 000 children found themselves in exile

who either had one of their parents or had lost their parents in exile, and who lived

in poverty. In 1941-1953, during all the deportations, about 4000 dependents were

exiled without their family supporters. The total number of children and dependents,

who were deported in 1941-1953 without their breadwinners or who lost them

already in exile and lived in poverty, amounted to 22 000-24 000.

In 1941, 1948-1951, at least 24 000 people were put on the lists of those

subject to deportation; they were forced to go into hiding, change their place of

residence or join the family members who had already been deported.

Upon return from exile to Lithuania, the former deportees were not allowed to

work in the following professions -the shipping agencies, about 70 various industrial

enterprises and institutions. They were prohibited to leave the Soviet Union. The
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KGB resorted to such measures as "ruining of a person's reputation and moral-

political isolation of former deportees and political prisoners." Moreover, upon return

from exile, the former deportees did not get back any of their property.

Killing or Extermination, Torture, Unlawful Imprisonment

Tortures

According to the instructions of the MVD and MGB of the USSR, tortures were

widely used during interrogations of people on charges of "state crimes," i. c.

active or passive resistance to the occupation authorities. Within the system of

the NKVD and NKGB this was called "physical influence," "active interrogation"

etc. Torturing was sanctioned by the supreme authorities. In 1937, the Central

Committee of the All-Union Communist (Bolshevik) Party officially permitted the

use of "physical influence". On 10-20 January 1939, the Central Committee of

the A-UC(B)P confirmed once again that "Physical influence must also be applied

as an absolutely correct and effective method in future in exceptional cases

when dealing with the enemies of the people who could not be broken down."

Torturing during interrogations was secret; it was not permitted to leave any

documents evidencing that. Tortures were used against political prisoners who

were interrogated in Lithuania. In 1944-1952 there were as many as 62 086

people in this category; 45 429 among them were participants of the resistance

movement and their supporters.

Death penalty. Death from tortures and inhuman conditions

of imprisonment

Loss of life as a result of death sentences, deaths during arrests, interrogations

and due to inhuman conditions of imprisonment and forced labour, also people

who went missing, totalled:

In 1940-1941 -470 prisoners were executed by a firing squad;
In 1941-1943 - 595 prisoners were executed in labour camps;

In 1944-1947 and in 1950-1957 - 1000 prisoners were executed by a firing

squad;

In 1944-1945, and in 1948-1952 - 718 prisoners met their death in ordinary

prisons;

In 1946-1947 about 200 prisoners met their deaths in ordinary prisons;

In 1946-1955 about 559 prisoners, including children, met their death in the

concentration camp of Šilutē.

A total of about 3000 prisoners perished in Lithuania (70% of them were political

prisoners) from diseases, hunger, unbearable conditions of imprisonment or
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interrogations, or were tortured, executed by a firing squad; in 1941-1943, death

penalties were carried out for 595 prisoners. At present two large burial grounds

of the victims of communism are known in Lithuania -Tuskulenai in Vilnius where

about 760 prisoners who had been shot to death are buried, 50% of these were

political prisoners, and Macikai in the Šilutē district where about 560 prisoners

were buried; 70 of these were children.

Unlawful Imprisonment

Sovietization of Lithuania and suppression of the resistance movement would not

have succeeded had it not been for massive arrests. Every second man

in Lithuania became the victim of genocide or had to pass through the "filters" of

the system of terror. Arrests, terror by the repressive structures had more far-

reaching goals than a mere suppression of resistance. Total subjugation and

Sovietization of Lithuania, restructuring of society according to Soviet postulates

could not be carried out without force and terror, without exterminating the most

patriotic and economically independent part of the Lithuanian nation. During one

year alone - from December 1944 to December 1945, more than 200 000 people

suffered violence at the hands of the occupation forces (imprisonment, mobilization,

were forced to go into hiding, etc.). Out of them, 54 000 people were imprisoned

for long terms, and 32 661 were sent to concentration camps. Those who got

long terms of imprisonment or were sent to the concentration camps sustained

physical and moral injuries, their health was ruined. In 1940-1953, about 150 000

prisoners from Lithuania were deported to concentration camps or GULAGs (see

Annex No. 5). Not all of the prisoners who were deported were charged or sentenced

for anti-Soviet crimes. Many people were subjected to repressions on charges

of "domestic" crimes (for failure to give the requested amount of agricultural

produce to the state, for breaches of the passport regime, also when carrying out

orders of the Lithuanian SSR of 4 June 1947 and 7 April 1948). About 50 000-

-60 000 non-political prisoners were deported from Lithuania to concentration camps.

All prisoners had to do forced labour. In 1940-1956, at least 20-25% of all

those who had been deported to concentration camps met their death (or, to be

more exact, every third political prisoner died because most of them were im-

prisoned and perished in 1941-1944 when the mortality rate was at its highest; in

later years too, when they were kept in the most appalling conditions) or about

30 000-40 000 people (20 000-25 000 of them were political prisoners). Until 1958,

about 19 000 people who had been imprisoned for "especially dangerous counter-

revolutionary crimes", i. c. political prisoners, returned to Lithuania. Several scores

of thousands of political prisoners went missing or could not return to Lithuania.
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33% of political prisoners from among 80 000-90 000 or 20-25% of all

prisoners from among 150 000 were shot dead, killed during arrests, interrog-
ations or perished due to intolerable conditions of imprisonment and work, or

were declared missing.

Crimes of Genocide

According to the definition in the Convention on Genocide, prisoners lived in intolerable

conditions of life, which brought about their partial or total extermination. Since

many would not accept the definition of Soviet policy of extermination as genocide

and very few are familiar with Soviet documents defining ethnic minorities subject to

extermination, I am going to take a closer look at the Soviet definition of genocide.

Lenin, who formulated the basic principles of the existence of a totalitarian com-

munist state, granted to the Communist Party an exceptional power, in this way divid-

ing society into the rulers and the ruled. The caste of the ruled, in its turn, was further

subdivided into several sections; one of these - the overthrown classes were to be

eliminated from a communist society. In the far-lying areas of the Soviet state, in-

habited by ethnic minorities such a policy acquired a specific character. For example, a

partial extermination of the population of Lithuania or deliberately inflicting conditions

of life calculated to bring about physical destruction of a segment of the nation was

aimed at solving broader social, economic and political goals. One cannot overlook the

fact that extermination of a nation (extermination of people based on communist ideo-

logy was called "suppression of the overthrown classes") was one of the key levers in

implementing Sovietization and forcible introduction of economic doctrines in Lithuania.

In the opinion of apologists of Soviet law, such a policy was an "objective necessity"

and was implemented on three levels -military, economic and political-legal.

Under international law, genocide is extermination of whole groups of popul-

ation on racial, national or religious grounds. Criminal actions are directed against

a concrete individual though it is not his personal characteristics that are the cause

of such actions but rather his belonging to one of the above mentioned groups of

population. The UN resolution of 11 November 1946 lays down that extermination

of a political group is also defined as genocide. But the "Convention on the

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide" adopted by the United Nations

on 9 December 1948, does not regard destruction of groups of population on

political grounds as genocide. It was on the basis of this resolution that Soviet

terror and its consequences were not recognized as genocide. It was not taken

into account that Soviet extermination of people was directed against concrete

ethnic groups. Legislation of Lithuania and Latvia defines genocide by including
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into this concept extermination of political groups. This is in accordance with the

code adopted by the International Law Commission submitted to the United Nations

General Assembly in 1954. According to this Code, crimes against peace and huma-

nity comprise "inhuman acts by the government or private individuals of any state,

such as killing, extermination, subjugation, deportations or persecution perpetrated

against any civilian population for political, racial, religious or "cultural" reasons."

At present the Law of the Republic of Lithuania on Liability for Genocide of the

People of Lithuania stipulates that destruction or torture of the people of Lithuania,

deportation of people committed during the years of the occupation and annexation

by the Soviet Union conforms to the elements of the crime of genocide set forth in

the norms of international law, i. е., it conforms to the elements of genocide aimed

at physically destroying an ethnic group. Genocide in Lithuania took the form of

unlawful arrests, imprisonment, killing and deportation of Lithuanians as a national

or ethnic group. Soviet genocide was directed against Lithuanians and not people

without an ethnic identity that were exterminated. The motive for Soviet genocide

was the need to carry out partial destruction or suppression of Lithuanians as an

ethnic group. Over 70% of the deportees were women and children. According to

the documents, it was planned in the USSR in 1949 to put on the list of people to

be deported "a child born in the family of a deportee husband and non-deportee

wife if the child had chosen the nationality of the father." A special legal status of

Lithuanian deportees and the fact that children made up one-third of the victims of

deportation is an evidence that destruction of the population of Lithuania was

directed, above all, against the Lithuanian nation.

Deaths During Deportations

Deaths of the deported people started from the moment when the groups carrying

out deportations forced their way into the houses or flats where the people lived.

Any attempt to escape or resist was suppressed by arms. The people who tried to

flee were shot at, while those who were captured were cruelly beaten. The number

of victims increased during the deportations. A great number of deaths was caused

not only by the conditions of transportation when people were flocked to train cars

intended for live stock, by the unsanitary conditions, lack of fresh air, food and by

moral agony. A great number of deaths was also caused by the composition of the

deported. Over 70% of the deported were women and children. In 1941-1953 at

least 34 000 children and 44 000 women were deported (see Annex No. 3).

Apart from children, the first to perish during deportations were elderly people,

pregnant women, babies born on board the train (they were not included in the

number of the deportees if they did not reach the places of deportation). For example,
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according to the figures of the MGB, in 1948, during deportations of 30 888 people

who made up 77.2% of all the exiles during a massive deportation, 198 people did

not reach the final destination or were injured on the way there: 47 of them died and

104 were left behind at hospitals on the way. In March 1949, at least 50 people died

on the way to the places of destination, many babies among them. During the

deportation in October 1951,39 children did not reach the place of deportation.

Deaths in Exile

Out of 132 000 people, including those born in exile in 1945-1952, who in the period of

1941-1952 were in "eternal exile", 28 000 died of diseases, hunger and hard labour.

According to the preliminary estimates, in 1953-1958, another 3500 people died in exile

(the documents give evidence about deaths of 1773 people, but there is no information

in the documents about the death rate among the deportees in 1953,1955 and 1958).

Deaths among the deportees occurred up to the very day of their liberation. Another

50 000 people were not able to return to Lithuania for a long time or never returned.

War Crimes

Civilians as targets of attack. Non-selective attack exposing the civilians to peril.

Senseless destruction or devastation of towns, villages and settlements without

any obvious miltary purpose. Violation of laws and customs of war.

Actions of physical destruction of people in 1944-1945 surpassed in their

magnitude all the actions of 1946-1953. The MVD troops, subordinate to the se-

curity forces of the rear, and the army of railway security and the internal troops,

started their punitive operations against the participants of the armed resistance or

any persons suspected of resistance in July 1944, but it was from December 1944

that these punitive operations reached their culmination. Massacres took place in

all districts of Lithuania. In December of 1944 alone, 144 farms of Lithuanians

were burnt down and 265 Lithuanians were burnt alive or shot dead. Out of 20 156

people who were killed and called guerrillas (branded as "bandits" in the documents)

by the NKVD (MVD) and MGB in 1944-1953, about 5000 were defenceless people.
The only conclusion that can be made from the documents is: in 1944-1953, the

military punitive operations carried out by the NKVD (MVD) and MGB, irrespective
of who took part in the operation - divisions, platoons, units or military groups of

the Cheka, was the main form of physical destruction of Lithuanians. The MVD,

MGB and their troops were the main perpetrators of all the massacres.

For example, there is a great deal of evidence about the punitive operations of

the 4th division of the NKVD internal troops during which defenceless people were
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killed: on 13 December the punitive squad burnt down a barn, killed 8 people

16 kilometres south of Ukmergē; on 17 December, they burnt down a house, killed

7 people 6 km north-west of Melagēnai (Švenčionvs district) in the village of Radučiai;

on 17 December, the punitive squad burnt down a house, killed 13 people 30 km

south-west of Utena, in the village of Klaviniai; on 19 December a farm was burnt

down and 15 people were killed in the environs of Suvainiškis, 30 km east of Biržai;

on 28 of December a house and a barn were burnt down, and 14 people were killed

and burnt in the environs of Stuliai and Miškininkai, 16-28 km east of Utena; on 17-

-----21 December 1944 a battalion of the border regiment burnt 46 farms and killed

56 people in the villages of Butikškes, Vosbutai, Baukiai, and Juodaičiai of the Čekiš-

kēs subregion (the Kaunas region); on 22 December 9 farms were burnt down and

16 people were shot to death and 4 people were burnt alive in the villages of Bubiai,

Ligainiai, Padaugavē and other 5 km east of Vilkija. 22 people were killed in the

village of Klepočiai, 10 people (2 women among them) -in the village of Lizdai, the

Merkinē subregion, etc. The total number of the killed was 48.

During the operations from 13 December 1944 to 31 March 1945 alone, the

4th division of the NKVD internal troops massacred 1817 people. Among those

killed by the 4th division were about 550 guerrillas, while the rest were defenceless

people, mostly men who were trying to escape mobilization. The largest massacres

took place in 1944-1945 (Annex No. 6).

Plunder of Private or Public Property

(violation of laws and customs of war).

Early in December 1944, S. Kruglov, the USSR Internal Affairs Deputy Commissar,

said, "it would be advisable to call on the illegal bandits on behalf of the Council of

the People's Commissar of the Lithuanian SSR advising them to become legitimised

at the appointed time, or otherwise their families will be exiled to Siberia, and their

property will be confiscated." At that time property was confiscated, and the homes

were often destroyed. For example, in July 1945, M. Suslov in his report to J.

Stalin wrote about total or partial confiscation of 30 899 farms - 10% of all the

existing farms. 4055 of these had belonged to the "enemies of the people."

Damage to the State of Lithuania

In conclusion, an estimate of the damage caused to Lithuania should be made.

Each section of society in Lithuania, the state itself and each of its citizens sustained

heavy losses. It should be pointed out that as many as 456 000 people, every third

adult, Lithuanians making up 93% of all the prisoners and 96% of all the deportees,
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became the victis of Soviet terror and suffered one or another form of violence.

Out of this number, about 350 000 people were thrown into prisons, deported or

sent to GULAGs or murdered (the total number is 332 000 people). About 25-

-----33% perished there, and about 25% were not able to return to Lithuania. 26 000

were killed in Lithuania. About 444 000 people were forced to leave Lithuania

because of the terror, the war or judgements of the occupation authorities (Annex
No. 10). If we add to this figure the number of victims of Nazi dictatorship which

physically destroyed 245 000 people, out of which 200 000 were Jews, the losses

of the population of Lithuania amount to 33% of the total number of the country's

population in 1940.

If we try to estimate the damage caused to the Republic of Lithuania in financial

terms, the result will be as follows: USD 278 billion, out of which the damage

caused through genocide and repressions would amount to USD 1849 billion, the

damage caused by deportations and exile to GULAGs - USD 53.8 billion (the national

income that had not been not received etc.). Terror accompanying the process of

Sovietization, war crimes, crimes against humanity, crimes of genocide destroyed

not only people but entire social groups with their culture, property and social

influence. Demographic, property and other losses sustained by Lithuanian people

have had a lasting effect and will long tell upon the life of the contemporary state

of Lithuania and its society as an eternal reminder of the crimes of the communist

regime.

Annex No. 1

Number of Deported People in 1941-1953

Year Number of people deported from Lithuania

1941 14 381

1945 7 368

1946 2 082

1947 2 782

1948 41 158

1949 33 500

1950 1 335

1951 21 177

1952 2 934

1953 100

Total 126 837

Data of the Ministry of the Interior 128 068

Derivative number 130 000
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Annex No. 3

Deported Children and Women

Annex No. 4

Distribution of Lithuanians Deported in 1945-1959 in the Places of Deportation

No. Date of deportation Numberof children Numberof women

1.

2.

14-18 June 1941

20 April -3 May 1945

5 072

313

7 628

3.

4.

18-21 February 1946 576

1 096 1 98611 December -23 April 1947

5. 22-27 May 1948 11 066 16 559

6. 25-28 March 1949 8 357 11 736

7. 10-20 April 1949 680

8.

9.

20-21 September 1951 1 255

5 278 5 7572-3 October 1951

10. 23 January 1952 519 755

Total 34 200 44 421

Place 1 October

1941

1 February 1 January 1 January 1 July
1957

1 January
1948

(deportees
of 1941

excluded)

1949

(deportees
of 1941

excluded)

1953 1959

Buriat-Mongolia 3 987 3 828 1 874 212

Altai area 7 462 x 2 047 959 137

Kazakhstan x 4 430 212

Komi 1 549 908 864 1 393 1 447 348

Jakutija 2 131 627 26

Krasnoyarsk area 164 x 23 233 39 963 21 126 7 845

Khabarovsk area 748 239

Irkutsk region 11 385 38 355 2 023 1 403

Kemerov region 87 116 71

Molotov (at present Perm)
2 438 2 324 2 021 926 258region

Omsk region 2 428 x x 390

Sverdlovsk region 1 402 1 343 1 314 640

Tyumen region 453 1 227 1 195 748

Novosibirsk region3 3 507 x 2 492 159 124 10

Tomsk region3 13 525 4153 18

Total: 12682 5 201 46 942 107110 54 866 5186

Aggregate numberof de-

portees in the Soviet Union 2 260 536 2 300 233 2 753 356 178 363 49 416

Lithuanians (%) 2.4 3.9 30.76 10.5
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Number of Prisoners Deported to GULAGs

Annex No. 6

Guerillas and Defenceless People Killed During Punitive Operations by the 4th Division

of the NKVD Internal Troops in the Period of 13 December 1944 -March 1945
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Year Number of prisoners

1941 7 349

1944 1 338

1945 31 661

1946 16182

1947 19 324

1948 20 837

1949 14 948

1950 12194

1951 12 763

1952 12 332

Total 148 590

Date 25th punitive

squad

137th punitive
squad

26th punitive

squad

298th punitive
squad

Total

13December 1944 12 4 30 46

14 12 22 7 41

15 6 2 8

16 7 2 9

17 9 1 11 10 31

18 18 15 2 31 66

19 17 2 19

20 3 2 9 14

21 5 1 1 7

22 6 1 7

23 14 1 15

24 1 2 3

25 2 12 1 15

26 2 2

27 1 3 11 15

28 11 33 1 5 50

29 12 2 10 24

30 2 5 7 14

31 33 2 35

13-31 December1944 118 117 76 110 421
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Date 25th punitive

squad

137th punitive

squad

26th punitive
squad

298th punitive

squad

Total

1 January 1945 5 5 10

3 9 9 18

4 1 1

5

6 2

2 7

1

9

3

7 11 4

22

15

8 1 20 43

9 5 2

2

7

10

10

3 55 60

11 2 10 11 33

12 36 39

13

3

27 27

14

3

2 5

15 6 6

316

17 8

4

8

18 4

19

2

18 1 19

20 1 3

21 3 1 7 11

122 1

25 3 1 4

26 22 1

1

23

27 3 4

28 8 5 13

29 4 4

30 4 3

1

7

31 13 14

1 February 1945

3

2 2

2

35

3

3 6

3

24 65

4 8 11

5 26 3 29

6 2

6

15

2

7 81 3 90

9 6 2 23

10 5 1 77 83

3 4
11 1

112 1
2

13 1 1
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Date 25th punitive

squad

137th punitive

squad

26th punitive 298th punitive Total

squad squad

14 4 4

15 11 2 1 9 23

16

6 2

5 5

17

39

8

18 30 1 70

19 12 2 14

20 1 1

21

1

4 4

22 1

23

24 4

46 1 47

26 3

4

3

8

6

27 4

6

39

4

28 6

1

45

2 March 1945 37 44

4 1 1

6 2 2

8 2

1

2

9 1

10

11 10

2 5

10

12 78 8 86

13

4

1 7 8

14 4

15 1 3 4

16 1 1

17

18

18

2

4 22

2

19 12 2

1

14

21 5 6

22

24 2 3

5 5

5

27 2

121 1

2

28 6 128

29 1 30 31

30

3

31 22 53

31 8 11

Total 423 355 620 419 1817
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Annex No. 7

Defenceless People Killed in 1944-1945

Annex No. 8

Number of Guerillas Killed in the MVD and MGB Punitive Operations

in 1946-1953

Date Number of people killed

October 1944 39

November 265

December 2 056

January 1945 1 207

February 1 301

March 1 030

April -15 May 1 613

January-May 5 214

June 1 135

July 1 436

August 710

September 416

October 238

November 249

December 343

TOTAL 12 266

Date Numberof guerillas killed

1946 2143

1947 1540

1948 1135

1949 1192

1950 635

1951 590

1952 457

1953 198

Total 7890



Annex No. 9

Number of Defenceless People and Guerillas Who Lost Their Lives

(Broken Down by Counties)

158 Padomju okupācijas režīma represīva politika Baltijā un tas sekas

No. MVD and MGB 1944 1945 January-

May
1946

1947 January-

May
1948

1949 Total

departments

1. Alytus 156 846 78 107 47 60 1294

2. Anykščiai 1 10 33 44

3. Biržai 127 593 69 35 6 34 864

4. Joniškis 34 9 5 4 17 69

5. Jurbarkas 2 16 18

6. Kaunas City 91 1 12 3 107

7. Kaunas County 57 369 69 60 16 79 650

8. Kaisiadorys 35 8 43

9. Kalvarijos 11 11

10. Kelme 6 10 13 29

11. Kedainiai 67 387 14 36 13 30 547

12. Klaipeda 1 1 8 8 15 33

13. Kretinga 96 10 82 38 33 259

14. Kupiškis 49 23 51 123

15. Kuršenai

218

4 2 27 33

16. Lazdijai 15 16 45 33 65 392

17. Marijampolē 5 634 70 110 31 27 877

18. Mažeikiai 1 119 8 28 4 22 182

19. Pagegiai 4 1 5

20. Panevežvs 182 874 116 138 43 68 1421

21. Pasvalys 1 5 6

22. Plunge 2 5 19 26

23. Prienai 39 26 16 81

24. Radviliškis 14 27 41

25. Raseiniai 109 188 23 67 19 37 443

26. Rokiškis 178 602 35 51 14 25 905

27. Rietavas 9 9

28. Trakai 8 855 30 9 1 28 931

29. Таu rage 3 96 27 89 17 41 273

30. Telšiai 29 190 5 70 18 36 348
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No. MVD and MGB

departments

1944 1945 January-

May

1946

1947 January-

May

1948

1949 Total

31. Širvintos 10 10

32. Šakiai 202 27 50 16 26 321

33. Šiauliai 59 491 32 53 5 31 671

34. Šilutē 1 3 1 8 13

35. Švenčionvs 130 355 25 32 12 15 569

36. Ukmerge 312 753 129 81 33 61 1 369

37. Utena 206 981 52 75 17 56 1 387

38. Varena 82 23 74 179

39. Vilkija 8 8

40. Vilnius City 1 1

41. Vilnius County 39 311 2 2 2 356

42. Vilkaviškis 21 13 55 13 8 110

43. Zarasai 52 210 29 16 4 8 319

44. NKVD Troops
412412ot the 1st

MVD front

45. BB Directorate

2-N Directorate 5 33 39

46. MGB (NKVD) 226 53 279

Total 2238 9662 943 1540 532 4192 16107
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Annex
No.

10

Losses
of

the

People
of

Lithuania
in

1940-1953

YEAR

1940-1941

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

IN

TOTAL

1.

Loss
of

the

Lithuanian

75

112

17

409

148

787

122

438

34

301

64

803

50

658

14

678

34

802

15815

780

922

population
1.1

Perished

resistance

1

400

2

489

9

777

2143

1

540

1

135

1

192

635

590

457

21

556

fighters,

members
of

their

families,

supporters
(excluding
those
who

died

in

prisons
or

during

interrogations)
1.2

Deported
to

concentr-

22100

1

338

38

691

18

264

22

106

61

995

48

448

13

549

33

940

15

266

275

697

ation

camps
and

exiled

(excluding
those
who

were

imprisoned
only

in

Lithuania)
1.3

Repatriated
or

fled

from

Lithuania

51

142

213

000

71

900

99

300

9

029

444

000

1.4

Died
on

the

battlefield

25

000

25

000
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Arvīds Anušausks

Komunisma noziegumi Lietuvā 1944.-1953. gadā: vēsturiski

statistiskais apskats
Kopsavilkums

Kopsavilkums

Visi Lietuvas sabiedrības slāņi, pati valsts un ikviens tās pilsonis cieta smagus

zaudējumus, par padomju terora upuriem kļuva un no tās vai citas vardarbības

izpausmes cieta 456 tūkstoši cilvēku, tātad katrs trešais pieaugušais; 93% visu

ieslodzīto un 96% izsūtīto Lietuvas iedzīvotāju pēc tautības bija lietuvieši. No šiem

456 tūkstošiem aptuveni 350 tūkstoši tika ieslodzīti cietumos, deportēti, izsūtīti uz

GULAGa nometnēm vai noslepkavoti (kopumā 332 tūkstoši cilvēku). Apmēram

25-33% izsūtīto gāja bojā izsūtījuma vietās, un apmēram 25% nevarēja atgriezties

Lietuvā. Pašā Lietuvā tika nogalināti 26 tūkstoši cilvēku. Terors, karš vai okupā-

cijas spēku tiesas spieda emigrēt no Lietuvas apmēram 500 tūkstošiem cilvēku.

Šim skaitlim pieskaitot nacistu diktatūras upurus, no kuriem 245 tūkstoši, to skaitā

200 tūkstoši ebreju, tika fiziski iznīcināti, Lietuva zaudēja 33% no valsts iedzīvotāju

kopskaita 1940. gadā.

Mēģinot aplēst Lietuvas Republikai nodarīto finansiālo zaudējumu, iegūstam

278 miljardus dolāru, no tiem genocīda un represiju radītie kaitējumi sasniedz

1,849 miljardus dolāru, deportāciju un izsūtījumu uz GULAGa nometnēm radītie

zaudējumi veido 53,8 miljardus dolāru (kā neiegūtie valsts ieņēmumi) utt.

Sovetizācijas procesu pavadošais terors, kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci

un genocīda noziegumi iznīcināja ne tikai cilvēkus, bet veselas sabiedrības grupas

arto kultūru, īpašumu un sociālo ietekmi.

Lietuvas iedzīvotājiem nodarītie demogrāfiskie, materiālie un cita veida zaudējumi

atstāja paliekošu ietekmi, un to sekas vēl ilgi būs jūtamas Lietuvas valsts dzīvē un

sabiedrībā kā nebeidzams atgādinājums par komunisma režīma noziegumiem.



Jānis Riekstiņš

1949. gada 25. marta deportācija Latvijā

Padomju režīma lielākā nozieguma pret latviešu tautu - 1949. gada 25. marta

deportācijas - izpētē Latvijas vēsturnieki pēdējos gados ir paveikuši visai daudz.

Jau 1995. gadā Latvijas Valsts arhīvs kopā ar Latvijas Republikas lekšlietu

ministrijas Nepamatoti represēto pilsoņu reabilitācijas daļu kā žurnāla "Latvijas
Arhīvi" pielikumu četrās burtnīcās izdeva "Represēto sarakstu", kurā tika iekļautas

visas tolaik apzinātās 1949. gada 25. martā no Latvijas deportētās personas.

Nopietnus pētījumus par šo genocīda noziegumu sagatavojuši un publicējuši

profesors H. Strods, 1 J. Riekstiņš, 2 Ļ Zālīte un S. Dimante,
3 B. Spridzāns,4 Z. In-

drikovs. 5 Daudzi dokumenti - šās lielās traģēdijas liecinieki - publicēti dokumentu

krājumos "Okupācijas varu politika Latvijā, 1939-1991 ",6 "Latvija padomju režīma

varā, 1945-1986", 7 kā arī dažos citos izdevumos.

1949. gada 25. martā izsūtīto uzskaites lietas, lielā mērā arī izsūtīto personas

lietas tagad glabājas Latvijas Valsts arhīvā. Šā arhīva fondos atrodami arī daudzi

citi ar šo noziegumu saistīti dokumenti. Taču atsevišķi, pētniekiem ļoti nepieciešamie
dokumenti vēl arvien meklējami dažādos Krievijas Federācijas arhīvos.

Plašas deportācijas, kas tika vērstas kā pret atsevišķiem iedzīvotāju slāņiem un

kategorijām, tā arī pret veselām tautām, bija viens no represiju veidiem, ko Padomju

Savienības Komunistiskās partijas vadoņi un PSRS valstsvīri ilgus gadus lietoja

t.s. proletariāta diktatūras un sava valdošā stāvokļa nostiprināšanai.

Latvijas iedzīvotāji staļinisko deportāciju pirmo reizi pieredzēja 1941. gada
14. jūnijā, kad uz GULAGa nometnēm un Sibīrijas specnometinājuma vietām tika

aizdzīti 15 424 cilvēki, 8 to skaitā daudzi Latvijas valstsvīri, militārie un saimnieciskie

darbinieki, zinātnieki, zemnieki, citu profesiju pārstāvji. Šās deportācijas mērķis

bija attīrīt Latviju no okupācijas režīmam t.s. sociāli bīstamiem elementiem.

1945. gada 5.-6. februārī pēc PSRS valsts drošības tautas komisāra V Mer-

kulova mutiska rīkojuma tika veikta t.s. vāciešu operācija, kuras laikā no Rīgas un

tās apkārtnes uz Komi Autonomo Padomju Sociālistisko Republiku izsūtīja vācu

tautības pilsoņus un bezpavalstniekus. 9
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Nākamā un pati lielākā Latvijas iedzīvotāju deportācijas akcija, kas galveno-
kārt bija vērsta pret kādreiz turīgākajiem zemniekiem - pēc padomju terminolo-

ģijas "kulakiem" -,
tika sagatavota un īstenota 1949. gada ziemā un pavasarī.

Tās mērķis bija radīt priekšnoteikumus, lai Latvijas laukos īstenotu lauksaim-

niecības vienlaidu kolektivizāciju, kā arī izsūtīt no Latvijas t.s. nacionālistus un

viņu ģimenes locek|us.
Kaut arī daudzos PSRS apgabalos pēc lauksaimniecības piespiestās kolekti-

vizācijas 20. gs. 30. gadu sākumā iestājās bads un lauksaimniecības ražošana strauji

samazinājās, šajā laikā boļševiku izveidotā kolhozu iekārta ilgu laiku saglabājās

nemainīga. J. Staļina lauksaimniecības kolektivizācijas modelis 40. gadu beigās tika

uzspiests arī Latvijai. Viens no tā būtiskiem elementiem bija "kulaku kā šķiras

likvidācija", kas nekādā mērā nebija saistīta ar konkrēta cilvēka konkrētiem noda-

rījumiem. Lūk, kā J. Sta|ins 30. gadu sākumā izskaidroja viņam tik nīstamās kulaku

šķiras iznīcināšanas būtību:

"Nu, bet ko darīt ar kulaku ekspropriācijas politiku, vai vienlaidu kolektivizācijas

rajonos var pieļaut kulaku ekspropriāciju? - jautā no dažādām pusēm. Smieklīgs

jautājums. Kulaku ekspropriāciju nevarēja pieļaut tikmēr, kamēr mēs pieturējāmies

pie kulaku ekspluatatorisko tendenču ierobežošanas viedokļa, kamēr mums nebija

iespējams pāriet izšķirošā uzbrukumā pret kulakiem, kamēr mums nebija iespē-

jams kulaku saimniecību vietā likt ražošanu kolhozos un padomju saimniecībās.

Toreiz politika, kas nepieļāva kulaku ekspropriāciju, bija nepieciešama un pa-

reiza. Bet tagad? Tagad cita lieta. Tagad mums ir iespēja sākt izšķirošu uzbru-

kumu kulakiem, salauzt viņu pretošanos, likvidēt viņus kā šķiru un viņu ražošanas

vietā likt ražošanu kolhozos un padomju saimniecībās. [..] Tagad kulaku eks-

propriācija vienlaidu kolektivizācijas rajonos nav vairs vienkāršs administratīvs

solis. Tagad kulaku ekspropriācija ir kolhozu dibināšanas un attīstības sastāv-

daļa. [..]
Ne mazāk smieklīgs šķiet otrs jautājums: vai kulaku var laist kolhoza? Protams,

ka kolhozā viņu nevar laist. Nevar tāpēc, ka viņš ir nāvīgs kolhozu kustības

ienaidnieks." 10

Tieši ar kulaku kā šķiras likvidāciju Padomju Savienībā aizsākās arī t.s. spec-

nometinājuma vēsture.

J. Staļina mācība par lauksaimniecības kolektivizāciju un kulaku kā šķiras lik-

vidāciju direktīvā veidā tika uzspiesta arī Latvijai.

Jau 1947. gada pavasarī VK(b)P Centrālā Komiteja pieņēma lēmumu "Par

kolhozu celtniecību Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR", bet LK(b)P CX 1947. gada

16. maijā savukārt pieņēma lēmumu par paraugkolhozu dibināšanu Latvijā. 11 Līdz

1949. gada 25. martam Latvijā tika noorganizēti 1443 kolhozi un 577 iniciatoru
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grupas.
12 Gan skaitliski, gan procentuāli tas bija visai maz. Latviešu zemnieku pamat-

masa nevēlējās pamest savu individuālo saimniekošanu un apvienoties viņiem tik

svešajās kolektīvajās saimniecībās.

Smagu triecienu latviešu zemnieku kādreiz turīgajām saimniecībām deva LPSR

Ministru Padomes 1947. gada 27. augustā pieņemtais lēmums "Par budžu saim-

niecību pazīmēm, un kādā kārtībā tām uzliekami nodokļi". 13 1947. gada rudenī kulaku

sarakstos tika iekļautas 10 432 zemnieku saimniecības. 14 Līdz 1949. gada 25. mar-

tam šis skaits daudzkārt mainījās - dažas saimniecības no šiem melnajiem sa-

rakstiem dažādu iemeslu dēļ izslēdza, bet citas tajos ierakstīja no jauna. 1949. gada
1. janvārī Latvijā oficiāli skaitījās 9303 kulaku saimniecības. 15 Daudzas kulaku

saimniecības tika pilnīgi izputinātas ar milzīgajām nodevām un praktiski neno-

maksājamo lauksaimniecības nodokli. Līdz 1949. gada 1. februārim par nodokļu

parādiem ar brīvības atņemšanu tika sodīti 713 kulaki. 16 1948. gadā par nodokļu

parādiem kulakiem atņēma 4444 zirgus, 6282 govis un 10 579 citus lopus, bet pēc

tiesas lēmumiem vēl bija jāatņem 644 zirgi, 998 govis un 1560 citu lopu. 17

Taču šajā laikā kā pret kulakiem, tā arī citiem t.s. pretpadomju elementiem tika

iecerēti vēl briesmīgāki pasākumi, proti - viņu izsūtīšana uz Sibīriju. Līdz 1948. gada

15. septembrim Latvijā bija uzskaitītas 10 127 kulaku ģimenes un t.s. 5000 legalizē-

jušos bandītu, bet pavisam laukos ar kompromitējošu pagātni bija atrasti 14 206 cil-

vēki 18. LPSR prokurors A. Mišutins 1948. gada 21. septembra ziņojumā LK(b)P CX

1. sekretāram J. Kalnbērziņam ieteica: "Uzdot komisijai kāda LK(b)P CX sekretāra

vadībā izstrādāt un sagatavot iesniegšanai attiecīgajām iestādēm jautājumu par

visnaidīgāko un šķiriski vissvešāko elementu, kuri atrodas Latvijas PSR, izsūtīšanu

uz valsts iekšieni." 19 1949. gada 17. janvārī Igaunijas Komunistiskās partijas CX

1. sekretārs N. Karotamms ziņojumā J. Sta|inam "Par kolhozu organizācijas gaitu

Igaunijas PSR" ieteica sagatavot un līdz 1949. gada pavasara sējai vienlaicīgi veikt

kulaku izsūtīšanu no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. 20 1949. gada 18. janvārī uz

Maskavu pie J. Staļina tika izsaukts J. Kalnbērziņš un Lietuvas KP CX 1. sekretārs

A. Šņečkus. 21 Jau 1949. gada 29. janvārī PSRS Ministru Padome pieņēma pilnīgi

slepenu lēmumu nr. 390-138, ar kuru uzdeva PSRS Valsts drošības ministrijai

(turpmāk -VDM) un PSRS lekšlietu ministrijai (turpmāk - leM) sagatavot depor-

tācijas akciju, lai 1949. gada marta beigās izsūtītu no Baltijas kulakus un viņu

ģimenes, bandītus un viņu ģimenes locekļus, pavisam vairāk nekā 29 000 ģimeņu.22

1949. gada februārī PSRS VDM izdeva attiecīgu pavēli un instrukciju par izsū-

tīšanas kārtību un izsūtāmo uzskaites lietu sagatavošanu. Šās lietas LPSR VDM

darbinieki sagatavoja jau 1949. gada februārī un martā, kulakiem par pamatu ņemot

1939. gada lauksaimniecības skaitīšanas datus, bet nacionālistiem - ziņas no kara

tribunālu spriedumiem, LPSR VDM arhīvu-uzskaites daļas un no LPSR leM 1. spec-
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daļas. Slēdzienu par kulaku ģimeņu izsūtīšanu apstiprināja LPSR valsts drošības

ministrs A. Noviks vai viņa vietnieks, bet nacionālistu ģimeņu izsūtīšanas slēdzienu

sankcionēja LPSR prokurors A. Mišutins vai viņa vietnieks. Pēc izsūtīšanas lietu

noformēšanas 1949. gada 17. martā LPSR Ministru Padome pieņēma pilnīgi slepenu
lēmumu nr. 282 "Par kulaku ģimeņu izsūtīšanu ārpus Latvijas PSR". Ar to bija

paredzēts no Latvijas izsūtīt 10 000 kulaku ģimeņu.
23 Par "bandītu" un "nacionālistu"

ģimeņu izsūtīšanu šajā lēmumā nekas nebija teikts, taču izsūtīja arī tās, izsūtīšanu

vēlāk noformējot PSRS VDM Sevišķajā apspriedē. Ar LPSR Ministru Padomes

1949. gada 24. marta lēmumu izsūtīto kulaku manta tika pasludināta par konfis-

cētu. 24
Saskaņā ar PSRS iekšlietu ministra S. Kruglova 1949. gada 5. februāra

pavēli par izsūtīto Latvijas iedzīvotāju nometinājuma vietām tika izraudzīti Amūras,

Omskas un Tomskas apgabali.

Izsūtāmo konvojēšana un pārvešana līdz nometinājuma vietām tika uzdota

PSRS leM, un šajā sakarā PSRS iekšlietu ministrs S. Kruglovs 1949. gada

12. martā izdeva pavēli nr. 00225, kurā noteica deportācijas akcijas plānu un

leM struktūru uzdevumus. 25

Uz Latviju deportācijas veikšanai tika nosūtītas daudzas PSRS VDM karaspēka

un PSRS leM konvoja karaspēka da|as. Baltijas iedzīvotāju izsūtīšanas akciju

1949. gada 25. martā vadīja PSRS VDM iekšējā karaspēka Galvenās pārvaldes

priekšnieks ģenerālleitnants P. Burmaks. Latvijā deportācijas izpildi uzraudzīja PSRS

valsts drošības ministra vietnieks ģenerālleitnants S. Ogo|covs, bet PSRS iekšlietu

ministra S. Kruglova 1949. gada 12. marta pavēles izpilde tika uzdota PSRS iekšlietu

ministra vietniekam ģenerālmajoram V. Rjasnajam.

Pēc S. Kruglova pavēles saņemšanas LPSR leM vadība kopā ar PSRS leM

pilnvaroto ģenerālmajoru Ratušniju sastādīja detalizētu izsūtīšanas plānu. Visi izsū-

tīšanas sagatavošanas darbi tika pabeigti līdz 20. martam. Līdz tam laikam visus

sagatavošanas darbus bija pabeiguši arī PSRS VDM un LPSR VDM darbinieki.

Katru izveidoto operatīvo grupu vadīja VDM darbinieks. Tajā bija iekļauti karavīri,

iznīcinātāji un padomju aktīvisti.

1949. gada naktī no 24. uz 25. martu Rīgā un apriņķu centros tika sasauktas

īpašas instruktīvās sanāksmes, kurās VDM darbinieki vietējos darbiniekus iepazīs-

tināja ar LPSR Ministru Padomes 1949. gada 17. marta lēmumu un nozīmēja pa-

gastu pilnvarotos. Tūlīt pēc tam šos pilnvarotos izvadāja pa pagastiem, kur viņi

savukārt noturēja sanāksmes ar vietējiem aktīvistiem. Viņu uzdevums bija galveno-

kārt operatīvo grupu pavadība un aizvesto palikušās mantās uzskaite un aprakstīšana.

1949. gada 25. martā deportācijas akciju tieši veica PSRS VDM un LPSR VDM darbi-

nieki, kā arī PSRS leM un LPSR leM darbinieki. LPSR iekšlietu ministrs A. Egfītis 1949. ga-

da 24. aprīļa ziņojumā PSRS iekšlietu ministram S. Kruglovam, cita starpā, norādīja:
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"Pirmais ešelons nr. 97 329 ar izsūtītajiem no Rīgas tika nosūtīts 25. martā

pulksten 15 un 47 minūtēs, pēdējais - nr. 97 340 no Jelgavas - 28. martā pulksten

23 un 06 minūtēs, bet papildu vēl viens vilciens - 33. ešelons (nr. 97 383) no

Rēzeknes - 30. martā pulksten 10 un 08 minūtēs. Pavisam 33 ešelonos izvestas

13 624 ģimenes, skaitā 41 828 cilvēki, t.sk. 11 523 vīrieši, 19 414 sievietes un

10 919 bērni. Nākas secināt, ka šie skaitļi nav absolūti precīzi, jo vairākos gadījumos

pēc vagonu saraksta sastādīšanas Valsts drošības ministrijas darbinieki noņēma

kļūdaini izsūtītos, kā arī iekrāva no jauna atvestos, un šīs izmaiņas ne vienmēr

paspēja izlabot vagonu sarakstos." 26

Savukārt PSRS leM konvoja karaspēka priekšnieks ģenerālmajors Spasenko

1949. gada 31. marta ziņojumā PSRS iekšlietu ministra vietniekam ģenerālleitnan-

tam N. Rjasnovam norādīja, ka no Latvijas 33 ešelonos izvesti 11 135 vīrieši,

19 535 sievietes un 11 038 bērni. 27 PSRS iekšlietu ministra S. Kruglova 1949. gada

18. maija ziņojumā J. Staļinam, V. Molotovam, L. Berijam un G. Maļenkovam "Par

1949. gada 25. marta deportācijas akcijas izpildi" norādīts, ka no Latvijas izsūtītas

13 624 ģimenes - 42 149 cilvēki. Pēc Latvijas Valsts arhīva dokumentu ziņām

1949. gada martā no Latvijas kā kulaki tika izsūtītas 9747 ģimenes ar kopējo skaitu

29 252 cilvēki, bet kā nacionālisti izsūtīta 3841 ģimene ar kopējo skaitu 12 832 cil-

vēki. Ceļā uz izsūtījumu miruši 197 cilvēki. Tādējādi vienā dienā, pareizāk sakot -

dažās stundās, vairāk nekā 42 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju ierastā dzīve tika pilnīgi

izpostīta. Turpmāko pētījumu gaitā šie skaitļi vēl tiks precizēti.

Nometinājuma vietās leM speckomandantūrās izsūtītos ņēma uzskaitē, viņiem

noformēja "Izsūtītā lietu" un paziņoja, ka ir izsūtīti uz mūžīgiem laikiem. Izsūtī-

tajiem regulāri vajadzēja ierasties speckomandantūrā un parakstīties personiskajā
lietā esošajā kontroles lapā. Par izbraukšanu ārpus nometinājuma rajona draudēja

administratīvs sods, bet par bēgšanu - kriminālsods. 1949. gada 25. martā izsū-

tītie galvenokārt tika nodarbināti vietējos kolhozos un padomju saimniecībās.

1949. gada 25. marta deportācija galvenokārt tika iecerēta un realizēta tieši

lauksaimniecības kolektivizācijas paātrināšanas dē|. Baiļu un neziņas atmosfērā,

baidoties no jaunām izsūtīšanas akcijām, zemnieki burtiski sabēga kolhozos. No

1949. gada 26. līdz 31. martam Vijakas apriņķī tika nodibināti 47 kolhozi, Cēsu -

40, Alūksnes - 38, Madonas - 31, Liepājas - 26 kolhozi. Līdz 1949. gada

5. aprīlim 284 Latvijas pagastos visi zemnieki bija iestājušies kolhozos. 28 Pavi-

sam laika posmā no 1949. gada 27. marta līdz 6. aprīlim Latvijā noorganizēja
1740 jaunu kolhozu, t.i., 245 kolhozus vienā dienā! Kolhoziem nodeva arī izsū-

tīto ģimeņu produktīvos lopus, lopbarību, lauksaimniecības inventāru un cita veida

īpašumu. Palikušos graudus, kartupeļus un vilnu nodeva sagādes un finanšu

iestādēm realizācijai, bet izsūtīto personiskās mantas izpārdeva vietējos patērētāju
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biedrības veikalos. Daudzos gadījumos vietējie varasvīri šo mantu izlaupīja vai

piesavinājās par pazeminātu cenu.

Pēc PSRS diktatora J.Staļina nāves 1953. gada martā lēnām un pamazām

aizsākās arī specnometinājuma sistēmas likvidācija -nedaudz tika mīkstināts admi-

nistratīvās uzraudzības režīms, no specnometinājuma uzskaites noņēma dažas iz-

sūtīto kategorijas. 1949. gada 25. martā no Latvijas izsūtītie dzimtenē galvenokārt

varēja atgriezties 50. gadu vidū, kaut arī daudziem tas tika atļauts daudz vēlāk.

1949. gada 25. marta deportācijas akcija Baltijā bija padomju režīma plašā

deportācijas plāna sastāvdaļa. 40. gadu beigās izsūtīšanas akcijas tika veiktas arī

Baltkrievijā, Moldāvijā, Pleskavas apgabalā, kā arī daudzās citās vietās, no kurienes

izsūtīja kā kulakus, tā arī citus t.s. pretpadomju elementus. Deportāciju akcijas

ieplānoja un īstenoja PSRS centrālās iestādes - Ministru Padome, Valsts drošības

ministrija un lekšlietu ministrija. To īstenošanā tika iesaistītas vietējās iestādes, kā

arī Komunistiskās partijas un padomju aktīvs. 1949. gada 25. marta deportācija

Latvijā jāvērtē kā padomju režīma klajš noziegums pret latviešu tautu. Zemnieku

turība ir katras valsts pamats, nevis noziegums, par kuru viņi būtu jāsoda ar Si-

bīrijas "mūža nometinājumu", mantas konfiskāciju, saimniecību pilnīgu izputinā-

šanu. Tāds pats noziegums tika pieļauts attiecībā pret t.s. nacionālistu ģimenes

locekļiem. PSRS VDM Sevišķā apspriede jau pēc deportācijas viņiem bez jebkādas

apsūdzības uzrādīšanas piesprieda mūža nometinājumu un mantas konfiskāciju.

Patiesībā viņu manta tika konfiscēta un izdalīta vēl pirms oficiālā konfiskācijas

lēmuma pieņemšanas.
1949. gada 25. marta deportācijas akcija ir ļoti rupjš noziegums pret tiem

mazgadīgajiem bērniem, kurus varmācīgi - gan kopā ar tuviniekiem, gan nereti

bez tiem -aizveda uz Sibīriju, kur pēc tam pakļāva specnometinājuma režīmam.

1949. gada 25. marta deportācijas akcija ir klajš cilvēku tiesību pārkāpums arī

tajā ziņā, ka izsūtītajiem pēc atgriešanās no Sibīrijas konfiscēto īpašumu neatdeva,

tā vērtību neatlīdzināja, bet lūgumus par pilnīgu reabilitāciju noraidīja.

Patlaban Latvijas Valsts arhīva darbinieki ar Latvijas Vēsturnieku komisijas

atbalstu par 1949. gada 25. marta deportācijas akciju gatavo plašu datu bāzi un

strādā pie grāmatas "Aizvestie" nākamo sējumu sagatavošanas.
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Jānis Riekstiņš

The Deportation of 25 March 1949 in Latvia

Summary

Mass-scale deportations, aimed at particular categories or strata of population or

at entire peoples, were among the forms of repression that the leaders of the

Communist Party of the Soviet Union and the Soviet state leaders resorted to for

many years in order to strengthen the so-called dictatorship of the proletariat and

their own positions in the administration.
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The first time that the population of Latvia experienced the horror of Stalinist

deportations was on 14 June 1941, when more than 15 000 people, including

prominent statesmen, high-ranking militaries, outstanding figures in the field of

economy, scientists, farmers and people of other occupations were taken away to

death camps and places of re-settlement in Siberia.

On 5-6 February 1945, ethnic German citizens and homeless people were

banished from Riga and the environs.

The largest deportation, which took place on 25 March 1949, was aimed

primarily at the former most prosperous farmers and at the so-called nationalists

and their families. The aim of this deportation was to create pre-conditions for the

transformation of privately owned Latvian farms into collective farms - kolhozes -

according to the USSR model. On 29 January 1949 the Council of Ministers of the

USSR passed a top secret resolution, instructing the USSR Ministry of Security
and the USSR Ministry of Interior to prepare the deportation operation, by which

more than 29 000 the so-called kulak and nationalist families were to be deported

from the Baltic before the sowing time in the spring of 1949. The preparation work

for this major crime was completed in February and early March 1949, and in

Latvia the actual deportation took place on 25 March 1949. On that day more than

42 thousand people from Latvia were taken away to "re-settlement for life" in

Siberia. The property they left behind was divided among the newly established

kolhozes and other institutions or sold in local shops.

The deportees were settled in Amur district, Omsk and Tomsk Regions where

they were forced to work in the local kolhozes or Soviet farms under the supervision

of special authorities of the USSR Ministry of Interior. Their discharge from these

settlements began only after the death of the USSR dictator Stalin in March 1953,

the largest wave of discharge taking place in the mid-19505. The returnees from

Siberia did not receive back their confiscated property, nor were other rights, that

they had been deprived of, restored to them.

The deportation of 25 March 1949 should be seen as a flagrant crime of

genocide committed by the Soviet regime against the Latvian people.



Arturs Žvinklis

Represijas pret Latvijas Republikas parlamentāriešiem

pēc Otrā pasaules kara

Pēc Otrā pasaules kara padomju represīvās iestādes turpināja to Latvijas parlamen-

tāriešu - bijušo Satversmes sapulces un Saeimas deputātu - vajāšanu, kuri vēl

bija palikuši Latvijā un kurus neskāra iepriekšējais visplašākais 1940.-1941. gada

represiju vilnis. 1 No 1946. gada februāra līdz 1960. gada septembrim tika apcietināti
vai deportēti ne mazāk kā 16 Latvijas Republikas parlamentārieši.

Šo politisko represiju galvenā iezīme bija tā, ka lielākā daļa arestēto deputātu

savā parlamentārās darbības periodā piederēja kreisajām vai pat galēji kreisajām

politiskajām partijām un organizācijām. Tā no 16 represētajiem parlamentāriešiem
10 pārstāvēja Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju (LSDSP), ieskaitot

deputātu Andreju Kurciju-Kuršinski, kurš Satversmes sapulcē ietilpa LSDSP frakcijā,

bet 3. Saeimā pārstāvēja kreisāko Latvijas Neatkarīgo sociālistu partiju. Savukārt

4. Saeimas deputāts Emīls Sudmalis nāca no komunistiskās Strādnieku un zemnieku

frakcijas.

Pirmie bijušās sociāldemokrātu frakcijas deputātu aresti notika 1948. gada

5. aprīlī, kad tika apcietināts Satversmes sapulces un visu četru sasaukumu Saei-

mas deputāts Fricis Menders un Satversmes sapulces, 1. un 2. Saeimas deputāts

Ernests Morics. Sociāldemokrātu parlamentāriešu arestus pavadīja plaša propa-

gandas kampaņa komunistiskajā presē. Centrālais Padomju Latvijas laikraksts "Cīņa"

publicēja apjomīgu rakstu sēriju, kas jau virsrakstos saturēja skaidri formulētu

apsūdzību klāstu, atbilstošu bēdīgi slavenā KPFSR Kriminālkodeksa 58. panta garam

un čekas izmeklētāju lietotai leksikai. 2 Tam sekoja sociāldemokrātu deputātu arestu

kulminācija 1951. gada 18. un 19. janvārī, kad vienlaikus tika apcietināti četri šīs

frakcijas parlamentārieši (sk. pielikumu).
No apcietinātajiem vai deportētajiem piecu pilsonisko partiju deputātiem divi

piederēja garīdzniecībai un Latvijas parlamentā bija pārstāvējuši reliģiski orientētas

partijas. Tieši ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa vietas izpildītāja

Satversmes sapulces un 1. Saeimas deputāta no Kristīgās nacionālās savienības

Kārļa Irbes arestu 1946. gada 21. februārī arī sākās pēckara represijas pret Latvijas
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Republikas parlamentāriešiem. Savukārt 1950. gada 17. decembrī tika apcietināts
Romas katoļu baznīcas priesteris 2.-4. Saeimas deputāts no Kristīgo zemnieku un

katoļu frakcijas Alfons Pastors. Tāpat tika apcietināti 3. un 4. Saeimas deputāti -

Ivans Korņiļjevs no krievu partijām un Jānis Vinters no Agrāko naudas noguldītāju

un citu cietušo partijas, bet Latgales reģionālo partiju deputāts Satversmes sapulcē

un 1. Saeimā Francis Ķemps tika izsūtīts no Latvijas 1949. gada 25. marta depor-

tācijas laikā.

Apcietināšanas lēmumi3 un izvirzītās apsūdzības tika pamatotas ar Latvijas

parlamentāriešu politisko un sabiedrisko darbību, to interpretējot atbilstoši tālaika

staļiniski komunistiskās ideoloģijas dogmām un bieži lietojot pat atklātas falsi-

fikācijas. Tāpat kā 1940.-1941. gadā, par noziedzīgu atkal atzina neatkarīgas valsts

parlamenta deputāta amata pildīšanu un savu vēlētāju interešu pārstāvēšanu. Tur-

klāt LSDSP deputātu "noziegumu sarakstu" aizsāka pat ar 1904.-1908. gadu, kad

šie cilvēki bija iesaistījušies sociāldemokrātiskajā kustībā, to novērtējot kā menše-

vismu. Tā Satversmes sapulces un 1.-3. Saeimas LSDSP frakcijas deputāta Ro-

berta Bīlmaņa apcietināšanas lēmumā norādīts, ka R. Bīlmanis kā sociāldemokrātu

partijas biedrs no 1905. gada pieslējies tās meņševistiskajam spārnam, piedevām

"no 1907. gada ilgu laiku dzīvojis ārzemēs - Francijā, Somijā, Šveicē un Krievijā ar

izdomātu vārdu" 4. Dzīvošana emigrācijā un slēpšanās, lai izvairītos no patvaldības

represijām par revolucionāro darbību, cariskās Krievijas ohrankas īsteni cienīgā

garā tika pasludināta par noziedzīgu rīcību. Satversmes sapulces un visu četru

sasaukumu Saeimas deputāta Kristapa Eliasa kontrrevolucionāro grēku saraksts

aizsākās no 1906. gada, kad viņš "sastāvējis par meņševiku sociāldemokrātu par-

tijas biedru, no 1909. līdz 1914. gadam mācījies Briseles universitātē, bijis Latvijas

novada sociāldemokrātu Ārzemju komitejas loceklis, aktīvs meņševiks-likvidators

un antipartijiskā augusta bloka dalībnieks", bet apsūdzības rakstā K. Eliasu paslu-

dināja par "meņševisma sekotāju no 1904. gada līdz pat politiskās darbības bei-

gām"5. Labējiem sociāldemokrātiem no 1905. gada tika pieskaitīts 2. un 4. Saeimas

deputāts Hermanis Kaupiņš. 6

Taču visizvērstākās apsūdzības meņševistiskā darbībā bija mērķētas pret parla-

mentārieti LSDSP kreisā spārna pārstāvi F. Menderu, kuru padomju propaganda

izdaudzināja un ilgus gadus izmantoja kā Latvijas meņševisma personificētu sim-

bolu, bet represīvās iestādes pak|āva vajāšanai visa viņa atlikušā mūža garumā.

F. Mendera meņševistiskās darbības uzskaitījums aizsākās no 1908. gada, viņu

vainoja nesamierināmā cīņā pret boļševismu, atrodoties emigrācijā, par naidīgām

atzina visas viņa publikācijas sociāldemokrātiskajā presē 1912.-1914. gadā, kā

pret boļševiku partiju un Ļeņinu vērsti tika novērtēti viņa 1914. gadā izteiktie

aicinājumi uz sociāldemokrātiskās kustības vienotības saglabāšanu, par noziedzīgu
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nosauca sakaru uzturēšanu ar citu zemju sociāldemokrātiem Pirmā pasaules kara

laikā, viņam tika pārmesta nostāšanās pret padomju varas nodibināšanu Latvijā,

Kerenska Pagaidu valdības un latviešu buržuāzijas interešu aizstāvēšana 1917. gada

vasarā.7 1.-3. Saeimas deputāta Klāva Lorenča apsūdzību virkne sākās no 1917. ga-

da, kad viņš kā "meņševiks-internacionālists uzstājies pret komunistiem Maskavas

pilsētas domes vēlēšanās un [Krievijas. - A. Ž] Satversmes sapulces vēlēšanās,

vērsies pret sociālistisko revolūciju" 8.

Apsūdzības par darbību neatkarīgas, starptautiski - arī Padomju Krievijas -

atzītas valsts parlamentā bija neiztrūkstošs punkts visu apcietināto deputātu lietās,

tika uzskaitīti visi attiecīgā parlamentārieša ieņemtie amati un atsevišķos gadīju-

mos izdomāti pat neesoši. Tā LPSR Valsts drošības ministrijas (VDM) specdaļas
4. noda|as vecākais izmeklētājs majors Šenderovs Satversmes sapulces deputāta

Valda Grēviņa apsūdzības rakstā viņu vainoja nekad nepastāvējušas "Rīgas pilsētas

domes satversmes sapulces" deputāta amata ieņemšanā. 9 Lai pastiprinātu apcie-

tināto deputātu "vainas pakāpi" un padarītu iespaidīgākas izvirzītās apsūdzības,

izmeklētāji centās apsūdzētos "paaugstināt" amatā viņu partijā. Par savu partiju

līderiem tika pasludināti deputāti H. Kaupiņš un K. Irbe. Veltīgi bija H. Kaupiņa iebil-

dumi, ka viņš nekad nav bijis LSDSP CX loceklis, un K. Irbes aizrādījums, ka Kris-

tīgo nacionālo savienību vadījis deputāts Gustavs Reinhards. 10 F. Menderu apsūdzēja

"1918. gadā veiktā aģitācijā par Latvijas atdalīšanos no Padomju Savienības", tas

nekas, ka valsts ar šādu nosaukumu izveidojās tikai četrus gadus vēlāk. Galvenais,

ka no tā izrietēja vēl smagāks "noziegums", jo F. Menders "kā buržuāzijas pilnvarota

persona 1920. gadā piedalījās miera sarunās ar Padomju Krieviju" 11.
Ar atklātu falsifikāciju un izdomājumiem tika pamatota deputāta E. Morica

apcietināšana par to, ka viņš, "būdams viens no sociāldemokrātu SSS [Strādnieku

sporta savienība, vēlāk Strādnieku sports un sargs. - A. Ž] Rīgas centra dibinātājiem,

terorizēja komunistus, padzina tos no strādnieku sapulcēm, piekāva ar gumijas

rungām, ar kurām SSS apbruņoja Latvijas policija"12. Tiešām, viens no organizācijas

SSS galvenajiem pienākumiem bija kārtības uzturēšana sociāldemokrātu rīkotajās

sapulcēs, jo to traucēšana, sarīkojot nekārtības un provocējot kautiņus, bija viens

no iecienītākajiem komunistu "revolucionārās darbības un šķiru cīņas" paņēmieniem.

Sociāldemokrātu sapulču dalībnieku piekaušanā pašrocīgi iesaistījās pat komu-

nistiskās Strādnieku un zemnieku frakcijas deputāti. 13 Kautiņi notika, vienīgi sitēji

un piekautie bija pavisam citi. Vēlāk, 1965. gadā, pārskatot lietu, šaubas par šo

E. Moricam izvirzīto apsūdzību radās LPSR prokurora palīgam D. Čibisovam, kurš

lūdza Valsts drošības komitejai veikt veco komunistu nopratināšanu un "noskaidrot,

kurus SSS piekāvusi un vai tieši tur piedalījies Morics vai devis norādījumus to

darīt" 14. Protams, nekādi pierādījumi iegūti netika, jo šādu faktu vienkārši nebija.
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1940.-1941. gadā represētos sociāldemokrātu parlamentāriešus vainoja pārāk

mīkstu sodu vai pensiju saņemšanā no K. Ulmaņa diktatūras, 15 bet tagad viņus

padarīja atbildīgus par paša 1934. gada 15. maija valsts apvērsuma izdarīšanu, jo

deputāts F. Menders "apzināti kontrrevolucionāros nolūkos nelika šķēršļus fašis-

tiskajam apvērsumam Latvijā 1934. gada maijā" 16.

Apsūdzības trockismā tika izvirzītas diviem Latvijas parlamentāriešiem -A. Kur-

cijam-Kuršinskim un E. Sudmalim. A. Kurcija-Kuršinska arestu pamatoja ar to, ka

viņš bija "kontrrevolucionārās" Tautas padomes un Satversmes sapulces loceklis,

"buržuāziskās" Saeimas deputāts, piedalījies LSDSP darbā un vēlāk Latvijas Neat-

karīgo sociālistu partijas organizēšanā, bet "1934.-1937. gadā kā aktīvs trockists

uzturējis sakarus ar Vācijas un Francijas trockistiem, no kuriem saņēmis Berlīnē

un Parīzē izdoto trockistisko literatūru un izplatījis to domubiedru vidū" 17
. Ļoti smagi

ciest no viņam tik mīļās padomju varas rokas nācās komunistiskās Strādnieku un

zemnieku frakcijas priekšsēdētājam 4. Saeimā, vienam no kvēlākajiem Padomju

Savienības slavinājuma runu teicējiem E. Sudmalim. Viņu jau 1937. gada 3. augustā

PSRS Augstākās tiesas Kara kolēģija notiesāja ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem

par piedalīšanos trockistiskā organizācijā. 18 Pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma

1947. gada janvārī E. Sudmalis atgriezās Latvijā un iekārtojās darbā Rīgas grāmatu

tirdzniecības trestā. 19 1949. gada 24. maijā viņu atkal apcietināja tieši par to pašu

lietu 20
un vēlreiz apsūdzēja tajos pašos pirms 12 gadiem izfantazētajos noziegu-

mos. Saskaņā ar izmeklētāja Vanaga sastādīto apsūdzības rakstu E. Sudmalis

"1931. gadā, neraugoties uz komunistiskās partijas vadības protestiem, ar ohrankas

aģenta Jankus 21 atbalstu ievēlēts par strādnieku un zemnieku frakcijas deputātu,

uzturēja sakarus ar Jankus un pēc ohrankas norādījuma forsēja braucienu uz PSRS

spiegošanas veikšanai. Saeimā uzstājies ar labēji oportūniskām tendencēm, veicot

ohrankas inspirētu darbību. Vienlaicīgi nodibinājis sakarus artrockistu grupu, veicis

revolucionārās kustības dezorganizāciju un jaucis Komunistiskās internacionāles

norādījumus parlamentārās revolucionārās cīņas jautājumos un LKP ārpusparla-

mentāro darbību, tādēļ izsaukts uz KIIK [Komunistiskās internacionāles izpildu

komiteja. - A.Ž.], kur viņam pieprasīts nolikt deputāta mandātu. 1932. gadā at-

braucis uz Maskavu un iestājies kontrrevolucionārā trockistu organizācijā. Izslēgts

no komunistiskās partijas 1933. gadā, nodibinājis sakarus ar teroristu-trockistu

V. Olbergu un slēpis viņa atrašanos PSRS." 22

Deputātus garīdzniekus A. Pastoru un K. Irbi vainoja par to, ka viņi savus amatus

parlamentā un baznīcā esot izmantojuši cīņā pret komunistisko partiju un pret-

padomju darbības veikšanai, bet garīdznieka pienākumu pildīšana nacistiskās Vā-

cijas okupācijas laikā tika tulkota kā sadarbība ar vācu okupantiem. A. Pastora

"noziegumu" uzskaitījumu sāka ar apsūdzību "aktīvā dalībā baltgvardu armijas
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organizēšanā", jo viņš "1918. un 1919. gadā slēpās mežā no padomju varas

orgāniem". Vēlāk, kļuvis par "reakcionārās kristīgo katoļu partijas idejisko iedves-

motāju un organizētāju, izpildījis partijas priekšsēdētāja amatu un ticis ievēlēts

Saeimā. Pēc viņa norādījuma pirms Saeimas vēlēšanām katoļu draudzēs noturēti

pretpadomju sprediķi. Vācu okupācijas laikā sadarbojies ar okupantiem un pieda-

lījies svinīgos pretpadomju dievkalpojumos. Savu pretpadomju darbību nav pār-

traucis."23 Daudz plašākas apsūdzības atrodamas K. Irbes krimināllietā.24 Latvijas

evaņģēliski luteriskās baznīcas vadītāja K. Irbes "pretpadomju darbība izpaudusies

1920.-1934. gadā, sastāvot Kristīgā partijā un atrodoties tās vadībā kā vienam no

vadītājiem, 1920.-1925. g. ieņemot deputāta amatu Saeimā, kur uzstājies pret

revolucionāro kustību un LKP. Būdams latviešu buržuāziskais nacionālists un

Starptautiskās pretpadomju organizācijas "Vispasaules tautu sadraudzība ar baz-

nīcas palīdzību" Latvijas filiāles vadītājs, vēl līdz 1940. gadam noskaņoja latviešus

pret Padomju Savienību un veica pretpadomju aģitāciju un propagandu, palicis

okupētajā Latvijā un, būdams mācītājs, bet vēlāk vadot luterāņu baznīcu, veica

aktīvu nodevīgu darbību vācu labā, izmantojot šim nolūkam baznīcu. Naidīgi uz-

ņēma padomju varas atjaunošanu un kā arhibīskapa v.i. veica aktīvu organizato-

risko pretpadomju darbību, sprediķos un uzsaukumos noskaņojot luterāņu garīdz-
niecību un ticīgos pret padomju varu. Nostādot baznīcu pret partiju un padomju

varas pasākumiem, mēģinājis radīt pretpadomju organizāciju no dažādām LPSR

reliģiskām apvienībām."25

Deputāta J. Vintera apcietināšanu pamatoja ar to, ka viņš "nāk no turīgas

zemnieku ģimenes, kurai Valmieras apriņķa Dikļu pagastā piederējušas mājas

Vinteri ar 135 ha zemes. 1917. gadā kaprāļa dienesta pakāpē dienējis cara armijā,

bet pēc tam buržuāziskās Latvijas armijā. 1928.-1933. gadā, būdams viens no

reakcionārās "Naudas noguldītāju un cietušo" partijas līderiem, bija ievēlēts par

buržuāziskās Saeimas deputātu. Saeimā uzstājās un balsoja pret visiem komunistu

frakcijas iesniegtajiem priekšlikumiem. Vācu okupācijas laikā Rīgā nodarbojās ar

advokāta privātpraksi."26 Savukārt kā iemesli deputāta I. Korņiļjeva arestam tika

minēta dažādu amatu ieņemšana Jaunlatgales (vēlāk Abrenes) apriņķa un pagastu

valdēs, darbība Saeimā un piesliešanās "kulaku partijas "Zemnieku savienība"

labējam spārnam", lekšlietu ministrijas sevišķu uzdevumu ierēdņa amata ieņem-

šana pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma, dienests Judeniča armijā, atteikšanās

pildīt valsts drošības orgānu ziņotāja pienākumus 1941. gadā un no 1944. gada. 27

Virkne sociāldemokrātu parlamentāriešu - F. Menders, R. Bīlmanis, K. Lorencs

un E. Morics - tika apsūdzēta sakaru uzturēšanā ar Latvijas Centrālo padomi. 28

Faktiski sadarbībā ar šo organizāciju, lai arī tā viņu lietās nebija nosaukta vārdā,

vainoja arī deputātus K. Gulbi un K. Eliasu. Tā K. Gulbja apsūdzības rakstā bija
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norādīts, ka viņš "1943. gadā parakstījis memorandu par buržuāziski demokrātiskas

koalīcijas valdības izveidošanas iespējamību Latvijā"29, bet K. Eliasu apsūdzēja, ka

viņš "vācu okupācijas laikā uzturējis ciešus sakarus ar bijušajiem sociāldemokrātu

līderiem, kuri pašlaik atrodas ārzemēs" 30. Tādējādi padomju vara par noziedzīgiem

atzina šo deputātu centienus panākt demokrātiskas Latvijas Republikas atjaunošanu

un patriotisko iesaistīšanos nacionālajā pretestības kustībā nacistiskās Vācijas

okupācijas režīmam.

Ņemot vērā, ka gandrīz visi parlamentārieši, izņemot E. Sudmali, bija dzīvojuši

nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijas teritorijā, arīšis apstāklis saskaņā ar stajiniskās

represīvās politikas praksi tika izmantots deputātu diskreditācijai un pret viņiem

vērsto represiju pamatošanai. Tā kā pierādījumu viņu sadarbībai ar nacistiskajiem

okupantiem nebija, tad tos vienkārši izdomāja. Tā deputāta V. Grēviņa apcietinā-

šanas lēmumā ierakstīja, ka viņš "uzturējis sakarus ar vācu virsniekiem un pieda-

lījies latviešu SS leģiona formulēšanā [tā tekstā. -A. Ž]" 31
.

Deputātu A. Kurciju-

Kuršinski vainoja par to, ka viņš 1942. gadā, būdams ārsts kara hospitālī Kaukāzā,

"aizdomīgos apstākļos nokļuvis gūstā", atgriezies Rīgā, bet 1944. gadā bēdzis uz

Kurzemi. 32 Apstiprinājumam apcietinātā sadarbībai ar nacistu okupācijas varu kal-

poja apstāklis, ka deputāts H. Kaupiņš "vācu okupācijas laikā netika apcietināts,

bet visu okupācijas laiku strādājis par grāmatvedi Dzelzceļa staciju bufešu pār-

valdē" 33. Savukārt deputātu I. Korņiļjevu vainoja par to, ka viņa mātes māja bijusi

izraudzīta par vietu vācu armijas štāba izvietošanai. 34

Balstoties uz vispārējo nostādni, ka par noziedzīgu nodarījumu atzīstama pati

parlamentārieša amata pildīšana un sabiedriski politiska darbība neatkarīgajā Lat-

vijas valstī, kā lietiskos pierādījumus izmantoja kratīšanas laikā atrastās deputātu

apliecības, partijas biedru kartes un fotogrāfijas, kas atrodamas K. Gulbja, A. Kurcija-

Kuršinska, K. Būmeistera un K. Lorenča lietās.35 K. Lorenča krimināllieta šajā saka-

rībā pat līdzinās fotoalbumam, kurā bez visu četru Saeimu deputātu apliecībām

ievietoti vairāki LSDSP frakcijas deputātu, LSDSP CX un ievērojamāko sociāl-

demokrātu fotouzņēmumi.
Parlamentāriešu pretpadomju darbības pierādīšanai tika izmantotas Saeimas

stenogrammas. Tā deputāta K. Būmeistera vainu pierādīja ar viņa 1926. gada

19. maijā Saeimā teikto runu, kurā bija kritizēta lekšlietu ministrijas darbība un

pamatoti norādīts uz plaši izvērsto politiskās policijas aģentūras darbu komu-

nistiskajā kustībā. Taču galīgi nav saprotams, kādus pret Padomju Savienību vēr-

stus noziegumus saturēja viņa kā Saeimas komisijas sūtīta referenta uzstāšanās

likuma "Par pašvaldībām izsniegto aizdevumu nokārtošanu un daļas dzēšanu" pieņem-

šanas gaitā.
36 Savukārt deputāta K. Eliasa lietai pievienotās 4. Saeimas Strādnieku

un zemnieku frakcijas deputātu Friča Berga un Leonīda Jeršova sociāldemokrātus



176 Padomju okupācijas režīma represīva politika Baltijā un tās sekas

zākājošo runu stenogrammas pilnībā noderēja apsūdzības izvirzīšanai. 37 Deputāta

J. Vintera vainu pierādīja viņa kopā ar citu partiju deputātiem parakstītais un

1932. gada 22. martā iesniegtais jautājums iekšlietu ministram par komunistiskās

internacionāles aktivizēšanos un draudiem Latvijas drošībai, kā arī viņa runas

stenogramma šī jautājuma apspriešanas laikā Saeimā 1932. gada 3. maijā.38 Depu-

tāta A. Pastora kontrrevolucionārās darbības pierādīšanai kalpoja viņa no 1932. līdz

1935. gadam laikrakstā "Latgolas Včrds" publicētie raksti, lietai pievienojot šo rakstu

fotokopijas. 39

Sociāldemokrātu parlamentāriešu pretpadomju darbības pamatošanai pat tika

izveidots īpašs "dokumentālo pierādījumu" komplekts, kurā ietilpa 1) P.Stučkas

brošūra "Latvijas lielākās partijas bankrots", 2) LKP 25. gadadienai veltīto rakstu

un materiālu krājums un 3) žurnāla "Cīņas Biedrs" 1931. gada maija numurs. Šos

"pierādījumus" ar atsevišķiem izmeklētāju lēmumiem pievienoja R. Bīlmaņa, F. Men-

dera un A. Kurcija-Kuršinska lietām. 40 Taču viskuriozākais "lietiskais pierādījums"

atrodams K. Eliasa un K. Lorenča lietās, kurām pievienota laikraksta "Sociāldemo-

krāts" 1934. gada 11. marta numurā ievietotas no ārzemju preses pārpublicētas

karikatūras fotokopija. Karikatūrā ar parakstu "Pazīstamākos Eiropas valstsvīrus

var pazīt vienīgi no matiem, ūsām un bārdas. Šiem piemēriem pat paraksti lieki"

bija attēloti Džordža V, Hitlera, Pilsudska, Loida Džordža un (pats drausmīgākais!)

Stajina mati un ūsas. 41

Pēc īpaši izstrādātas unificētas shēmas notika pierādījumu iegūšana, lai depu-

tātus varētu apsūdzēt pretpadomju aģitācijas un propagandas veikšanā. Ņemot vērā,

ka daudziem deputātiem mājās bija plašas bibliotēkas, kurās glabājās gan padomju

režīma cenzūras aizliegtu autoru grāmatas, gan pirmspadomju laika periodika, ļoti

rūpīgi tika veikta šo mājas bibliotēku kratīšana un attiecīgās literatūras konfiscē-

šana. Tālāk sekoja Glav|ita (Galvenā literatūras pārvalde) cenzora slēdzieni, ar

kuriem šī literatūra tika atzīta par pretpadomisku, un apsūdzība pretpadomju aģitācijā

bija gatava. Tādā veidā apsūdzības pretpadomju aģitācijā par N. Buharina un

K. Kautska darbu glabāšanu izvirzīja deputātam R. Bīlmanim, 42 deputāts K. Būmeis-

ters šo pašu apsūdzību saņēma par laikraksta "Latgales Darbs" 1929.-1930. gada

komplekta glabāšanu.43 V. Grēviņam konfiscēja M. Zoščenko, K. Kautska, G. Zinov-

jeva, Ļ. Trocka, M. Stepermaņa un A. Niedras darbus. 44 H. Kaupiņu apsūdzēja par

žurnālu "Laikmets" un "Sējējs" un avīzes "Tēvija" atsevišķu numuru, kā arī 1934. ga-

dā izdotas brošūras "Zemnieks nes Latvijas nākotni" turēšanu savā bibliotēkā, 45 un

veltīgi bija viņa paskaidrojumi, ka šī literatūra nav speciāli glabāta un nevienam

lasīšanai nav dota.46 Apsūdzību par "kontrrevolucionārās meņševistiskas" litera-

tūras glabāšanu izvirzīja F. Menderam, jo pie viņa bija atrastas K. Kautska, V. Černova

un P. Akselroda grāmatas.47
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Apsūdzību izvirzīšanai jeb padomju drošības orgānu terminoloģijā "pilnīgai

atmaskošanai" lieti noderēja liecinieku liecības, ko varētu nosaukt par apsūdzētos

pilnīgi pazudinošām. Tā LK(b)P CX Partijas vēstures institūta direktors Kārlis Kau-

liņš savās 1948. gada 30. jūlija pašrocīgajās liecībās F. Menderu raksturoja šādi:

""Sociālists" Menders ir buržuāzijas pakalpiņš, dedzīgs Latvijas strādnieku šķiras

un darbaļaužu ienaidnieks, kurš gatavs pēc paša vārdiem slēgt līgumu "ar velna

vecmāmiņu" pret padomju varu, komunistisko un revolucionāro kustību. Viņš palī-

dzēja sagatavot un veikt fašistisku apvērsumu Latvijā. Ne velti vācu okupācijas

vara viņu 1942.-1944. gadā tā sargāja." 48 Savukārt deputātu J. Vinteru viņa bijušais

Saeimas kolēģis no Strādnieku un zemnieku frakcijas vērtēja šādi: "Vinters pieslējās

centram, uzstājās ar runām un balsoja pret komunistu frakciju. Komunistu frakcijas

deputātu vidū bija kopējs uzskats, ka Vinters ir staigulis, buržuāzijas līdzskrējējs,

kurš gatavs par naudu kalpot buržuāzijai." 49 Šī F. Berga liecība, kas bija sniegta

pirms J. Vintera aresta, vēlāk negrozītā veidā tika iekļauta apcietināšanas lēmuma

pamatojumā.

Izmeklēšanas gaitā no deputātiem centās panākt atzīšanos darbībās, ko tie nebija

veikuši, vai notikumos un sarunās, kurās viņi nebija piedalījušies. Lai varētu izvirzīt

apsūdzību spiegošanā, no K. Irbes mēģināja izspiest atzīšanos izdomātos sakaros

ar vācu drošības dienestu SD un par nenotikušu tikšanos ar Anglijas vēstniecības

sekretāru 1945. gada rudenī. 50 No F. Mendera par varītēm mēģināja izdabūt atzī-

šanos, ka viņš 1927. gadā Maskavā ticies ar vēlāk "tautas ienaidnieku" rangā iecelto

Jāni Rudzutaku. 51 Sakarā ar to, ka F. Menders atteicās atzīt sevi par vainīgu viņam

izvirzītajās apsūdzībās, norādīdams, ka viņa cīņai pret boļševikiem ir bijis tikai ide-

jisks raksturs, un piedalīšanos Tautas padomes un Saeimas darbā neatzina par

"izlīgšanu ar buržuāziju"
52, deputātam tika piemērota ilgstošu un nogurdinošu nakts

pratināšanu sērija. 53 Tomēr pilnīgu atzīšanos no F. Mendera iegūt neizdevās -un

pat apsūdzības rakstā nācās ierakstīt, ka F. Menders savu vainu noliedzis, paziņo-

dams, ka viņa darbību sedz Latvijas un Padomju Krievijas 1920. gada miera līgums.54

īpaši vīrišķīgi pratināšanas laikā izturējās deputāts H. Kaupiņš. Nebaidīdamies

atklāti paust savus demokrātiskas valsts tautas priekšstāvja uzskatus, viņš paziņoja:

"Es uzskatīju, ka mūsu partija var piedalīties valsts dzīvē Padomju Savienībā pēc

fašisma sagrāves. Biju pārliecināts, ka pēc Otrā pasaules kara Padomju Savienība

sabiedroto Anglijas un Amerikas ietekmē mainīs savu valsts iekārtu un pieļaus

vairāku strādnieku partiju, arī mūsu - sociāldemokrātu -pastāvēšanu." 55 Uz izmek-

lētāju vairākkārt izvirzīto prasību nosaukt personas, ar kurām deputāts būtu vedis

pretpadomju sarunas, H. Kaupiņš katru reizi atbildēja ar atteikumu, gan atklāti

pasacīdams, ka nevēlas šos cilvēkus pakļaut iespējamām represijām, gan norādī-

dams, ka nekādi organizatoriskie sakari bijušo sociāldemokrātu vidū viņam nav
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bijuši jau kopš 1937. gada. 56 Visu to rezumējot, viņš izmeklētājiem atbildēja šādi:

"Asas pretpadomju sarunas bijušo sociāldemokrātu vidū neesmu veicis. Sirdī es

nepiekritu tam, ka pēc Padomju Savienības konstitūcijas dotās vārda, preses un

sapulču brīvības nepastāv, bet šos uzskatus es paturēju pie sevis." 57

Latvijas parlamentāriešu sabiedriski politiskā darbība tika kvalificēta atbilstoši

1926. gada KPFSR kriminālkodeksa 58. panta plašajos apakšpunktos aprak-

stītajiem noziegumiem. Tā pēc 58. panta 4. punkta par "palīdzības sniegšanu tai

starptautiskās buržuāzijas daļai, kas tiecas gāzt komunistisko sistēmu"58, un

58. panta 10. punkta 1. daļas par "propagandu un aģitāciju, kura aicina gāzt,

graut vai vājināt padomju varu", tiesāšanai nodeva parlamentāriešus R. Bīlmani,

K. Būmeisteru, V. Grēviņu, H. Kaupiņu, A. Kurciju-Kuršinski, K. Lorenču, F. Men-

deru un J. Vinteru. 59 Saskaņā ar to pašu 58. panta 4. punktu un daudz bargāko

58. panta 10. punkta 2. daļu par "pretpadomju aģitāciju un propagandu kara

apstākļos" tika novērtēta deputāta K. Gulbja darbība. Šādu bardzību viņš izpelnījās

tikai par to, ka 1941. gada 1. decembrī savā lūgumā Tautas labklājības galvenās

direkcijas pensiju nodaļai pensijas saņemšanas lietā bija ierakstījis vārdus: "Boļ-

ševiku laikā pensijas gandrīz nolikvidēja.." 60 Visplašākais soda pantu klāsts tika

piemērots K. Irbēm. 61 Viņu atzina par vainīgu gan pēc 58. panta I.a punkta
"Dzimtenes nodevībā", gan pēc 58. panta 10. punkta 2. daļas, dievkalpojumu

noturēšanu nacistiskās Vācijas okupācijas laikā traktējot kā pretpadomju aģitāciju

kara apstākļos, gan pēc 58. panta 11. punkta par "organizējošu darbību, kas

vērsta uz kontrrevolucionāru noziegumu izdarīšanu". Deputātu E. Sudmali vainoja

kā pēc 58. panta 11. punkta, tā arī pēc 58. panta 8. punkta par "terorismu", 62 bet

deputātus K. Eliasu, I. Korņiļjevu, E. Moricu un A. Pastoru sauca pie atbildības

pēc 58. panta 4. punkta. 63

Gandrīz visu deputātu lietas tika nodotas ārpustiesas orgāna PSRS valsts

drošības ministra Sevišķās apspriedes izlemšanai (sk. pielikumu). Izņēmums bija

1949. gada 25. marta masveida deportācijas laikā no Latvijas izsūtītais deputāts

F. Ķemps un deputāts K. Gulbis, kura lietu iztiesāšanai nodeva LPSR Augstākās

tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai.64 No 16 apcietinātajiem deputātiem 10 cil-

vēkiem piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, deputātiem V. Grēviņam un

K. Irbēm papildus piemērojot mantas konfiskāciju, uz septiņiem gadiem brīvību

zaudēja viens deputāts, divus notiesāja ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem,

bet divi deputāti nonāca izsūtījumā. Lai gan nāvessoda nebija, represijas iedzina

nāvē trīs Latvijas parlamentāriešus. Rīgas Centrālcietumā, savas lietas iztiesāšanu

nesagaidot, 77 gadu vecumā 1952. gada 3. jūlijā mira deputāts K. Gulbis. 65

Izsūtījumā 1952. gada 20. oktobrī mira latgaliešu parlamentārietis un sabiedriskais

darbinieks F. Kemps. 66 Neilgi pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma Blagoveščenskā
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1955. gada 13. augustā mira deputāts E. Morics. 67 Tādējādi arī pēc Otrā pa-

saules kara staļiniskais režīms turpināja ne tikai demokrātiski ievēlēto Latvijas

tautas priekšstāvju vajāšanu, pazemošanu un mocīšanu, bet arī viņu fizisku

iznīcināšanu.
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Pielikums

Pec Otrā pasaules kara represētie Latvijas Republikas parlamentārieši

Nr. Uzvārds, Partija vai

frakcija

Aresta Ieslodzījuma vai Spriedums Piezīmes

p.k. vārds datums izsūtījuma vieta

parlamenta,

pilnvaru laiks

1. Bīlmanis LSDSP, 18.08.1949. Intlags VDM SA

Roberts 1920-1931 25.01.1950.-

10 g. LDN

2. Būmeisters LSDSP, 19.01.1951. Bratska, VDM SA LPSR AT KTK

Kārlis 1922-1931 nometnenr. 7, 21.07.1951.- 15.05.1956. sodu

Ozemijlags 7g. LDN samazina uz 5 g. un

noņem sodāmību

3. Eliass LSDSP,

1920-1934

18.01.1951. Bratska, VDM SA CKLP 22.11.1954.

Kristaps nometne nr. 7, 21.07.1951.- sodu samazina uz

Ozemijlags 10 g. LDN 5 g. un noņem

sodāmību

4. Grēviņš LSDSP,

1920-1922

18.01.1951. Bratska, VDM SA LPSR AT KTK

Valdis nometne nr. 7, 21.07.1951. - 14.09.1955. sodu

Ozemijlags 10 g. LDN + k samazina uz5g.

5. Gulbis Kārlis LSDSP,

1922-1928

10.03.1952. Rīgas Miris 03.07.1952.

Centrālcietums

6. Irbe Kārlis KNS, 21.02.1946. Amūras apg. VDM SA Atbrīvots

1920-1925 Sevpečlags 29.03.1947.- 15.11.1956.

10 g. LDN + k
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Nr. Uzvārds, Partija vai

frakcija

Aresta Ieslodzījuma vai Spriedums Piezīmes

p.k. vārds datums izsūtījuma vieta

parlamenta,

pilnvaru laiks

7. Kaupiņš LSDSP,

1925-1928,

29.10.1948. Osobijlags nr. 3 VDM SA

Hermanis 05.03.1949.-

1931-1934 10 g. LDN

8. Korņiļjevs LPAPKD, 27.02.1950. Bratska, VDM SA Atbrīvots

Ivans PKO,

1928-1934

nometnenr. 7, 07.10.1950.- 23.05.1956.

Ozernijlags 10 g. LDN LPSRAT KTK

19.09.1956.lietu

pārtrauc pierādījumu
trūkuma dēļ

9. Kurcijs-

Kuršinskis

LSDSP, LNS,

1920-1922,

18.08.1949. Intlags VDM SA Atbrīvots 05.1955.

25.01.1950.- LPSR ATKTK

Andrejs 1928-1931 10 g. LDN 10.11.1956. lietu

pārtrauc pierādījumu
trūkuma dēļ

10. Ķemps
Francis

LLP, LTA, LDF,

1920-1925

25.03.1949. Tomskas apg. Miris 20.10.1952.

Tuganskas raj.

11. Lorencs LSDSP,

1922-1931

18.01.1951. Bratska, VDM SA CKLP 20.06.1955.

Klāvs nometne nr. 7, 21.07.1951.- sodu samazina uz

Ozernijlags,

Irkutskas apg.

10 g. LDN 5 g. un noņem

sodāmību. Atbrīvots

Taišeta 04.07.1955.

12. Menders LSDSP, 05.04.1948. Mordovijas

APSR, Zubovo-

VDM SA CKLP 10.10.1955.

Fricis 1920-1934 01.12.1948.- sodu samazina uz 5 g.

Atbrīvots 21.10.1955.Pojanskas raj. 10 g. LDN

Atkārtoti ierosināta

krimināllieta 1960.

un 1969.

13. Morics LSDSP,

1920-1928

05.04.1948. Irkutska,

Aleksandrov-

VDM SA Atbrīvots 1954.

Ernests 28.08.1948. -

skas cietums; 5 g. cietuma

Krasnojarskas

novads

14. Pastors KK,

1925-1934

17.12.1950. Inta, VDM SA Atbrīvots

Alfons nometnenr. 1 26.05.1951.- 24.07.1956.

10 g. LDN

15. Sudmalis SZ, 24.05.1949. Krasnojarskas VDM SA PSRS AT KK

Emīls 1931-1933 novads 31.08.1949.- 10.03.1956.

nometinajums spriedumu atceļ.
Atbrīvots 12.04.1956.

16. Vinters ANNP, 08.05.1951. Bratska, VDM SA

Jānis 1928-1934 nometnenr. 7, 22.09.1951.-

Ozernijlags 5g. LDN
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Saīsinājumi

ANNP - Agrāko naudas noguldītāju un citu cietušo partija

CKLP - Centrālā komisija lietu pārskatīšanai par personām, kuras notiesātas par kontrrevo-

lucionāriem noziegumiem un tiek turētas PSRS lekšlietu ministrijas nometnēs, kolonijās

un cietumos un atrodas izsūtījumā

XX - Kristīgo zemnieku un katoļu partija

KNS - Kristīgā nacionālāsavienība

LDF - Latgales demokrātu frakcija

LDN - labošanas darbu nometne

LLP - Latgales ļaužu partija

LNS - Latvijas Neatkarīgo sociālistu partija

LPAPKD - Latvijas pagastu un apriņķu pašvaldību krievu darbiniekusavienība

LPSR AT KTK - LPSR Augstākās tiesas Krimināllietutiesas kolēģija

LSDSP - Latvijas Sociāldemokrātiskāstrādnieku partija

LTA - Latgales tautas apvienība

PKO - Pareizticīgo vēlētāju un krievu apvienoto organizāciju bloks

PSRS AT XX - PSRS Augstākās tiesas Kara kolēģija

SZ - strādnieku un zemnieku frakcija

VDM SA - PSRS valsts drošības ministra Sevišķā apspriede

Arturs Žvinklis

Repressions Against the Parliamentarians of the Republic
of Latvia After World War II

Summary

After World War II the repression authorities of the Soviet regime continued the

persecution of those Latvian parliamentarians (members of the former Constitutional

Assembly and the Saeima or Parliament) who had remained in Latvia and had not

suffered in the previous, the largest wave of repression in 1940-1941. From

February 1946 to September 1960 in total at least 16 parliamentarians of the

Republic of Latvia were arrested or deported.

The main feature of this particular wave of political repression was the majority

of the arrested MPs having belonged to Left wing or even radical Left wing political

parties and organisations during the period of their parliamentary activities. Thus,

out of the 16 repressed parliamentarians 10 belonged to the Latvian Social Democrat

Workers' Party (LSDWP), one had moved to the more leftist Latvian Independent

Socialist Party during the 3rd convocation of the Saeima and another had re-

presented the communist-oriented Workers' and Farmers' Faction in the 4th Saeima.
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Of the five arrested or deported members of civic parties, two were clergymen

and had represented two religiously oriented parties in the Latvian Parliament: the

National Christian League (Evangelical Lutheran Party), the Catholic and the Christian

Farmer's faction. One MP belonged to a regional Latgale party while the fourth

was a member of a Russian party.

All arrested Latvian parliamentarians were prosecuted for their political and

public activities. The holding of the position of a member of the Parliament of an

independent state and representing the interests of his/her electorate was considered

a crime, same as in 1940-1941. Moreover, the "lists of crimes" committed by

MPs from the LSDWP went back as far as 1905-1908 when these politicians had

been involved in the Social Democrat movement which was qualified as Menshe-

vism (in cases of F. Menders, R. Bilmanis, K. Lorencs and E. Morics). The above-

mentioned Social Democrat parliamentarians were prosecuted also for their contacts

with the Central Council of Latvia. Left-wing Social Democrat F. Menders was

persecuted practically for the rest of his life and was arrested even twice: in 1948

and 1960. While Parliamentarian A. Kurcijs-Kuršinskis was charged of Trotskyism,

the activities of the head of the Workers' and Farmers' Faction at the 4th Saeima

E. Sudmalis were qualified as Right-wing Trotskyism and terrorism. The parlia-
mentarians from the ranks of the clergy were accused of having used their position

as clergymen for "sabotaging activities" (K. Irbe) or for the publishing of anti-

Soviet press (A. Pastors). Member of a Russian party I. Kornilyev along with the

holding of the position of a people's representative was prosecuted also for his

refusal to serve as a secret informer and for his service in Judenich's army. To

prove that the arrested politicians had been engaged in anti-Soviet activities in the

Latvian Parliament, the evidence of the member of the Workers' and Farmers'

Faction at the 4th Saeima F. Bergs was used.

The bulk of the cases of the repressed Latvian parliamentarians, particularly
those of the members of the LSDWP, were transferred to the Special Assembly of

the USSR Ministry of State Security that sentenced them to from 5 to 10 years in

reformatory labour camps.



Александр Кокурин

Тюрьмы НКВД Латвии, Литвы и Эстонии

(1944-1953 гг.)

27 августа 1944 года начальник Тюремного управления НКВД СССР комис-

сар государственой безопасности М. И. Никольский направил на имя Наркома

внутренних дел СССР Л. П. Берия доклад о работе тюрем НКВД за три года

войны, где, в частности, было записано следующее: «По мере изгнания не-

мецко-фашистских захватчиков, немедленно принимались меры к восстанов-

лению работы тюрем на освобожденной территории. На 10 августа 1944 года

из 206 тюрем, находившихся на оккупированной территории, возвращены 179.

Совершенно разрушены и непригодны в какой-либо мере к эксплуатации без

нового капитального строительства 25 тюрем общей лимитной вместимостью

6893 места. Разрушены частично 31 тюрьма общей сохранившейся вмести-

мостью 10 550 мест вместо ранее имевшихся 21 430 мест. Сохранились, не

считая мелких разрушений, 100 тюрем общей лимитной вместимостью 45 296

мест. Состояние остальных 23 только что возвращенных тюрем вместимостью

11 571 место выясняется».

К августу 1944 года из возвращенных после оккупации тюрем работу

возобновили 111, из них 9 тюрем, в связи с разрушением тюремных зданий,

были размещены во временно приспособленных зданиях гражданского типа

в том же самом или ближайшем населенном пункте данногорайона.

На начало августа 1944 года действовали 430 тюрем общей лимитной

вместимостью 185 000 мест, из них: центральных тюрем - 3, общих - 416,

специальных - 8, областных тюремных больниц -2, тюремная психиатрическая

больница НКВД СССР -1.

На 1 июня 1941 года в Латвии действовали 12 тюрем НКВД общей ли-

митной вместимостью 4105 мест и наполнением 3771 человек. Тюрьмы № 1,

2 и 3 дислоцировались в городе Риге, № 4 - г. Виндава (Вентспилс), № 5 -

г. Двинск (Даугавпилс), № 6 - г. Митава (Елгава), № 7 - г. Либава (Лиепая),

№ 8 - г. Цесис, № 9 - г. Вольмар (Валмиера), № 10 - г. Режица (Резекне),

№11 -г. Мадона, №12- г. Лудза.
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В Литве действовали тоже 12 тюрем НКВД общей вместимостью 3390 мест

и наполнением 6256 человек. Тюрьма № 1 находилась в г. Каунасе, № 2 и

№ 3 - в г. Вильно (Вильнюс), № 4 -г. Поневежин (Паневежис), № 5 - г. Шавли

(Шяуляй), № 6 - г. Мариямполь, № 7 - г. Укмерген (Укмерге), № 8 - г. Таураге,

№9- г. Расейняй, №10- г. Утена, №11 -г. Тельшяй, №12- г. Свянцяны.

8 Эстонии было 13 тюрем НКВД общей вместимостью 3165 мест и напол-

нением на 1 июня 1941 года 2799 человек. Тюрьмы № 1 и № 2 дислоци-

ровались в г. Таллине, № 3 - в г. Тарту, № 5 - г. Раквере, № 6 - г. Пярну,

№ 7 -г. Вильянди, № 9 - г. Валга, № 10 - г. Выру, № 11 - г. Нарва, № 12 -

г. Пайде, № 13 - г. Курессааре.

По состоянию на22 января 1942 года из тюрем Латвии было эвакуировано

3722 заключенных, из тюрем Литвы - 1363, из тюрем Эстонии - 4047 заклю-

ченных. В тюрьмах Латвии осталось невывезенными 15 человек и в тюрьмах

Литвы - 3336 человек. Из тюрем Эстонии было освобождено при эвакуации

40 человек и расстреляно в тюрьмах -205 человек.

9 июля 1944 года Красная Армия освободила от немецко-фашистских войск

г. Свянцяны, 13 июля - г. Вильнюс, а 1 августа - г. Каунас Литовской ССР. 15 сен-

тября 1944 года был освобожден г. Цесис, 13 октября - г. Рига Латвийской ССР.

27 августа 1943 года Тюремное управление НКВД СССР направило на

имя начальниковтюремных отделов НКВД-УНКВД следующую директиву: «По

мере освобождения Красной Армией от немецко-фашистских войск советских

городов, впредь организуйте тщательный осмотр как сохранившихся, так и

разрушенных тюрем и тюремных помещений, где немцами содержались совет-

ские граждане и военнопленные.

Целью осмотра этих мест заключения является обнаружение архивов и

записей на стенах камер, указывающих фамилии содержавшихся под стражей,

сущность их обвинения и т.п.

Содержание записей и фамилий необходимо точно списывать, а с доку-

ментов снимать копии и все это немедленно направлять в Оперативный отдел

Тюремного управления НКВД СССР.

При наличии других возможностей установления фамилий содержавшихся

в немецких тюрьмах советских граждан и военнопленных, а также мотивов

заключения под стражу и причин освобождения из-под стражи, эти данные

также подбирайте и сообщайте нам.

В связи с тем, что материалы, относящиеся к содержанию в немецких

тюрьмах советских граждан и военнопленных, представляют оперативный

интерес, к выполнению этой работы привлекайте тольконачальствующий и опе-

ративный состав тюремных отделов и тюрем».
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Записи лиц, содержавшихся в тюрьмах в период немецкой оккупации были

собраны из 47 тюрем НКВД-УНКВД. Вот некоторые из этих записей:

• тюрьма г. Риги, корпус №1, камера №9 - Зигрис Арнольд «4 октября
1944 года отослан в Германию»; И. Фомине «Прощай, Родина»; А. Матулис,

Т. Гирш, Г. Кордов «Отосланы в Германию 15 сентября 1944 года», камера

№10 - Волдерах «Нас подготовляют в Германию. 3 сентября 1944 года»;

камера №17 -Трокт Виктор «20 сентября 1944 года 6 часов вечера, уезжаем

все в Германию как заключенные, отсидел 2 года 6 месяцев, прощай Рига!»;

камера № 5 - 3. Валга «10 ноября 1944 года за опоздание на работу осуждена

на три недели ареста, Саласпилсская волость»;

• тюрьма г. Цесис, камера №33 - «Здесь сидел военнопленный Дряхлов

Николай из Москвы за побег, прощай, друзья!»; камера № 27 - Мартлин

Абольтным сидел за то, что не поехал на работу в Германию; «здесь сидело

8 арестантов перед отправкой в Ригу, а дальше неизвестна наша судьба -

20.09.43» и.т.п. записи;

• тюрьма г. Каунаса Литовской ССР, Зайна Маргенас «с деревни Бар-

вишки Каначаевской волости Сейновского уезда, чувствую, что уже сегодня

нужно будет распрощаться с жизнью вечно, 14 июля 1944 года»; Юронос

Карпичус «м. Искибарту, Сегодня прощаюсь с жизнью. До свидания, Родина,

до свидания, любимая свобода, 15.07.44 года»; «Погибаю совсем невинным,

гр. Станислав Килюс, гор. Алитус, до свидания, мир, вечно я себя не увижу,

15.07.44»; «До свидания, дорогая, больше я тебя не увижу и больше не буду

ходить по твоим полям, погибаю, но точно не знаю, за что, я родился в 1916

году, гор. Приной, Пранявичус Антонас, 15.07.44»; «Прощай и сообщи моему

отцу, литовец Пупишис Енво Константинович, 18.08.22 года рождения, Рок-

шинский уезд, Молужеской волости, д. Вершеню, расстрелян 8.7.44, труп

закопан за фортом»; «До свидания, любимая жена Зося и сын Пранас. Здесь

погибал за политику Ришис Вацлавес, 28.9.1913 года рождения, уроженец дер.

Вабена Кюдайпяйского уезда»;

• тюрьма г. Вильнюса, корпус №1, камера №2 - «Здесь сидел поли-

тически арестованный Козлаускас Вацлавас, сын Ионаса из г. Месли, выдан

Веткевичюсом за деятельность. Никогда не простить за муки матери, жены и

осиротелых детей. Выведен на смерть 21.02.43»; «Сидел Модилевский Мечи-

слав за то, что не хотел работать на немцев на торфоразработках. Сидел

с 7 по 13 июля 1944 г., г. Вильно, Новогрудская, 51, кв. 1»; камера № 108:

«Когда меня расстреляют, напишите матери: Ленинград, 7-я Советская, дом

18, кв. 20, Любцовой Анне Д., Мальцев Павел Петрович, рождения 1918 года,

гор. Ленинград, 1943 года» и другие надписи;



188 Padomju okupācijas režīma represīva politika Baltija un tās sekas

• тюрьма г. Свянцяны, камера №1 - «Зачем я здесь, да здравствует

свобода, Литовцы, как попадете за железные ворота, так убедитесь, свобода

дороже всего. Радбекауцкис Стасис. 4.12.43»; «Проклятая тюрьма, как я тебя

посмотрел, ты такая страшная. 25 дня 1943 г. Антонас Трошкус новобранец»;

«7.04.43, дер. Слесаришки, Литва, тебя враги зажали, а мы за тебя сидим и

болеем» и другие записи.

21 октября 1944 года начальник Тюремного управления НКВД СССР

М. И. Никольский направил на имя заместителя Наркома внутренних дел СССР

В. В. Чернышова докладо состоянии тюрем НКВД на территории Прибалтийских

республик, освобожденной от войск противника. В докладе, в часности, было

записано следующее: «Эстонская ССР. Из 11 тюрем сохранились в пригодном

для эксплуатации состоянии с прежней вместимостью - 3085 мест тюрьмы в

городах Таллин (№№ 1 и 2), Тарту, Раквере, Пярну, Вильянди, Валга и Выру.

Полностью разрушены три тюрьмы: в Нарве, Пайде, Курессааре общей вмес-

тимостью 170 мест. Тюрьмы в городах Таллин, Тарту, Вильянди, Раквере и Выру

открыты. По состоянию на 10 октября в них содержались 202 заключенных.

Тюрьмы в городах Пярну и Валга не открыты из-за отсутствия охраны.

• Литовская ССР. Из 12 тюрем сохранились, не считая отдельных по-

вреждений, тюрьмы в городах Вильнюс (тюрьма № 1), Каунас, Паневежис,

Мариамполь, Укмерге и Утене с прежней общей вместимостью 5735 мест.

Вторая тюрьма в Вильнюсе вместимостью 500 мест в большей своей части

разрушена. Сохранился только один малый тюремный корпус на 100 мест.

Частично разрушены тюрьмы в городах Шяуляй и Свянцяны. К данному вре-

мени восстановлено действие восьми тюрем: в Вильнюсе (№ 1), Каунасе,

Паневежисе, Мариамполе, Шяуляе, Укмерге, Утене и Свянцянах. На 10 ок-

тября в них содержались 2170 заключенных.

• Латвийская ССР. Из 10 тюрем на освобожденной территории Латвии

сохранились 7 тюрем с общей вместимостью 1530 мест в городах: Рига (№№
2 и 3), Даугавпилс, Мадона, Лудза, Цесис и Валмиера. Тюрьма № 1 в г. Риге

вместимостью 1570 мест подверглась серьезному разрушению, вышел из

строя тюремный корпус на 800 мест. В тюрьме в г. Резекне из двух тюремных

корпусов сохранился один вместимостью 100 мест. Второй корпус и часть

подсобных помещений разрушены. К данному времени открыты тюрьмы в

городах: Даугавпилс, Мадона, Лудза и Резекне. На 10 октября в них содер-

жались 1311 заключенных. Тюрьмы в Риге, Цесисе и Валмиере очищаются от

мин и приводятся в порядок.»

По состоянию на 1 января 1945 года лимит всех тюрем НКВД СССР был

206 218 мест, наполнение- 275 510 заключенных или 134% от общего коли-
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чества мест. Из них за НКГБ числилось - 19 676 человек, за «СМЕРШ» - 3077,

за НКВД - 22 564, за милицией - 34 358, за прокуратурой - 4844, за судами -

26 227, за ОСО - 6296, приговоренных к ВМН - 4443, всего осужденных -

104 822, несовершеннолетних - 4974, женщин - 33 751.

По состоянию на 1 января 1945 года лимит всех тюрем НКВД Латвийской

ССР был - 1615 мест, наполнение- 3193 человек или 198% от общего коли-

чества мест. Из них числилось за органами НКГБ -1221 человек, за «СМЕРШ»

НКО иНК ВМФ - 55, за опер.-чек. органами НКВД - 579, за органами мили-

ции - 96, за прокуратурой - 319, за судами (трибуналами) - 181, за ОСО

НКВД СССР - 26, приговоренных к ВМН - 158, осужденных - 543, несовер-

шеннолетних- 2, женщин -23.

По состоянию на 1 января 1945 года лимит всех тюрем НКВД Литовской

ССР был - 6790 мест, наполнение - 9578 человек или 141 % от общего

количества мест. Из них числилось за органами НКГБ - 2227 человек, за

«СМЕРШ» -167, НКВД - 4246, милиции - 330, за прокуратурой - 562, за судами

(трибуналами) - 298, ОСО - 80, ВМН - 253, осужденных - 1384, женщин - 54.

По состоянию на 1 января 1945 года лимит всех тюрем НКВД Эстонской

ССР был - 3085 мест, наполнение - 4218 человек, или 137% от общего

количества мест. Из них числилось за органами НКГБ - 2860 человек,

«СМЕРШ» - 163, НКВД - 204, милиции - 126, за прокуратурой -218, судами -

102, ОСО - 1, ВМН -63, осужденных - 474, женщин -11.

Если по состоянию на 1 июня 1941 года лимит всех тюрем НКВД Латвии

был - 4105 мест, а наполнение- 3559 человек, то по состоянию на 20 декабря

1945 года лимит всех тюрем был - 4330 мест, а наполнение - 6076 человек,

или 140%.

По состоянию на 1 июня 1941 лимит всех тюрем НКВД Литвы был -3390

мест, наполнение- 6256 человек. На 20 декабря 1945 года лимит всех тюрем

был -8770 мест, наполнение - 6224 человека, или 71%.

По состоянию на 1 июня 1941 годалимит всех тюрем НКВД Эстонии был -

3165 мест, наполнение- 2799 человек. На 20 декабря 1945 года лимит всех

тюрем был - 2910 мест, наполнение - 6955 человек, или 239%.

По состоянию на 1 января 1939 года в ИТЛ НКВД (без ИТК) числилось -

1 289 491 заключенных, из них: латышей - 4742 человека, литовцев - 1050,

эстонцев - 2371 человек.

По состоянию на 1 января 1942 года в ИТЛ НКВД числилось - 1 390 458

заключенных, из них: латышей - 7204, литовцев - 3074, эстонцев - 6581. В

ИТК всего находилось - 359 285 заключенных, из них: латышей - 535 человек,

литовцев - 198, эстонцев - 471 человек.
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По состоянию на 1 января 1946 года в ИТЛ и ИТК НКВД числилось около

1110 ООО заключенных, из них: латышей -12 302 (ИТЛ), 1810 (ИТК), литовцев -

11 361 (ИТЛ), 1418 (ИТК), эстонцев - 9017 (ИТЛ), 2243 (ИТК).

По состоянию на 1 января 1951 года в ИТЛ и ИТК числилось около 2 530 ООО

заключенных, из них: латышей - 21 689 (ИТЛ), 6831 (ИТК), литовцев - 35 773

(ИТЛ), 7243 (ИТК), эстонцев - 18 185 (ИТЛ), 6433 (ИТК).
По состоянию на 1 апреля 1954 года в ИТЛ и ИТК числилось около 1 110 ООО

заключенных, из них: латышей - 8631 (ИТЛ), 4098 (ИТК), литовцев - 12 130

(ИТЛ), 5403 (ИТК), эстонцев - 5518 (ИТЛ), 4195 (ИТК).

По состоянию на 1 января 1953 года лимит всех тюрем МВД СССР со-

ставлял - 224 910 мест, наполнение - 152 290 человек или 68% от общего

количества мест. Из них числилось за: МВД - 578, МГБ - 1345, милицией -

12 572, прокуратурой - 20 386, судами - 19 730, ОСО - 9, ВМН - 119, осуж-

денных - 95 648, из них подлежали направлению в особые лагеря - 1191,

освобождено - 5585, умерло - 29, женщин с детьми - 508, переведенных из

ИТЛ и ИТК на тюремный режим - 7405.

По состоянию на 1 января 1954 года лимит всех тюрем МВД СССР со-

ставлял - 250 252 места, наполнение - 149 082 человека, из них за: МВД -

3219, милицией - 14 364, прокуратурой -21 609, судами - 19 016, ВМН - 39,

осужденных - 49 919, переведенных на тюремный режим из ИТЛ и ИТК- 2774,

направляемые в особлаги - 854, в особые тюрьмы - 107, несовершеннолет-

них -6925, освобождено - 5926.

По состоянию на 1 января 1953 года лимит всех тюрем МВД Латвии со-

ставлял - 6090 мест, наполнение- 2639 человек, или 43% к лимиту. Из общего

количества заключенных числилось за: МВД - 11 человек, МГБ - 16, мили-

цией -152, прокуратурой - 259, судами и трибуналами - 358, ОСО -1, ВМН -3,

осужденных - 1839, подлежали направлению в особые лагеря - 94, несовер-

шеннолетних - 44, освобождено - 107, умер - 1, женщин с детьми - 14, пере-

ведено из ИТЛ и ИТК на тюремный режим - 210.

По состоянию на 1 января 1954 года лимит всех тюрем МВД Латвии

составлял - 6350 мест, наполнение -2089, из них числилось за: МВД - 103,

милицией - 150, прокуратурой - 238, судами -251, ВМН - нет, осужденных -

781, переведенных на тюремный режим - 36, направляемых в особлаги - 16,

в особые тюрьмы - 12, несовершеннолетних - 143, освобождено - 99.

По состоянию на 1 января 1953 года лимит всех тюрем МВД Литвы со-

ставлял - 7370 мест, наполнение - 3771, или 51% от лимита. Из общего

количества заключенных числилось за: МВД - 2, МГБ - 37, милицией - 271,

прокуратурой - 314, судами и трибуналами - 472, ОСО - приговоренных к
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ВМН - 6, осужденных - 2654, подлежащих направлению в особлаги - 119, до

17 лет (несовершеннолетних) - 23, освобождено - 127, женщин с детьми - 32,

переведенных на тюремный режим -249.

По состоянию на 1 января 1954 года лимит всех тюрем МВД Литвы со-

ставлял - 7960 мест, наполнение - 2902 человека, из них числилось за: МВД -

107, милицией - 272, прокуратурой - 431, судами - 274, приговоренных к

ВМН -3, осужденных - 961, переведенных на тюремный режим - 28, под-

лежало направлению в особые лагеря - 75, несовершеннолетних - 109, осво-

бождено - 135.

По состоянию на 1 января 1953 года лимит всех тюрем МВД Эстонии со-

ставлял -3280 мест, наполнение- 1658, или 51% от лимита. За МВД числи-

лись - 4 человека, за МГБ - 33, милицией - 159, прокуратурой - 156, судами

и трибуналами - 221, ОСО -1, приговоренных к ВМН -5, осужденных - 1078,

подлежали направлению в особые лагеря - 50, женщин с детьми - 15, осво-

бождено - 83, умерло -1, несовершеннолетних - 20, переведенных на тюрем-

ный режим - нет.

По состоянию на 1 января 1954 года лимит всех тюрем МВД Эстонии

составлял - 3120 мест, наполнение - 1376, из них числилось за: МВД - 57,

милицией - 151, прокуратурой - 179, судами - 196, приговоренных к ВМН - 1,

осужденных - 485, переведенных на тюремный режим - нет, подлежало на-

правлению в особые лагеря - 33, несовершеннолетних -51, освобождено - 51.
По состоянию на 1 июля 1953 года лимит и наполнениетюрем МВД Латвии

был такой: тюрьма № 1 (Рига) - лимит - 2470 мест, наполнение653 человека,

тюрьма № 2 (Рига) - 1070/307, тюрьма № 3 (Валмиера) - 300/51, тюрьма № 4

(Вентспилс-Виндава) - 320/54, тюрьма № 5 (Даугавпилс-Двинск) - 880/258,

тюрьма № 6 (Елгава-Митава) - 610/72, тюрьма № 7 (Лиепая-Либава) - 380/86,

тюрьма № 8 (Резекне-Режица) - 260/63, тюрьма № 9 (Лудза) - 70/9, внут-

ренняя тюрьма (Рига) - 60/29.

По состоянию на 1 июля 1953 года лимит и наполнениетюрем МВД Литвы

был следующим: тюрьма № 1 (Вильнюс) - 2800/623, тюрьма № 2 (Клайпеда) -

1040/233, тюрьма № 3 (Каунас) - 1460/428, тюрьма № 4 (Паневежис) -

590/91, тюрьма № 5 (Шяуляй) - 630/128, тюрьма № 6 (Мариямполь) - 440/76,

тюрьма № 7 (Утена) - 150/23, тюрьма № 8 (Шилуте) - 210/80, внутренняя

тюрьма (Вильнюс) -380/68, внутренняя тюрьма (Каунас) - 110/30, внутренняя

тюрьма (Клайпеда) - 70/8, внутренняя тюрьма (Шяуляй) - 80/16.

По состоянию на 1 июля 1953года лимит и наполнениетюрем МВД Эстонии

был следующим: тюрьма № 1 (Таллин) - 1900/628, тюрьма № 2 (Нарва) -

200/83, тюрьма № 3 (Тарту) - 310/133, тюрьма № 4 (Вильянди) - закрыта,
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тюрьма № 5 (Раквере) - 130/55, тюрьма № 6 (Пярну) - 200/84, тюрьма № 7

(Випьянди) - 280/42, тюрьма № 8 (Выру) - 140/46, тюрьма № 9 (Вапга) -

120/37, внутренняя тюрьма (Талпин) - 120/39, внутренняя тюрьма (Тарту) -

70/36.

Доклад подготовпен по документам Тюремного управления НКВД-МВД

СССР, находящимся на хранении в Государственном архиве Российской

Федерации (г. Москва).

Aleksandrs Kokurins

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas NKVD-IeM cietumi

1944.-1953. gadā

Kopsavilkums

Referāts ir sagatavots, izmantojot PSRS lekšlietu tautas komisariāta - lekšlietu

ministrijas Cietumu pārvaldes materiālus, kas glabājas Krievijas Federācijas Valsts

arhīvā Maskavā.

Pirms PSRS un Vācijas kara sākuma 1941. gada 22. jūnijā Latvijas, Lietuvas

un Igaunijas teritorijā darbojās PSRS lekšlietu tautas komisariāta cietumi. Latvijā

bija 12, Lietuvā - 12 un Igaunijā - 11 cietumi. Vācu okupācijas laikā tajos tika

turēti PSRS pilsoņi. Pēc Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijas atbrīvošanas no

vācu okupācijas cietumu sistēma līdz 1945. gada sākumam tika atjaunota.

Cietumos ieslodzīto cilvēku skaits līdz 1953. gada sākumam bija divreiz mazāks

nekā tas bija 1941. gadā.

Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas cietumu sistēmas

funkcionēšanu 1941.-1953. gadā, nepieciešams izpētīt vietējos arhīvu materiālus.



Ainārs Bambals

Latvijas PSR VDM iznīcinātāju bataljonu

komandējošā sastāva personas lietas kā vēstures avots,

1944 -1953. gads

Latvijā ir aktuāli pēckara nacionālās pretestības kustības un kolaborācijas vēstures

izpētes jautājumi, tāpēc referāta mērķis ir sniegt informāciju par vienu no bijušās

Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas (turpmāk - VDM) dokumentu grupām -

LPSR VDM iznīcinātāju bataljonu arhīva dokumentiem, 1 ņemot vērā arī to, ka šiem

dokumentiem daudzus gadu desmitus ir bijis noteikts slepenības režīms un plašā-
kam pētnieku lokam tie nav bijuši pieejami.

Referāta uzdevums ir veikt Latvijas PSR VDM iznīcinātāju bataljonu arhīva

dokumentu kā vēstures avota sastāva un satura analīzi.

Iznīcinātāju bataljonus 100-200 kaujinieku sastāvā padomju okupācijas vara

izveidoja katrā apriņķī, to darbību vadīja LPSR Valsts drošības tautas komisariāta

(turpmāk - VDTK; vēlāk VDM) apriņķu da|as priekšnieki un atbildīgie LK(b)P apriņķu

un pilsētu komiteju darbinieki. Iznīcinātāju bataljonu darbības mērķis bija apspiest

nacionālās pretošanās kustību Latvijā.

1944. gada 13. jūlijā Maskavā LK(b)P CX 1. sekretārs J. Kalnbērziņš un LPSR

VDTK (vēlāk VDM) komisārs A. Eglītis parakstīja slepeno pavēli nr. 001/47 "Par

iznīcinātāju bataljonu organizāciju", kas adresēta visiem LKP pilsētu un apriņķu

komiteju pirmajiem sekretāriem un visiem LPSR VDTK pilsētu un apriņķu nodaļu

priekšniekiem. 2

Iznīcinātāju bataljoni Latvijas teritorijā reāli sāka darboties 1944. gadā (atseviš-

ķos apriņķos 1945.-1946. gadā). To pamatsastāvu galvenokārt veidoja bijušie

padomju armijas karavīri, kuri ieradās Latvijā no dažādiem PSRS reģioniem. Katrā

konkrētajā Latvijas apriņķī (vēlāk rajonā) iznīcinātāju bataljoni dalījās nealgotajā un

algotajā personālsastāvā (vidēji līdz 50 cilvēku vienības), kas pamatā uzturējās

apriņķu (vēlāk rajonu) centrā. Komandējošo jeb virsnieku un apakšvirsnieku sastāvu

veidoja padomju aktīvisti - Latvijas PSR VDM norīkotie cilvēki (tādu bija ap 3000).

Iznīcinātāju bataljoni bija domāti kā palīgspēks tiem Latvijas PSR VDTK (vēlāk

VDM) militārajiem formējumiem, piemēram, PSRS lekšlietu ministrijas (turpmāk-

leM) 5. strēlnieku divīzija, 3 kas aktīvi cīnījās pret nacionālajiem partizāniem.
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Pavisam Latvijas PSR VDM veidotajos iznīcinātāju bataljonos laika posmā no

1944. līdz 1955. gadam bija iesaistīts apmēram 44 000 personu.
4 To precīzs skaits

nav zināms. Latvijas PSR VDM iznīcinātāju bataljoni Latvijā pastāvēja līdz 1952-

-1953. gadam, atsevišķos gadījumos - līdz 1955. gadam, kad tos pakāpeniski

izformēja.5

Ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 24. augusta lēmumu

"Par PSRS valsts drošības iestāžu darbības izbeigšanu Latvijas Republikā" bijušās

Latvijas PSR VDK arhīva dokumenti "Latvijas PSR Valsts drošības ministrija.

Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas iznīcinātāju bataljoni (1944-1953)" ar

diviem pastāvīgi glabājamo lietu aprakstiem nonāca Latvijas Valsts arhīvā, kur

tika sakārtoti un sistematizēti. 1822. fonda 1. aprakstā tika iek|autas pavēles,

uzskaites grāmatas un sarakste par Latvijas PSR VDM iznīcinātāju bataljonu

personālsastāvu, kopskaitā 257 lietas; 2. aprakstā iekļautas iznīcinātāju bataljonu

komandējošā sastāva personas lietas un divi šo lietu reģistrācijas žurnāli, kop-

skaitā 2825 lietas.6

Kā uzziņas palīgrādītājs kalpo iznīcinātāju bataljonu personālsastāva alfabētiskā

kartotēka (44 000 kartīšu).

Interesants un specifisks vēstures avots referāta autoram šķiet iznīcinātāju

bataljonu komandējošā sastāva personas lietas, par kurām sniegta dokumentu

sastāva un satura analīze.

Iznīcinātāju bataljona komandējošā sastāva personas lietā dokumenti grupēti

četrās sadaļās.
1. sadaļa - izziņas pēc formas nr. 1, kas ir slepena izziņa divās daļās ar

galvenajām ziņām par kaujinieku. 1. daļa - pamatziņas par kaujinieku; 2. daļa -

iepriekšējais darbs vai darbība.

2. sada|a - dienesta gaitas apraksts ar atzīmēm par iepriekšējo darbu civilajā

dzīvē, partijas stāžu, dalību Lielajā Tēvijas karā frontē, dalību lekšlietu tautas

komisariāta struktūrās utt.

3. sadaļa - atestācijas materiāli, partijas pirmorganizāciju, komjaunatnes un

cita veida politiskie raksturojumi par kaujinieku.
4. sadaļa - norīkojumi darbā VDM orgānos (partijas vai komjaunatnes orgāna,

kas nosūta darbā leM vai VDM struktūrās, lēmums). Sadaļā iekļauti šādi dokumenti:

iesniegums par pieņemšanu darbā; autobiogrāfija; VDM darbinieka sevišķa nozī-

mējuma anketa; kadru uzskaites lapa; speciālās pārbaudes materiāli un slēdziens

par kaujinieka piemērotību darbam VDM iznīcinātāju bataljonā; solījums vai pa-

raksts par dienesta noslēpumu neizpaušanu; ārstu komisijas slēdziens un citi

dokumenti, to skaitā pavēļu izraksti par atbrīvošanu no iznīcinātāju bataljona un

pensijas kārtošanas dokumenti. 7
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Jāatzīmē, ka ne visās personas lietās šāda dokumentu sistematizēšanas struktūra

ir ievērota. Acīmredzot tas ir izskaidrojams ar lietvedības kārtošanu katrā konkrētajā

iznīcinātāju bataljonā un to, ka ne vienmēr ir tikušas ievērotas esošās instrukcijas.

Būtiski, ka personas lietas pamatā tika ieviestas tikai tiem kaujiniekiem, kuri

bija iek|auti iznīcinātāju bataljonos kā algoti štata darbinieki.

1. sadaļa

Dienesta pakāpju un nozīmēiumu lapa {Листок званий и назначений - krievu

valodā), kas sastāv no divām daļām. 1. daļa - dienesta pakāpju lapa ar ailēm:

nr. р. к., piešķirtā militārā vai speciālā pakāpe, pavēles datums, kad pakāpe pie-

šķirta, izdienas laiks šajā pakāpē. 2. da|a - norīkojumi ar ailēm: kādā vienībā vai

daļā, kā rīcībā un kādā amatā kaujinieks nozīmēts, pavēles nr., datums. Piemēram:

"... - LPSR VDM Talsu iznīcinātāju bataljona rēķinvede, iecelta amatā 1. jūlijā, ar

LPSR VDM 1947. gada 8. maija pavēli nr. 130; 1948. gada 20. jūlijā atbrīvota pēc

pašas vēlēšanās." 8

2. sadaļa
Dienesta oaitas apraksts (Поспужной список -krievu valodā), pārsvarā militār-

personām, kuras karojušas frontē vai dienējušas PSRS VDM vienībās. Dienesta

apraksti ir dažāda veida un parauga, satur apmēram 30-35 pozīcijas: vārds, uzvārds,

tēva vārds, dzimšanas dati, sociālā izcelšanās, dalība VK(b)P vai citās partijās,
kādās militārās vienībās dienējis, vai atradies partizānu vienībās utt.9 Jāatzīmē, ka

dienesta aprakstos esošā informācija dublējas arī citos personas lietas dokumen-

tos, piemēram, Kadru uzskaites personas lapā vai LPSR VDM darbinieka sevišķa

nozīmēiuma anketā

3. sadala

Dienesta raksturojums (Спужебная характеристика - krievu valodā), ko parasti

parakstīja iznīcinātāju bataljona komandieris un attiecīgā apriņķa VDM priekšnieks. 10

Piemēram:"... -Talsu apriņķa VDM iznīcinātāju bataljonā kā operatīvā vada algots

kareivis ...[biedrs В.] vairākkārt aktīvi piedalījās kaujas operācijās nacionālo bandu

likvidēšanā." 11 Šajā sadaļā atrodami arī Komunistiskās partijas un komjaunatnes

pirmorganizāciju raksturojumi par iznīcinātāju bataljonu kaujiniekiem.

4. sadaļa, kas seko šiem personas lietas ievaddokumentiem, ir visbagātāk

dokumentētā ar personu iesniegumiem iznīcinātāju bataljona komandierim ar lūgumu

"pieņemt darbā" iznīcinātāju bataljonā. Piemēram, kaujinieka iesniegums Daugavpils

iznīcinātāju bataljona komandierim: "Lūdzu pieņemt mani iznīcinātāju bataljonā par

kaujinieku. Visus man uzliktos pienākumus pildīšu godīgi un pēc labākās sirds-

apziņas."l2

Jāatzīmē, ka ne visos iesniegumos parādās motivācija, kādēļ tas vai cits cilvēks

vēlējās iestāties iznīcinātāju bataljonā, bieži vien šie iesniegumi ir klišejveida.
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Motivācija vairāk parādās pašrocīgi rakstītajā Autobiogrāfijā. Piemēram, no kāda

Valkas apriņķa iznīcinātāja autobiogrāfijas redzams, ka neatkarīgās Latvijas laikā

viņš bijis komjaunietis pagrīdnieks, vācu okupācijas laikā apcietināts un atradies

ieslodzījumā Salaspils nometnē, nosūtīts spaidu darbos uz Vāciju, atgriezies Latvijā,

padomju laikā kļuvis par Valkas pagasta milicijas inspektora palīgu, vēlāk par VK(b)P
biedru un iznīcinātāju bataljona vada komandieri. 13

Tālāk personas lietā atrodas Kadru uzskaites personas lapa {Личный листок

по учету кадров - krievu valodā), kas sastāv no 33 pozīcijām ar jautājumiem, uz

kuriem potenciālajam iznīcinātājam bija jāsniedz atbildes. Atbilžu skaits vairākas

reizes pārsniedza šīs anketas pozīciju skaitu. Piemēram, uzvārds, vārds, tēva

vārds, dzimums, dzimšanas mēnesis un gads, dzimšanas vieta, tautība, ticība,

vecāku sociālais stāvoklis, paša sociālais stāvoklis, partijas piederība, dalība

organizācijās (līdz 1940. g. 17. jūnijam, pēc 1940. g. 17. jūnija, vācu okupācijas
laikā utt.), izglītība, darba gaitas no pastāvīgās nodarbošanās sākuma, svešvalodu

zināšanas utt. To skaitā tādi jautājumi - vai piedalījies revolucionārajā kustībā,

vai piedalījies Pilsoņu karā, vai piedalījies partizānu kustībā, dienests armijās un

daudzi citi jautājumi.

Šo anketu darbiniekam vajadzēja aizpildīt pašam, to parakstīja partijas komitejas

sekretārs vai citos gadījumos -iznīcinātāju bataljona komandieris. 14

Daudz apjomīgāka jau ir LPSR VDM darbinieka sevišķa nozīmēiurna anketa

(Анкета специального назначения работника МГБ - krievu valodā). Tās ir da-

žāda veida, ar dažādiem nosaukumiem, bet to būtība bija nemainīga. Anketā bija

52 pozīcijas (pavisam 15 lappuses), un, lai gan tā dublēja iepriekšējās anketas

jautājumus, tomēr bija plašāka un izvērstāka. Šajā anketā ietverti jautājumi par

personas sodāmību, vai bijušas zaudētas balsstiesības, vai bijis ārzemēs un kādos

apstākļos, vai radi dzīvo ārzemēs, armijā dienējošiem - sīks dienesta gaitas sa-

raksts, bijušajiem PSRS leTK, vēlāk VDTK un VDM darbiniekiem - detalizētas gaitas

šajos orgānos utt. Šajā anketā bija nepieciešams norādīt ziņas par tuvākajiem radi-

niekiem: tēvu, māti, brāļiem, māsām, par sievas vai vīra radiem utt. 52. jautājumā

norādīts - ko vēl vēlaties paziņot par sevi, par sievu, par vecākiem un radiem?

Persona, kura aizpildīja šo anketu, bija brīdināta par nepareizu anketā prasīto ziņu

sniegšanu. Anketu pieņēma VDM kadru daļas operatīvais darbinieks, pārskatīja VDM

kadru daļas priekšnieks. ls

Šai anketai parasti seko iznīcinātāju bataljona kaujinieka Solījums ieb saistības

(Обязательство - krievu valodā) par to, ka kaujinieks apņemas turēt slepenībā

visas ziņas un materiālus par leM un VDM orgānu darbību. Solījuma teksts bija

šāds: "Es, apakšā parakstījies (uzvārds, vārds, tēva vārds), būdams dienestā, tāpat

arī pēc atvaļināšanas, ar šo solos un apņemos: sargāt vislielākā slepenībā visas
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ziņas un materiālus par leM orgānu un leM armijas darbību, nekādā veidā tos

neizpaust un nedalīties artiem pat ar saviem vistuvākajiem radiniekiem un draugiem.

Ja es kādreiz nodarbošos ar rakstniecību vai skatuves mākslu, apņemos nekādā

gadījumā neizpaust tiešā vai netiešā kārtā, tāpat arī presē (periodiskā un nepe-

riodiskā), skatuves uzvedumos, literāros un tamlīdzīgos disputos un atsevišķās

uzstāšanās par VČK - OGPU - NKVD - MVD aģentūras un operatīvo darbu ne

pagātnē, ne tagad; bet tādos gadījumos, kad augšā norādītie materiāli jau rokrakstā

sagatavoti izdošanai, nepārdot izdevniecībām bez attiecīgu leM orgānu atļaujas,
norādot visu uzskaitīto augšā norādīto orgānu iepriekšējam pārskatam un sankcijai.

Visa augšā norādītā neizpildīšana man draud ar atbildību pēc attiecīgiem

Kriminālkodeksa pantiem [seko paraksts un datums]."16

Kaujinieku personas lietās sastopamie solījumi ir vairāka veida, ar saturiskām

izmaiņām, tajā vai citā gadījumā lietojot iekšlietu un valsts drošības orgānu saīsi-

nājumu abreviatūras: leTK, VDTK, leM, VDM, arī NKVD v.c.

No 1947. gada 9. jūnija, kad tika pieņemts PSRS Augstākās Padomes Prezidija

Dekrēts par paredzētajiem sodiem par valsts noslēpuma ziņu izpaušanu, iznīcinātāju

bataljonu kaujiniekiem, zvērot uzticību VDM orgāniem, vajadzēja parakstīties arī

par to, ka viņi ir brīdināti par atbildību, kādu paredz minētais dekrēts, un ka viņi ir

iepazinušies ar izrakstu no šī dekrēta. 17

Tālāk personas lietā seko iznīcinātāju bataljona kaujinieka Radinieku saraksts

(Список родственников - krievu valodā), kurā noteikti bija ierakstāmi: darbā

pieņemamās personas sieva, vīrs, tēvs, māte, brāļi, māsas un viņu sievas, vīri.

Citi radinieki sarakstā bija ierakstāmi tādā gadījumā, ja iznīcinātāju batal-

jonā pieņemamais uzturēja ar viņiem sakarus. Saraksts noteikti bija rakstāms

ar tinti. 18

Izzina par iznīcinātāju bataljona kaujinieka veselības stāvokli būtībā ir diezgan

formāla, jo tajā ir tikai atsevišķu ārstu, piemēram, acu ārsta, iekšķīgo slimību ārsta

un neirologa slēdzieni, ka "darbinieks ir vesels". Izziņas parasti ir izsniegušas vie-

tējās poliklīnikas.l9

Personas lietā atrodas slepens iznīcinātāju bataljonā darbā pieņemamās

Personas speciālās pārbaudes plāns (План специальной проверки -krievu valodā),
ko apstiprināja LPSR VDK kadru daļas priekšnieka vietnieks. Ilgus gadus tas bija

pulkvedis Kerre. Būtībā šis plāns ir anketa no trijām daļām. Pirmā daļa - kas tiek

pārbaudīts (norādīts uzvārds, iniciāli un radniecības pakāpe ar iznīcinātāju batal-

jona kaujinieku). Šajā sadaļa tika norādīti ģimenes locekļi -tēvs, māte, brāļi, māsas,

dzīvesbiedri. Otrā dala - kur pārbaude tiek veikta (pēc personas dzīvesvietas, pēc

VDM 1. specda|as materiāliem). lebraucējiem Latvijā no citām PSRS republi-

kām vai apgabaliem pieprasījumi tika sūtīti uz attiecīgās PSRS republikas vai
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apgabala VDM 1. specda|u, no kurienes šī persona ieradusies Latvijā. Latvijā

dzīvojošiem -pēc LPSR VDM 1. specdaļas materiāliem. Trešā dala -kādi fakti tiek

pārbaudīti. Parasti tie bija: dienests armijā, atrašanās vācu okupētajās teritorijās,

radošā darbība v.c. fakti, kā arī kompromitējošu materiālu esamība. 20

Pārbaudes materiāli (Материалы проверки - krievu valodā). To ir daudz un

dažādu - izziņas un uzziņas, raksturojumi no iepriekšējām dzīves vai darba vietām

v.c. Pārbaude bija reglamentēta. Vispirms tika sastādīta izziņa par to, kādas ziņas

pieprasāmas, un uzrakstīta Uzskaites kartīte. Te ir arī izziņa no personas iepriek-

šējās dzīvesvietas.

Izzina par sodāmību (Справка о судимости - krievu valodā), ja persona agrāk

ir bijusi aizturēta, piemēram, par spekulāciju (tādu gadījumu no PSRS atbrau-

kušajiem ir daudz), vai arī atzīme, ka kompromitējošu materiālu nav. Parasti tas ir

iespiests zīmogs pieprasījuma otrajā pusē: "Pēc LPSR VDM operatīvās izziņu

kartotēkas ziņu nav" un attiecīgā inspektora paraksts, kurš šo izziņu sastādījis.

Bez tam personas lietās bieži ir arī atsevišķi izmeklēšanas materiāli (Материалы

расследования - krievu valodā), ja iznīcinātāju bataljona kaujinieks ir veicis kādus

disciplināros pārkāpumus, piemēram, dzērumā lietojis ieroci vai huligāniski uzve-

dies (piemēram, kāda Valkas iznīcinātāju bataljona kaujinieka lieta). 21 Ir šo izmek-

lēšanā iesaistīto personu pratināšanas protokoli. Parasti izmeklēšanu veica VDM

Sevišķā inspekcija.

Iznīcinātāju bataljona kaujinieku personas lietu parasti noslēdz Izraksts no LPSR

VDM pavēles (Выписка из приказа - krievu valodā) iznīcinātāju bataljona perso-

nālsastāvam par to, ka tāds un tāds iznīcinātāju bataljona kaujinieks ir atbrīvots no

tāda un tāda iznīcinātāju bataljona, minot viņa ieņemamo amatu. Parasti figurē

motivācija - "pēc paša vēlēšanās", retāk - par disciplināriem pārkāpumiem vai

neatbilstību amatam.

Pavēli par atbrīvošanu no iznīcinātāju bataljona parakstīja LPSR valsts drošības

ministra vietnieks (vairumā gadījumu - Jefimovs) un LPSR VDM kadru daļas

priekšnieks (vairumā gadījumu - Kerre).22

Atsevišķās lietās ir atrodami t.s. pensijas dokumenti jeb materiāli. Tos veidoja

gadījumos, ja bijušais iznīcinātāju bataljona kaujinieks vēlāk - 60.-80. gados -

atbilstoši tālaika likumdošanai pieprasīja VDM (VDK) izziņas par dienestu pensijas

pārrēķināšanai.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar PSRS Ministru Padomes Valsts drošības komitejas

1955. gada 14. marta skaidrojumu nr. 22/S/9838 personām, kuras dienējušas

iznīcinātāju bataljonos Baltijas republikās komandējošā sastāva štata amatā ar pa-

kāpi jaunākais leitnants un augstāku, skaitīja dienesta stāžu kā dienestu valsts

drošības orgānos. 23
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Interesanti, ka tieši pensijas dokumenti ir ievērības cienīgi ar to, ka tajos norādīti

un aprakstīti visi iznīcinātāju bataljonu kaujinieku (algoto) varoņdarbi cīņā pret

nacionālajiem partizāniem Latvijā pēckara posmā. Personas lietā šos dokumentus

papildina aculiecinieku - dienesta biedru - liecības un dažāda veida arhīva izziņas.

Savdabīgas ir šo personas lietu hronoloģiskās robežas, atsevišķās lietās ir

atrodami dokumenti par laika posmu līdz 1991. gadam. Šādu dokumentu atraša-

nās lietās ir izskaidrojama ar bijušo iznīcinātāju bataljonu kaujinieku pensijas, so-

ciālo un citu jautājumu kārtošanu. Šo dokumentu pievienošana lietās tika veikta

60.-80. gados, kad tie atradās Latvijas PSR VDK arhīvā.

Secinājumi

Dokumenti sniedz informāciju par Latvijas PSR VDM iznīcinātāju bataljonu darbību

Latvijā pēc Otrā pasaules kara, to cīņu nacionālās pretestības kustības apspiešanā

un padomju okupācijas režīma nostiprināšanā. Tie apliecina arī iznīcinātāju batal-

jonu kaujinieku pastrādātos noziegumus Latvijas teritorijā pret civiliedzīvotājiem.

Iznīcinātāju bataljonu kaujinieku personas lietas kopā ar iznīcinātāju bataljonu

rīkojumu dokumentiem un LKP dokumentiem būtu jāvērtē un jāskata Latvijas

kolaborācijas vēstures kontekstā.

Novērtējot šo dokumentu grupu, var teikt, ka tas ir jauns, līdz šim pilnībā ne-

apgūts un neizvērtēts vēstures avots, Latvijas historiogrāfijā tikai pieminēts H. Stroda

darba "Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956" 24 avotu apskatā vispārējā

Latvijas nacionālās pretošanās kustības vēstures kontekstā.

Dokumenti radīti īpašos apstākļos, ko sekmēja VDM (vēlāk VDK) darbības īpašais

režīms: slepenība, atšķirība dokumentu formas ziņā, dokumentu īpašie glabāšanas,

aprakstīšanas un izmantošanas apstākļi.
Šobrīd dokumentu sastāva pilnīgums nav nosakāms. Bijušās LPSR VDM (VDK)

arhīvā saglabātas ir tikai 257 lietas: pavēles, uzskaites grāmatas un sarakstes

dokumenti, kā arī iznīcinātāju bataljonu komandējošā sastāva (algotais un neal-

gotais štata sastāvs, vadība un operatīvais sastāvs) lietas. Par 44 000 iznīcinātāju

bataljonu dalībnieku ziņas saglabājušās tikai kartotēkā, bet ir tikai 2823 personas

lietas un divi šo lietu reģistrācijas žurnāli. 25

Dokumentu īpatnība ir tā, ka tie rakstīti gan latviešu, gan krievu valodā, tādēļ

potenciālajam pētniekam nepieciešamas labas šo valodu zināšanas, kā arī VDK

lietvedības un padomju tiesību sistēmas zināšanas.

Iznīcinātāju bataljonu Latvijā dzimušo kaujinieku personas lietās esošā infor-

mācija liecina par šo personu kolaboracionistisko sadarbību ar padomju okupācijas

režīmu Latvijā pēc Otrā pasaules kara, un dokumentus nākotnē varētu izmantot

kolaborācijas vēstures pētīšanā.
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Nenoliedzami, bijušās LPSR VDM iznīcinātāju bataljonu kaujinieku personas

lietas ir visai savdabīgs padomju okupācijas laika vēstures avots, kas būtu izman-

tojams ciešā saistībā ar citu avotu un dokumentu grupām. Ar laiku šie dokumenti

noteikti ieņems paliekošu vietu Latvijas vēstures izpētē.
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Ainārs Bambals

Personal Files of the Officers of the LSSR SSM Exterminators

Battalions as a Source of History
Summary

Summary

The paper analyses the composition and content of the personal files of the officers

of the Exterminators Battalions of the Latvian SSR State Security Ministry (SSM)
as a source of history.

In the personal files of the officers of the Exterminators Battalion documents

are divided into four sections:

1. section. References written on (confidential) form No. 1; the form has two

parts and contains basic information on the combatant, his previous occupation or

activities.

2. section. List of the person's military activities with detailed information on

his civilian career, membership of the Communist Party (CP), participation in the

Great Fatherland's War of the Soviet Union (WWII), engagement in the structures

of People's Commissariat of Interior and SSM, etc. Documents enclosed in this

section contain information on the combatant's participation in combat operations

against national partisans.
3. section. Certification documents, the person's political testimonials issued

by his section of CP, the Young Communist League and other references.

4. section. Documents referring to the person's career in the structures of

SSM: application for the Exterminators Battalion, CV, form of the special duties

employee of SSM, personnel register form, report on the results of the special

examination, signed pledge not to divulge official secrets, conclusion of the medical

commission on the person's status of health, copies of the orders of the combatant's

dismissal from the battalion and documents on pension. Documents included in

this section contain information on the combatant's activities in the Exterminators

Battalion and participation in fights against national partisans.

The author, having analysed the above-described group of documents as a

source of history, has reached the following conclusions:

These files present a new historical source, which has not been completely

studied and assessed yet. In the Latvian historiography these documents have

only been mentioned in the context of the history of the Latvian national resistance

movement: in the survey of sources in Prof. H. Strods' monograph 'The War of

the Latvian National Partisans in 1944-1956."

These documents have been written under special conditions dictated by the

special regime of the operation of the former LSSR SSM: secrecy, special
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registration of documents that differed from the traditional office-work, special

regulations of storage, filling-out and usage of these documents.

It is impossible to find out how complete these files are. In the archives of the

former LSSR SSM information on all of the 44 000 members of the Exterminators

Battalion has survived in the file-index only and there are only 2823 personal files

and two registration books of these files available.

A specific feature of these documents is that they are both in Latvian and

Russian that requires from a potential researcher to have a good knowledge of

these languages as well as of the principles of the office-work in SSM and of the

Soviet law.

Information found in the personal files of those combatants of the Exterminators

Battalion, who were born in Latvia, attests their collaboration with the Soviet

occupation regime in Latvia after World War 11, therefore these documents could

be useful in the research into the history of collaboration.

In view of the specific conditions under which these documents were created,

the following methods are recommended and are suitable for the assessment of

these files: direct comparison of different sources (collation with orders and

instructions, for instance) and analysis.

As these documents contain so-called sensitive information on persons, their

usage is controlled by law "On the Protection of the Data of Physical Persons"

adopted in Latvia on 23 March 2000.



Jaak Pihlau

Escapes from Occupied Estonia

(1947-1959)

Estonia like the other Baltic States were the outposts of Soviet empire and so their

frontiers were carefully locked by the KGB and the frontier-guards. Despite of this

many Estonians managed to successfully escape to the West during the occup-

ation period. According to archival data, during 1947-1959 there were at least

10 successful frontier crossings, ten times less than failed attempts\ There are

not taken into account those who left the USSR by legal means (seamen, tourists,

official cultural delegations and so forth), because many of them were the KGB

agents.

1. Post-war sea escapes

The most successful attempts were made before 1947, when the frontier had not yet

been completely closed. The Estonian coast and islands were guarded by three land-

based frontier squads and two marine squadrons (altogether 2000 men). The 106th

squad and the Ist marine squadron were stationed in Tallinn, the 2nd marine squadron
in Haapsalu, the 99 (6)th squad in Rakvere and the 11th squadron in Kuressaare

(Kingissepp at that time). Their headquarters were located in Riga and Leningrad. All

Baltic sea moving objects were observed continuously by Soviet Baltic Navy and

land-based radars, which located clustering on islands and Estonian coast-line.

In 1946, there were many sea escapes to Sweden and Finland from Estonia.

For example, in April Mihkel Laks arrived at the coastal village of Tuuru (near

Haapsalu) and escaped to Sweden with his family (wife and three children) and his

closest friend. In August Herbert Liljeberg arrived at North Estonia near Tallinn,

managing to take to Finland his fiancee from Central Estonia; they married soon

afterwards in Finland.

In the winter of 1947 the Finnish Gulf froze over and a number of escape

attempts were made. Most successful was the former Finnish Army volunteer Heino

Mikiver, who skiing and then walking arrived at Helsinki Archipelago on 26 March
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1947. Unfortunately Finland at that time had signed the secret agreement with the

USSR to hand over all refugees to the Soviet Union (Estonia was regarded as part
of this communist empire) and so Heino Mikiver was taken prisoner by the Soviets

and was sentenced to 10 years in a Siberian labour camp (discharged in 1957; at

present resides in Tallinn).
At the same time the sea-escaping became more difficult, because KGB recruited

secretly many fishermen to create the so-called "crossing points" to catch refugees
in a trap. Thus many famous persons were arrested, for example 14-times world

champion in shooting Elmar Kivistik, and in an exchange of shots many "forest

brethren" (metsavennad) perished.

The most exciting post-war escapes were made by fishing trawlers over the

Baltic sea to Sweden.

In December of 1947 the fishing trawler "Merituul" (belonged to Estonian

Trawling Boats Base) took flight to Sweden with nine members of the crew (one
was a female cook). Their harbour was in Klaipeda and on 10 December, while in

the fishing waters of Central Baltic, captain Enno Laesson decided to flee. Next day

after 18 hours of sea-voyage "Merituul" reached the coast of Gotland (an island in

Sweden). The main organizer of the escape was 21 -year-old Priidu-Friedrich Pold

(former sergeant in the German army) who later returned to Estonia as Swedish

intelligence agent and was killed in a battle with Soviet frontier-guards in 1951. All

refugees were sentenced by the Soviet Tribunal in absence to 25+5 years

(25 years of imprisonment and 5 years of deportation) 2.
It is interesting to note that the passports of several refugees were used by the

Swedish and English secret services and given to their agents who illegally were

sent to Estonia. Therefore the following sea-escapes across the Baltic were rarely

described in Western newspapers of that time. For example, we know next to

nothing about the escape of three Estonians from Saaremaa Island in December of

1949 (Helmut Hiiuvāin, Lembit and Osvald Ting) and even less about a probably
successful escape in 1953 also from Saaremaa.

After the escape of "Merituul" the control over the fishing boats was considerably

strengthened and an order was issued according to which the captain and the

motor mechanic were not permitted to be both Estonians; also the number of

Russian seamen was substantially increased and all suspicious seamen were

immediately dismissed. Despite of this on August of next year another Estonian

fishing trawler "Merisilm" successfully fled to Sweden.

In fact the trawler was highjacked by the captain and his two mates because

majority of the crew members were Russians, who refused to flee. Captain Eduard

Soorsk, born in 1910 in Saaremaa, evacuated in 1941 to Russia and served in the
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Red Army during the war. That explains why he was appointed captain of the

trawler although he had no special naval schooling and his family had disappeared

during the war (later it became known that they had fled to Sweden). The second

organizer of this escape was Edgar Pappel, a mechanic who had been dismissed

from the fishing fleet shortly before as suspect. The sea-voyage began on

29 August from the port of Klaipeda; two days before that Pappel had hidden in

a chain-box of the trawler and the frontier-guards did not discover him.

When the boat was about ten miles to the north-west from Klaipeda, the captain

locked all other Russian-speaking crew members (the first mechanic was an

Ukrainian Kudrya by name) in their cabins. The captain was joined also by two

other Estonians: "the faredodger" Edgar Pappel and the trawling-master August

Koppel. Afterwards Kudrya witnessed to KGB3 that the captain and Pappel threatened

him by the pistols, but in his memoirs (written in Canada) Soorsk denies that.

About 150 miles (270 km) were left till Gotland. However, there was no exchange

of shots and "Merisilm" reached Gotland in the morning of August 30. The Russians

had denied the rights to political refuge for "Soviet citizens" in Sweden and so

they were left in the trawler, in which Pappel before had destroyed tubing in the

machine room. Later the trawler was discovered drifting in the sea by a German

merchant ship and escorted by a Soviet coast guarding ship to the Latvian Liepāja

port. During the mass deportations in 1949 into the list of deportees also the

sister of Captain Soorsk and the 68-year-old father of August Koppel were included,

although they knew nothing about their relatives' intentions to escape. The latter

died almost immediately after the deportation in a Siberia railway station.

2. Sea escapes during the 1950 s

During the next decade the number of successful escapes decreased considerably,

but never came to an end.

In March of 1955, 20-year-old Manivald Rastas made a sensational escape to

England, hiding himself in the hold of the Soviet merchant ship "Tartu". He managed

to get a loader appointment in Tallinn Merchant Harbour and hid himself at night in

the ship that was about to leave for England with the paper pulp cargo. The Russian

frontier-guards did not find him because he was hiding in a void between the

paper pulp packs and the wall. Unfortunately the Tallinn shipping route was covered

with ice and the ship left the port two days later. During the following week the

most serious problem of Rastas was the thirst because he had about him only a

small bottle of drinking-water. The ship reached the Gravesund port in England

only on 23 March and then the discharge followed which lasted a couple of days.
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During that time the exits from the ship were guarded by trustworthy members of

the crew -all Russians. Fortunately the dockers were Englishmen, so Rastas joined

them unnoticed and managed to go ashore. He was granted British citizenship and

later emigrated to Canada. In the USSR he was judged by default and sentenced to

25+5 years, which afterwards in Moscow was changed to death sentence.

In the same year fisherman Eduard Čun with his family succeeded to flee from

Saaremaa Island. He had very adventurous youth, in 1925 left Saaremaa (Korkvere)

for America, joined the communist movement of the USA, 10 years later moved to

the USSR with his Croatian wife. After all Čun became totally disappointed in the

communist system and returned home again. At home he joined the local fishermen

kolkhoz, was the headman of a fishing boat. Although in order to reach Sweden,

he had to pass through the well-guarded Kura Kurk (the Strait of Irbe), he decided

to take the risk.

He mounted a silencer to his motorboat and equipped the boat with fuel supply

sufficient to go through nearly 500 km. In the early morning of 6 November he left

the Korkvere harbour, previous to that having explained that he will bring his wife

and mother-in-law to the mainland. Actually in darkness, rainfall and east wind he

changed course to Kura Kurk. The strait was guarded by several Soviet Coast

Guard ships and illuminated by searchlights, but in the stormy weather the small

boat passed through unnoticed. Next day about 15.30 p.m. (after 32 and a half

hours of travel) the boat arrived happily at Fārosund haven in the northern part of

Gotland. The family was granted political asylum in Sweden, while back at home

the War Tribunal of Baltic Fleet sentenced Eduard Čun to death, his wife got 25+5

and mother-in-law 10+3 years. Afterwards both Manivald Rastas 4 and Eduard Čun 5

wrote a book about their adventurous life.

Three years later a new escape was made from Estonia to Sweden which was

especially unpleasant to KGB because the escape was iniated by a former KGB

agent and well-known yachtsman Eugen Adrik. Actually he was a Russian (his real

name was Yevgeni Mudrolyubov and he was born in Estonia in 1924), the captain
of Olympic 5.5R class yacht "Muhu". His crew included 22-year-old steersman

Avo Pruul and a woman (Hilda Proobal-Vainola).

Towards the evening of 18 August 1957 from Pirita Yacht Club in Tallinn five

yachts set out to open-sea competition Tallinn-Klaipeda-Tallinn, amongst them

also "Muhu", Adrik having special permission to pass Saaremaa from westward.

On 20 August a strong (6-7 point) storm broke out and "Muhu" made use of this

opportunity, left the Soviet territorial waters and navigated towards the Swedish

coast. At noon of the next day the yacht reached Stockholm's Archipelago in a

very poor condition (with broken sails, boat full of water), but the crew was still
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alive. When the Estonian KGB and Coast Guard got to know about this escape,

they were panic-stricken. All the rest of the sailing yachts were arrested and

transported to shore, ceaseless interrogations and inquiries started, the open-sea

competitions were forbidden for a long time. Adrik and his mates got 10 years of

imprisonment in absence 6.

A year later (on 25 June 1958) an escape from the great fishing ship "Ukraina"

was performed by Erich Klaup. Near the Shetland Islands in North Sea Klaup, who

was given a task to repair a small motorboat, fled to the coast at the time when

other members of the crew were watching a movie. Klaup had to cover a distance

of about 5-6 miles (9-11 km), the Russian searching commandos pursued him

both on sea and on land but unsuccessfully. Later he was sentenced by the Estonian

Supreme Court to 25+5 years in absence 7.

3. Land-based flights

Although the land frontier of the USSR was as carefully watched by the KGB and

the frontier-guards as was the maritime frontier, a number of successful flights

were performed from the mainland as well. It was considerably more difficult to

guard due to its great length of tens of thousands of kilometers and to equip it

with electrified barbed wire fences, wire traps, ploughed checkup land strips and

patrol units having electronic and infrared detection devices. At the end of the

war and afterwards, the main escape routes for Estonians led through the

geographically close areas of Karelia and the Kola peninsula, but also via Eastern

Europe and Central Asia. In Karelia the additional difficulty was associated with

the so-called "prohibited zone" (60-80 km) and going through swampy forests,

rivers, lakes and mountain ranges (especially at the Kola peninsula). Normally it

took about 10-15 days to hike to Soviet-Finnish border from non-controlled

railway stations. The southern section of the frontier was nearer but almost

impossible to cross.

In post-war years many Estonians fled via Karelia to Finland but were

returned to the USSR by Finnish authorities. For example, young workers of an

oil factory in Kohtla-Jarve Heinrich Roots (1926), Eduard Raud (1925) and

Eduard Pruunes (1928) crossed the frontier on 8 August 1946 after a 2-weeks'

journey, but were arrested in Finland. Soviet War Tribunal sentenced all three

to 10+3 years.

The most dramatic flight to Finland was performed by an Estonian lieutenant

(German captain) Jaan-Herman Treial and his companion junior lieutenant Artur

Looke (professional railwayman, local headman of Omakaitse- Home Guard).
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In the summer of 1949, both men went by train to Southern Karelia and

continued their journey through forests and bogs to the Finnish frontier. On

28 July they crossed the frontier in llomantsi district. Then they made a fatal

mistake - decided to stay for some time in Finland and only after that to go to

Sweden. But Finnish frontier-guards arrested them immediately and handed over

to the police. The Soviet officials insisted that the refugees must be given out;

Fagerholm's government refused but the next Finnish government headed by Urho

Kekkonen agreed. In custody Treial was taken seriously ill and he fled from the

hospital with the help of his Finnish friends. Soon he was captured by the Finnish

police, sentenced by the Finnish court and died in hospital on 2 February 1950.

His mate Artur Looke was handed over to the USSR and sentenced to death in

Tallinn on 11 October 1950. This tragic case resounded through all Finland and

abroad -many books were written8 and also a Finnish film was shot.

Two years later Heino Jalakas and Evald Sirp escaped to Finland, were captured
there and handed over to the USSR. In 1952 they were sentenced to 25+5 years,

but survived in a camp
9
.

In the 1950s also several British intelligence agents crossed the Finnish border,

for example Estonian Voldemar Kiik. In contrast to the agents who took part in

the well-known operation "Jungle" (Soviet code-name "Lursen-S"), he was never

caught by Soviets and is still living in England. As we know, all agents of the

operation "Jungle" in Latvia or Estonia were arrested, sentenced to death or turned

out to be double-agents. Also many agents from the Estonian KGB were sent into

Finland, for example Juhan Hamann-Tuldava and Boris Nelk (both returned later to

the USSR).

Very obscure is also the case of 20-year-old student Enno Hubel who fled

from Karelia to Finland in September of 1955 10. He was arrested by the Finnish

police but never was delivered to the Soviet authorities. Half a year later he appeared
in Sweden and lived there until 1980. The circumstances associated with his escape

and early death are not known to this very day. We know only that in 1958 Hubel

was sentenced to death by the Supreme Court of the Karelian ASSR for "slandering

the Soviet system in the Western press." 11

4. The legendary Juhan Lapmann

The most famous Estonian refugee of all occupation period is doubtless Juhan

Lapmann. The Nobel Prize winner Alexander Solzhenitsin in his "The Gulag Archi-

pelago" 12 dedicated several chapters to the "principled fugitive" Estonian Georg

Tenno whose tenacity and consistency is truly admirable. Apparently the writer did
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not know anything about Juhan Lapmann who accomplished not only two sea

escapes to Finland and Gotland but also a successful escape from a hard labour

camp in Komi and made attempts to cross the border near Afganistan and in

Arhangelsk. In total Juhan Lapmann spent 32 years (from 1942 to 1989) in Soviet

prisons, labour camps and psychiatric hospitals 13.
He was born on 2 April 1913 in a small fishermen's village Kibru (Vihterpalu

township in Harjumaa county) and began his adventurous life at the age of 14

when he fled from home and worked as a boy on many European ships. Two

times he was sent back to home (from Finland and Belgium) but returned to sea

and by the age of 20 had visited almost every big harbour in Europe and North

Africa. After that he returned to his homeland, served in the Estonian Army and

then went to the USA where was active in Estonian left-wing (workers) societies.

At the beginning of World War II he came back to Estonia and worked as the

head of local land commission and later as executive commissioner in Nova

township.

In the summer of 1941 he evacuated to the Soviet Union. At once he was

shocked by the reality of "Soviet socialism" there and decided to return to the

United States. First he bought from an Estonian acquaintance (also from Vihterpalu)

a certificate relieving from the Soviet Army, then went with a companion to the

Central Asia. Unfortunately they both were arrested on September 1942 near

Afganistan's border in Tadjikistan. After 10 months in a Kurgan-Tyube prison he

was released and then he decided to apply to the USA embassy in Moscow as an

American citizen. There he got no positive answer and was sent by local Moscow

authorities to the Urals where an Estonian front division was formed. In the Tchkalov

(later Orenburg) railway station he was again arrested, pursued and fired at during

an escape attempt and then confined for three months.

After that Lapmann went to Arhangelsk where American and English ships

landed. There he was engaged at first by the American and later by the British

mission because he spoke good English and was a skilled car mechanic. On

19 October 1945 he was arrested while attempting to stay on the English ship

"Empire Peacemaker" and accused of a leadership in an espionage group. After

the cruel treatment by the NKGB he admitted this but soon in Moscow it appeared

that many members of this mystical espionage group mentioned by him were

already dead (for example famous composer Johann Strauss) and he was sent

back to Arhangelsk. There he required an Estonian language interpreter, gave no

serious testimonies and so the preliminary inquiry was fully obstructed. On January

1947 he was sentenced to 8 years hard labour; his real name and birth place was

not cleared up.
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On 24 September 1948, while being sent to work in a mechanic factory near

the basic camp, he escaped from Knyaz-Pogost prison camp in Komi. He climbed

over the fence in the dead of night and hid in a railway wagon. Changing the

wagons he reached first Kirov, then Leningrad and arrived elusively to home. In

Kibru village he concealed himself in a hay barn near homestead and began

immediately to build an escaping boat.

In two weeks he built of branches a very small row-boat, fastened with nails

and wires, covered with sailcloth, tarred and provided with a small mast. The

unique sea-journey in Baltic sea history began on 1 November 1948. At night a

proper southern wind blew and he set out towards Finland's coast about 100

kilometers away, using also a sail made of a Red Army tentmantle. Next day a

storm broke out and it's a wonder that Lapmann was not drowned but arrived

happily at his destination. Unfortunately Lapmann landed on the Porkkala peninsula

where a Soviet military base was located and he was immediately captured. Although

he presented himself as an American citizen Henry Parker who had arrived from

Sweden he was not believed. After 10 days of questioning he changed his testimony

stating that he was an American citizen Oskar Kuuse who during war-time had

come to the USSR. So the interrogations continued till the end of November, when

the MGB found the real Oskar Kuuse who lived in Nova township. Lapmann

proceeded deceiving the MGB but at the end his real identity was also clarified. On

20 July 1949 he was sentenced to 25 years of hard labour, his sister and uncle to

10 years. He served his sentence in a Vladimir prison and in a special hard labour

camp; was released and returned to Estonia in 1958.

But this was not the last flight in the life of Juhan Lapmann. In 1971, he nearly

crossed the Baltic Sea in a small motor boat, was taken on board of a Danish

fishing-boat near Gotland, but Soviet Coast Guard ships caught up with the Danish

vessel, the Soviets boarded it and forced Lapmann to return under the threat of

fire. This time he served his sentence in psychiatric hospitals - first in Czer-

nyakhovsk, later in Estonia, until the year of 1989. In total he was repressed for

32 years, but never surrendered.
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Jāks Pihlaus

Bēgšana no okupētās Igaunijas, 1947.-1959. gads
Kopsavilkums

Kopsavilkums

Lai gan saskaņā ar ANO Cilvēktiesību deklarāciju ikvienam ir tiesības pamest jebkuru

valsti, to skaitā savējo, un atgriezties savā valstī, PSRS šo saistību nekad nav

pildījusi. Čeka un robežsargi rūpīgi noslēdza okupēto Baltijas valstu robežas.

Igaunijas piekrasti un salas apsargāja trīs uz sauszemes bāzētas un divas uz jūras

bāzētas vienības, kopā 2000 vīru. Neskatoties uz to, daudziem igauņiem okupā-

cijas periodā izdevās veiksmīgi aizbēgt pāri robežai uz Rietumiem.

Vairums bēgšanas gadījumu notika pirms 1947. gada, kad robeža vēl nebija

pilnībā slēgta. Pēc arhīvu datiem, laika posmā no 1947. līdz 1959. gadam robeža

sekmīgi tika šķērsota vismaz 10 reižu, kas ir desmitreiz vairāk kā nesekmīgo

mēģinājumu. Šeit netiek pieskaitīti legāli no PSRS izbraukušie cilvēki - jūrnieki,

tūristi, oficiālo kultūras delegāciju sastāvā esošie utt. Daudzus no viņiem sūtīja

čeka. Lielākoties bēgšana notika veiksmīgi, šķērsojot Baltijas jūru ar zvejnieku laivām

vai traleriem.

1947. gada decembrī uz Zviedriju aizbēga Igaunijas traleru bāzei piederošais

zvejas traleris "Merituul", kas zvejoja Baltijas jūras centrālajos ūdeņos. Uz kuģa

bija deviņi apkalpes locek|i; galvenais bēgšanas organizators bija Prīdu Frīdrihs

Pelds, kurš vēlāk atgriezās Igaunijā kā Zviedrijas izlūkdienesta aģents un 1951. gadā
tika nogalināts sadursmē ar padomju robežsargiem. Pēc 18 stundu ilgas kuģo-
šanas "Merituul"piestāja Gotlandes krastā, un visi apkalpes locekļi lūdza politisko

patvērumu Zviedrijā. Pēc šī gadījuma traleru kontrole tika ievērojami pastiprināta,

taču tik un tā nākamā gada augustā uz Zviedriju veiksmīgi aizbēga cits igauņu
traleris "Merisilm". Bēdzēji bija kapteinis Eduards Sorsks, traļmeistars Augusts

Kopels un "par zaķi" braukušais Edgars Papels; četri krievu izcelsmes apkalpes



212 Padomju okupācijas režīma represīvā politika Baltija un tās sekas

locekļi atteicās bēgt. 1949. gada decembrī uz Gotlandi motorlaivā izdevās aizbēgt

trim Sāremā iedzīvotājiem - Hīuvainam un brāļiem Tingiem.

50. gados vispārdrošākie bēdzēji bija 20 gadus vecais Manivalds Restas, kurš

paslēpās uz Angliju braucoša padomju tirdzniecības kuģa kravas telpā, un zvejnieks

Eduards Euns, kurš nelielā zvejas laivā ar ģimeni aizbēga no Sāremā dienvidu krasta.

Abi aizmuguriski tika notiesāti uz nāvi. 1957. gada augustā no Tallinas uz Zviedriju

izdevās aizbēgt pazīstamajam burātājam Eiženam Adrikam ar līgavu Hildu Vainolu

un stūrmani Avo Prūlu. Aizmuguriski viņiem tika piespriests 10 gadu cietumsods.

Gadu vēlāk no liela zvejas kuģa, kas zvejoja pie Šetlendas salām, ar nelielu motorlaivu

uz Angliju pārbēga jūrnieks Ēriks Klaups. Viņam piesprieda 25 gadus un tiesību

atņemšanu uz pieciem gadiem.

Lai gan PSRS sauszemes robeža tika apsargāta tikpat rūpīgi kā jūras robeža,

kā arī aprīkota ar elektrizētu dzeloņstiepļu sētu, stiepļu slazdiem, uzartām pārbau-

des zonām un gar to patrulēja vienības ar elektroniskiem un infrasarkano staru

detektoriem, daudzi bēgšanas mēģinājumi izdevās. Kara beigās un pēckara pe-

riodā galvenie bēgšanas maršruti bija no Karēlijas un Kolas pussalas, kur papildu

grūtības radīja "slēgtā zona" (60-80 km), kurā bija gandrīz neiespējami iekļūt un

kuras šķērsošana kājām parasti prasīja 10-15 dienas. Diemžēl Somijai bija no-

slēgts slepens līgums ar PSRS, saskaņā ar kuru daudzi bēgļi tika izdoti atpakaļ

PSRS, kurtos notiesāja. Tā 1949. gadā somu robežsargs aizturēja igauņu virsniekus

Jānu Hermani Treialu un Arturu Lēki. Treials nomira cietumā Somijā, bet Lēki iz-

deva padomju institūcijām un Tallinā nošāva. Divus gadus vēlāk uz Somiju izdevās

aizbēgt Heino Jalakasam un Ēvaldam Sirpam, arī viņi tika notverti un izdoti PSRS.

1952. gadā viņiem piesprieda 25 gadus, viņi palika dzīvi. 1955. gada septembrī uz

Somiju aizbēga Enno Hubels; viņu notvēra, bet nezināmu apstākļu dēļ neizdeva.

Trīs gadus vēlāk, kad viņš jau dzīvoja Zviedrijā, viņam piesprieda nāvessodu "par

padomju sistēmas apmelošanu Rietumu presē".

Okupācijas perioda vispazīstamākais igauņu bēglis neapšaubāmi ir Juhans

Lapmans, kurš dzimis 1913. gadā nelielā zvejnieku ciematā Kibru, kas divreiz

mēģināja pa jūru bēgt uz Somiju un Gotlandi. 1949. gadā viņš sekmīgi izbēga no

smagā režīma labošanas darbu nometnes Komi un mēģināja šķērsot PSRS robežu.

Patiesībā viņa mēģinājums bēgt uz Somiju maziņā paštaisītā laivelē izdevās, taču

Lapmanam nepaveicās, jo viņš piestāja krastā Porkalas pussalā tieši padomju
militārās bāzes teritorijā. 1971. gadā viņš motorlaivā šķērsoja gandrīz visu Baltijas

jūru un tika uzņemts uz Dānijas zvejas kuģa, taču padomju krasta apsardze, drau-

dot ar šautenēm, piespieda viņu izdot. Juhans Lapmans padomju cietumos, labo-

šanas darbu nometnēs un psihiatriskajās klīnikās kopumā pavadīja 32 gadus -no

1942. līdz 1989. gadam -,
taču nekad nepadevās.
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Latvijas tautsaimniecība 1944.-1959. gadā:

saimnieciskā politika, tās izpausmes un sekas

Latvijā pēc Otrā pasaules kara piekoptās saimnieciskās politikas pamati tika iemē-

ģināti pirmā padomju varas valdīšanas perioda laikā 1918.-1919. gadā, kad pirmo

reizi Latvijas tautsaimniecībā centās ieviest sociālisma principus.

Kara iespaidotos apstākjos pirmā Latvijas Padomju valdība, kuru vadīja Pēteris

Stučka, ķērās pie Latvijas tautsaimniecības pārkārtošanas uz sociālistiskiem pa-

matiem. Tika likvidēts zemes privātīpašums, muižnieku namīpašumi un konfiscēts

darba inventārs, ierobežotas vācu baronu tiesības Latvijā. Padomju vara nacionalizēja

lielos rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumus, dzelzceļa transportu, bankas un

citas kredītiestādes.

Jau šajā laikā galvenā uzmanība bija pievērsta rūpniecības attīstībai. Ļoti ātri

tika atvērtas nacionalizētās rūpnīcas, Latvijā atgādāja kara laikā izvestās mašīnas

un iekārtas.

Pirmā Padomju valdība paziņoja par atkāpšanos 1920. gada 12. janvārī, un

janvārī padomju vara beidza pastāvēt. Varu visā valstī pārņēma Kārļa Ulmaņa valdība.

Tās uzdevums bija atjaunot Latvijā kapitālistisko tautsaimniecības sistēmu, kas bal-

stīta uz privātīpašumu, un likvidēt kara sekas. Šis uzdevums tika godam veikts, un

1939. gadā galvenie Latvijas ekonomiskie rādītāji bija labākie starp Baltijas valstīm.

Padomju vara Latvijā atgriezās 1940. gada 20. jūnijā. Izmantojot apstākļus, ka

Latvijas Rietumu partneri bija iesaistīti karā un mazās valstis kļuva par lielvalstu

vienošanās upuriem, tūlīt pēc Sarkanās armijas ienākšanas Rīgā tika izveidota pēc

tālaika izpratnes demokrātiska tautas valdība, kuru vadīja Augusts Kirhenšteins.

Jaunās valdības darbības pamatā bija 1940. gada 21. jūnija valdības deklarācija un

Latvijas Komunistiskās partijas deklarācija valdībai. Deklarācijā valdība paziņoja, ka

par galveno uzdevumu tā uzskata 1939. gada 5. oktobrī starp Latviju un PSRS

noslēgtā Savstarpējās palīdzības pakta izpildi, un solīja nodrošināt tautai demokrā-

tiskas brīvības, veicināt tautas materiālās un garīgās labklājības attīstību, rūpēties

par tautas pārstāvniecības atjaunošanu. Galvenais darbības plāns bija formulēts

Latvijas Komunistiskās partijas prasībās pret valdību, kas ekonomikā paredzēja:
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veikt jaunu zemes reformu un konfiscēt lielos zemes īpašumus, atstājot lielo zemes

īpašnieku rīcībā ēkas un zemi vidējas zemnieku saimniecības lielumā, bet atņemto

zemi sadalīt bezzemniekiem un tiem, kuru zemes īpašumi bija nelieli, nabadzīgos

zemniekus atbrīvot no nodokļu parādu un banku saistību nomaksas, atcelt ūtrupes,

palīdzēt sīkražotājiem un zvejniekiem, noteikt kontroli pār privātbankām un lieliem

rūpniecības uzņēmumiem, bet lielo uzņēmumu nacionalizāciju atstāt tautas izvēlētas

valdības ziņā. 1 Komunistiskā partija prasīja izveidot tautas vēlētu pārstāvniecību -

Tautas saeimu - un pieņemt jaunu Konstitūciju, legalizēt Latvijas Komunistisko

partiju un starp vairākām citām politiskām prasībām arī noteikt 8 stundu darba-

dienu. Patiešām, jau 1940. gadā tika ieviesta 8 stundu darbadiena un par 15-20%

paaugstināta darba alga zemāk apmaksātajiem strādājošiem. 1940. gada 9. jūlijā

Latvijas Tautas valdība pieņēma likumu par pilsētu pašvaldību reorganizāciju,

pašvaldību reorganizācija notika arī laukos.

Ekonomikā Tautas valdība izdeva virkni likumu, lai sagatavotos lielo rūpniecības

uzņēmumu nacionalizācijai un agrārai reformai.

Gatavojoties vēlēšanām, varas pārņemšanai izveidotais Latvijas Darba tautas vieno-

tais bloks lika priekšā ekonomisko programmu, kurā bija ietverti tautai patīkami solījumi:

nacionālās kultūras, mākslas un zinātnes attīstība, valsts palīdzība mazzemniekiem un

tiem, kam ir maza zemes platība, darba algas palielināšana, valsts apgādība invalīdiem

un darba nespējīgiem, medicīniskā palīdzība darbaļaudīm, mātes un bērna interešu

aizstāvība un citi. Pēc vēlēšanām 1940. gada 14.-15. jūlijā izrādījās, ka, piedaloties

94,8% vēlētāju skaita, piecos vēlēšanu apgabalos par Darba tautas bloka kandidātiem

bija balsojuši 97,8% vēlētāju. Tika ievēlēti visi 100 Darba tautas bloka kandidāti. 2

Tūlīt pēc uzvaras vēlēšanās tika rīkotas demonstrācijas, kurās demonstranti

pieprasīja, lai Tautas saeima pieņemtu lēmumu par padomju varas atjaunošanu

Latvijā un Latvijas iestāšanos PSRS. Jau pirmās Tautas saeimas sēdes laikā

1940. gada 21. jūlijā tika pieņemti Latvijas tautsaimniecībai būtiski lēmumi:

• pasludināta padomju vara un paziņots par Latvijas Padomju Sociālistiskās

Republikas izveidošanu,

• nolemts vērsties pie PSRS Augstākās Padomes ar lūgumu pieņemt Latviju PSRS.

1940. gada 22. jūlijā pieņēma deklarāciju par to, ka zeme ir visas tautas īpašums

(tas ir, zeme, tās dzīles, meži, ezeri, upes ir valsts īpašums, kas nodots zemniekiem

mūža lietošanā), deklarāciju par banku un lielo rūpniecības un tirdzniecības uzņē-

mumu nacionalizāciju. Pārveidojumu galvenais mērķis bija likvidēt buržuāzijas

pastāvēšanas ekonomisko pamatu un ietekmi uz sabiedrības attīstību, nodrošināt

vienlīdzību visiem.

1940. gada 5. augustā PSRS Augstākā Padome pieņēma lēmumu par Latvijas

uzņemšanu PSRS, 25. augustā Latvijas Tautas saeima savā 2. sesijā pieņēma Latvijas



PSR Konstitūciju, pēc tam pasludināja sevi par pagaidu Latvijas PSR Augstāko
Padomi un noturēja 1. sesiju, kurā izvēlēja Prezidiju. Pastāvošais Ministru kabinets

nolika pilnvaras, un tā vietā 1940. gada 26. augustā tika apstiprināts jauns valdības

sastāvs un valdība ieguva jaunu nosaukumu - Latvijas PSR Tautas Komisāru

Padome, ko vadīja Vilis Lācis. 1940. gada rudenī tika izveidota Valsts plāna komiteja,

kuru vadīja Fricis Deglavs.

Valsts iekārtas maiņa 1940. gadā notika šķietami mierīgi, bez pilsoņu kara un

upuriem, izmantojot parlamentārās metodes.

Latvijā sākās pārejas periods no kapitālisma uz sociālismu. Loģiski, ka pirmie

pasākumi sociālisma celtniecībā bija banku un lielo rūpniecības un tirdzniecības

uzņēmumu nacionalizācija. Nacionalizēto uzņēmumu uzraudzībai sāka darboties darba

komitejas, kurās ietilpa revolucionāri noskaņoti strādājošie. Sākumā darba komiteju

uzdevumos neietilpa rūpes par ražošanu, bet vēlāk tās uzņēmās arī šos pienākumus.

1939. gadā Latvijā bija 49,8 tūkstoši amatniecības un rūpniecības uzņēmumu,

no tiem 6067 rūpniecības uzņēmumi, 595 būvniecības uzņēmumi, kā arī 270,6 tūk-

stoši lauku saimniecību, no tām 39,8 tūkstoši mazāku par 1 ha, 158 tūkstoši saim-

niecību vienmērīgi sadalījās platības diapazonā 5-30 hektāru. Tikai 1,1 tūkstotim

saimniecību platība pārsniedza 100 hektāru.3

1940. gada jūlija beigās un augusta sākumā bija nacionalizēts apmēram 800

rūpniecības un celtniecības uzņēmumu ar vairāk nekā 20 strādājošo un 135 esošās

tipogrāfijas.4 1940. gada decembrī valsts uzņēmumi ražoja 84,5% rūpniecības

produkcijas. 1941. gada februāra beigās un marta sākumā bija nacionalizēti arī visi

sīkie uzņēmumi līdz pieciem strādājošiem. Privātā sektorā ražoja tikai 5-7% rūp-

niecības produkcijas, bet kara sākumā - tikai 5% produkcijas. Vienlaikus sāka veidot

lielus vietējās ražošanas kombinātus, sīkos amatniekus apvienoja arteļos.

1940. gadā no jūlija līdz decembrim tika veikta banku nacionalizācija, kas skāra

četras privātās bankas un 27 kredītsabiedrības. Kopš 1940. gada 25. novembra

visi norēķini Latvijā notika pēc kursa 1 lats = 1 rublis.

Nacionalizēja tirdzniecības uzņēmumus -sākumā lielos, ar gada apgrozījumu

vairāk nekā 100 tūkstošu latu, vēlāk - 1941. gadā -arī vidējos -kopā vairāk nekā

3900 uzņēmumu. 1941. gada jūnijā mazo tirdzniecības uzņēmumu īpatsvars bija

mazāks par 10 procentiem.

Nacionalizēja arī lielos namīpašumus. 1940. gada beigās un 1941. gada sākumā

nacionalizēja slimnīcas, aptiekas, kinoteātrus, viesnīcas, transporta uzņēmumus,

tirdzniecības floti.

Nacionalizācija notika bez kompensācijas, valsts īpašumā pārņēma arī ārvalstu

ieguldījumus. 1939. gada 1. janvārī akciju sabiedrību nominālais pamatkapitāls bija

239,8 miljoni latu, ārzemju kapitāls akciju sabiedrību pamatkapitālā bija 59,9 miljoni
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latu jeb 25,4% no visa iemaksātā pamatkapitāla. 5 Nacionalizācija notika ātri un

plānveidīgi, nepārtraucot uzņēmumu darbību. 6
Uzņēmumos tika ieviesta stingra

disciplīna un kontrole.

Otrā pasaules kara laikā sociālistiskā sistēma Latvijas tautsaimniecībā tika

aizstāta ar kara laika sistēmu. Rūpniecības uzņēmumus un zemi pasludināja par

Vācijas īpašumu. Kara postījumus Latvijas tautsaimniecībai lēš 20 miljardu rubļu

apmērā pirmskara izteiksmē. 7

Pēc kara padomju vara turpināja iesākto. Atšķirībā no pirmskara perioda, kad

integrācija PSRS tikai sākās, pēckara periodā pakāpenība vairs netika ievērota -un

Latvijas tautsaimniecības vadībā par noteicošiem k|uva PSRS Komunistiskās partijas

vadošie dokumenti -partijas direktīvas, kas tālāk tika izvērstas perspektīvajos plānos.

Latvijas tautsaimniecības atjaunošanā vadījās pēc PSRS tautsaimniecības atjauno-

šanas un attīstības 4. piecgades plāna (1946.-1950. gads), kam atbilda Latvijas

tautsaimniecības attīstības piecgadu plāns (1946.-1950. gads). Saskaņā ar šo plānu

piecgades laikā bija paredzēts sasniegt pirmskara ražošanas apjomu un to pārsniegt.

Tāpat kā PSRS, arī Latvijā bija jāīsteno ļeņiniskais sociālisma celtniecības plāns, kas

ietvēra trīs mērķus -valsts industrializāciju, lauksaimniecības kolektivizāciju un kul-

tūras revolūciju. Latvijā vajadzēja īpašu uzmanību pievērst mašīnbūves un metāl-

apstrādes nozarēm, enerģētikas un ķīmijas rūpniecībai, celtniecības materiālu ražo-

šanai, uzlabot rūpniecības izvietojumu un struktūru, radīt jaunas nozares un jaunus

uzņēmumus, atjaunot transporta sistēmu un veikt citus uzdevumus.

Pēc oficiālās statistikas datiem pirmais piecgades plāns tika izpildīts. 1945. gadā

90% visas rūpnieciskās produkcijas ražoja valsts uzņēmumos.8 Latvija ražoja 48%

no 1940. gada sabiedriskā kopprodukta apjoma (PSRS 83%), rūpniecībā - 47%

(PSRS 91%), lauksaimniecībā-42% (PSRS 60%). 9 1950. gadā Latvijas nacionālais

produkts pārsniedza pirmskara līmeni par 23%, rūpniecības produkcijas ražošana

pārsniedza pirmskara līmeni trīs reizes, rūpniecības pieauguma tempi bija straujāki

nekā vidēji Padomju Savienībā. Šajā novērtējumā ir jāņem vērā iespējama mani-

pulācija ar statistikas datiem un uzskaites metodikas atšķirības, tomēr faktu, ka

attīstības tempi pēckara periodā bija strauji, nevar noliegt.

Taču, kā atzīst padomju laika vēsturnieki, sociālisma celtniecība Latvijā nenorisēja

mierīgi.

Laukos un pilsētās vēl darbojās sīkražotāji, kuri nenodarbināja algotus strādājošos,

un tos uzskatīja par darbaļaužu sabiedrotajiem, piederošiem sociālistiskajai sistēmai.

Pilsētās vēl darbojās nedaudz privātuzņēmumu rūpniecībā (ražoja 1% produkcijas)

un tirdzniecībā (10% no apgrozījuma), kuros nodarbināja algotus strādājošos un

kuru lojalitāte bija apšaubāma. Par galvenajiem ienaidniekiem padomju vara uzskatīja

lauku lielsaimniecības, kas nevēlējās samierināties ar padomju varas uzvaru Latvijā.



Lauksaimniecībā pārkārtojumi norisēja grūtāk-zemnieki nevēlējās apvienoties

lielās saimniecībās. 1947. gada 21. maija plēnumā PSRS Komunistiskā partija iezī-

mēja galvenos sociālistisko lauksaimniecības uzņēmumu veidošanas principus. Tiem

sekojot, Latvijā vajadzēja apvienot lielākos uzņēmumos vairāk nekā 200 tūkstošu

zemnieku saimniecību. Pirmie kolhozi radās 1946.-1947. gadā, un 1949.-1950. gadā

kolektivizācija bija pabeigta, tomēr kolhozi bija nelieli un neatbilda priekšstatam par

spēcīgu sociālistisku lauksaimniecības uzņēmumu. Tāpēc saskaņā ar Latvijas PSR

1950. gada 28. jūlija lēmumu sīkie kolhozi tika apvienoti.

Pēckara periodā no lielās valsts Latvijai bagātīgi tika piegādātas iekārtas,

enerģijas nesēji un izejmateriāli, arī speciālisti. Latvijas tautsaimniecībā tika izvie-

toti demobilizētie Padomju armijas karavīri.

Tālāko Latvijas tautsaimniecības attīstību noteica PSKP 19. (1952. gada oktob-

ris) un 20. (1956. gada februāris) kongresa direktīvas, 5. (1951.-1955. gads) un

6. (1956.-1960. gads) piecgades uzdevumi: tālāka industrializācija, sovhozu, MTS

un kolhozu tālāka nostiprināšana, lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas kāpi-

nāšana. Savukārt 21. kongresā (1959. gada janvāris un februāris) pieņemtajos

"PSRS tautsaimniecības attīstības kontrolskaitļos 1959.-1965. gadam" noteikts,

ka galvenais pirmā septiņgadu plāna uzdevums ir attīstīt visas tautsaimniecības

nozares, lai, pamatojoties uz smagās rūpniecības attīstību un ekonomiskā poten-

ciāla kāpināšanu, nodrošinātu tautas dzīves līmeņa uzlabošanos. Latvijai šis doku-

ments noteica sevišķu uzmanību pievērst elektronikas un citu progresīvo nozaru

attīstībai. Lauksaimniecībā Latvijai noteiktā specializācija bija piena un gaļas lop-

kopība, cūkkopība un šķirnes lopu audzēšana.

Strauji turpinājās Latvijas tautsaimniecības industrializācija. Mainījās rūpnie-

cības nozaru struktūra, tika izveidotas jaunas rūpniecības nozares un uzņēmumi:

sākās dzelzsbetona konstrukciju ražošana, nostiprinājās radioelektroniskā rūpniecība,

aparātbūve, automatizācijas līdzekļu ražošana, ķīmiskā rūpniecība.
PSKP 1958. gada maija plēnums izvirzīja uzdevumu paātrināti attīstīt ķīmijas

rūpniecību. Latvijā sākās vairāku lielu ķīmijas rūpniecības uzņēmumu -Daugavpils

ķīmiskās šķiedras rūpnīcas, Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas - celtniecība.

1959. gadā uzcēla Rīgas polietilēna izstrādājumu rūpnīcu un citas, Latvijas uzņēmumi

sāka ražot jaunus produkcijas veidus - elektrovilcienus, tramvaju vagonus, dzinējus,

automātiskās telefonu centrāles, mikroautobusus, radiolas. 50. gadu beigās Latvijā

ražoto produkciju eksportēja uz 38 valstīm.

Lauksaimniecībai nozīmīgus lēmumus pieņēma PSKP 1953. gada septembra plē-

numā. Tika paaugstinātas lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenas, samazinātas

kolhozu un sovhozu obligātās piegādes, ieviesta jauna lauksaimniecības uzņēmumu

plānošanas kārtība, kas ļāva paaugstināt lauksaimniecībā strādājošo ienākumus.
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1955. gadā salīdzinājumā ar 1952. gadu kolhoznieku ienākumi (vidēji uz vienu kolhoz-

nieka ģimeni) pieauga par 55%, 1956. gadā ienākumu pieaugums salīdzinājumā ar

1952. gadu bija 55%, turpmāk kolhoznieku ienākumi pieauga par 12-18% gadā. Novēr-

tējot pieaugumu, jāņem vērā, ka atskaites perodā kolhoznieku ienākumi bija ļoti mazi.

50. gadu beigās reorganizēja MTS, izveidoja vienotu lauksaimniecības apgādes

uzņēmumu -Latvijas lauktehniku. Šajā laikā notika lauksaimniecības mehanizācija.

Pēckara gadu atslēgas jēdzieni bija: padomju vara, partijas diktatūra, industria-

lizācija, kolektivizācija, kultūras revolūcija, plāns, investīcijas, lielās valsts palīdzība

visos jautājumos, bet - arī deportācija, izvešana, baigie notikumi sociālisma celt-

niecības sākumposmā. Kādi bija rezultāti?

Pastāvēja uzskats, ka Latvijas attīstība padomju varas apstākļos ir bijusi |oti

strauja un ka ir notikušas valstij labvēlīgas pārmaiņas.

1939. gada beigās Latvijā dzīvoja 1951 tūkstotis iedzīvotāju, 34,5% no tiem

dzīvoja pilsētās, 65,5% - laukos. 1935. gadā 75,5% iedzīvotāju bija latvieši, 10,6%

krievi, 10 un tas bija zemākais pamattautības un augstākais krievu īpatsvars Baltijas

valstīs. Bezdarba līmenis Baltijas valstīs bija viens no zemākajiem pasaulē. Rūpnie-

cības strādnieku vidējā stundas izpeļņa -0,69 Ls kvalificētiem un 0,46 Ls nekvalifi-

cētiem strādniekiem - bija augstākā Baltijas valstīs, bet arī uztura produktu cenas

bija augstākas nekā Lietuvā un Igaunijā. Tomēr kvalificētu strādnieku reālā darba

samaksa, ņemot vērā salīdzinoši zemās cenas, Latvijā bija augstāka nekā Vācijā,

Ungārijā, Itālijā, Beļģijā, Austrijā, Šveicē, Francijā. Studentu skaits universitātēs -

30 uz 10 tūkstošiem iedzīvotāju - bija augstākais Baltijas valstīs. Arī nacionālais

ienākums uz vienu iedzīvotāju 1925.-1934. gadā Latvijā bija augstākais Baltijas

valstīs. Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija sabalansēta, 1939. gadā eksports

nedaudz pārsniedza importu. Galvenie tirdzniecības partneri bija: eksportā Liel-

britānija (41,9%) unVācija (33,5%), importā Vācija (39%) un Lielbritānija (19,3%).

Toreizējā PSRS ieņēma ceturto vietu eksportā (3,4%) un importā (3,7%), un Krievijas

īpatsvars Latvijas ārējā tirdzniecībā samazinājās. Svarīgākās preces Latvijas eksportā

bija sviests (23,9% eksporta kopvērtības) un dēļi un plankas (14,0%), importā -

akmeņogles (8,1% importa kopvērtības), rūpniecības un pārējās mašīnas (8%) un

minerālmēsli (5,8%; ārējās tirdzniecības dati 1938. gadā). 11

1940. gadā meži veidoja tikai 29% no Latvijas zemes kopplatības, lauksaim-

nieciski izmantojamā zeme -58 procentus. Lauksaimniecības produkcijas ražošanā

Latvija atpalika no Lietuvas un Igaunijas, turpretī rūpniecības produkcijas kopapjoms

uz vienu iedzīvotāju bija vislielākais - 192 lati Latvijā, 80 lati Igaunijā un 67 lati

Lietuvā. Pēc šī rādītāja Latvija ieņēma devīto vietu starp Eiropas valstīm.

1959. gads iezīmēts kā Padomju Latvijas tautsaimniecības 20 gadi. Atzīmējot

šo notikumu, 1960. gadā izdots statistikas krājums "Padomju Latvijas tautas



saimniecības 20 gadi", 12 kurā salīdzināšanai ievietoti pirmskara perioda dati, bet tie

pārrēķināti saskaņā ar pastāvošo metodoloģiju.

1959. gadā Latvijā dzīvoja 2093,5 tūkstoši iedzīvotāju, no tiem 62% bija latvieši,

26,6% krievi. 13 1940.-1953. gadā gan dzimstība, gan mirstība samazinājās, bet

kopš 1953. gada dzimstība nedaudz pieauga, bet mirstība turpināja samazināties.

Rīgas iedzīvotāju skaits 20 gadu laikā pieauga 1,7 reizes. ledzīvotāju struktūrā jau

sāka parādīties industrializācijas izraisītās intensīvās imigrācijas sekas.

Jubilejas krājumā Latvijas PSR nacionālā ienākuma augšana attiecināta pret

1955. gadu, ikgadējais pieaugums parādīts 1. tabulā.

1. tabula

Nacionāla ienākuma pieaugums un Latvijas un PSRS attīstības līmeņa

salīdzinājums

Avoti: Padomju Latvijas tautas saimniecības 20 gadi. Statistisko datu krājums. Latvijas PSR

Ministru Padomes Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga, 1960, 31. Ipp.; Latvija šodien. Sociāl-

ekonomisku aprakstu krājums. Latvijas PSR Valsts statistikas komiteja. - Rīga, 1990,48. Ipp.
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Gads 1913 1940 1950 1956 1957 1958 1985 1988

Nacionālais ienākums, 100 116 132 149

% pret 1950. gadu

Nacionālais ienākums 100 115 129 145

uz 1 iedzīvotāju,

% pret 1950. gadu

Latvijas un PSRS līmeņa salīdzinājums (rēķinot uz 1 iedzīvotāju)

1988. gada cenas

Nacionālais ienākums 149 101 114 119

Sabiedriskais kopprodukts 289 130 97 125 127

Rūpniecības produkcija 292 58 93 127 127

(uzņēmumu vairumcenās)

Lauksaimniecības produkcija 121 249 175 160 155

1960. gada cenas

Nacionālais ienākums 192 130 147 154

Sabiedriskais kopprodukts 339 152 113 147 148

Rūpniecības produkcija 340 68 108 148 148

(uzņēmumu vairumcenās)

Lauksaimniecības produkcija 120 246 173 158 153
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Arī citā statistikas avotā uzrādīts,14 ka nacionālā ienākuma un sabiedriskā kop-

produkta gada vidējie pieauguma tempi ir bijuši ļoti strauji (2. tabula), tomēr kara

laikā ciesto zaudējumu dēļ Latvijas attīstības līmenis pārsniedza PSRS ievērojami

mazāk nekā pirms kara (sk. 1. tabulu). Vēlāk Latvijas tautsaimniecības attīstības

tempi pakāpeniski samazinājās un Latvijas un PSRS attīstības līmeņi faktiski

tuvinājās.

1959. gadā strādājošo skaits (bez arteļu biedriem) salīdzinājumā ar 1940. gadu

bija pieaudzis 2,53 reizes, no tiem rūpniecībā 2,42 reizes, lai gan iedzīvotāju skaits

bija pieaudzis tikai par 10 procentiem.

Rūpniecības produkcijas kopapjoms bija palielinājies 9,65 reizes, kapitāliegul-

dījumu rādītājs 1959. gadā pārsniedza 1950. gada rādītāju 3,2 reizes. Šie skaitļi

izskatās pārspīlēti, tomēr citi, patiesāki pagaidām nav pieejami.

Rūpniecības uzņēmumi kļuva lielāki. Uzņēmumu ar vairāk nekā 251 strādājošo

īpatsvars pieauga gan uzņēmumu skaita, gan nodarbinātības ziņā. Lielākie nodar-

binātai bija mašīnbūve un metālapstrāde (26,2% rūpniecībā strādājošo), vieglā

rūpniecība (23,2%, no tiem 12% tekstilrūpniecībā), mežu, kokapstrādes un papīra

rūpniecība (19,4%) un pārtikas rūpniecība (13,2%). 56,5% no ražošanas pamat-

fondiem bija ēkas, būves un spēka iekārtas, 31% - ražošanas iekārtas. 70,2% no

rūpniecības produkcijas izmaksām veidoja izejvielas un palīgmateriāli, 21,7% varētu

būt pievienotā vērtība, no tās 16,7% bija darba algas, 2% - amortizācija.

Nav pierādījumu, ka lauksaimniecības ražošana būtu bijusi sekmīga. 1960. gadā

meži aizņēma 37% teritorijas, mežu platība palielinājās, lauksaimnieciski izmanto-

jamā zeme aizņēma 48%, tās platība samazinājās. Šīs tendences turpinājās arī

vēlāk. Lopu skaits visās saimniecībās samazinājās, tomēr pakāpeniski pieauga

salīdzinājumā ar 1950. gadu. 1959. gadā Latvijā bija 140 padomju saimniecību,

kuru skaits pieauga (padomju saimniecībās pārveidoja kolhozus "pēc kolhoznieku

kopsapulču lēmuma"), 1237 kolhozi, ieskaitot zvejnieku kolhozus. Vidējais piena

izslaukums no govs bija 2637 kg (pārrēķināts ar tauku saturu 3,5%) salīdzinājumā

ar 2896 kg (tauku saturs 3,9%) 1938./39. lauksaimniecības gadā. Saražotā piena

kopapjoms 1959. gadā bija 1422 tūkstoši tonnu (1938./39. gadā - 1768 tūkstoši

tonnu), no tā 53% ražoja iedzīvotāju personiskās palīgsaimniecībās. ledzīvotāju

personisko palīgsaimniecību loma lauksaimniecības produktu ražošanā visā padomju

varas periodā bija liela un ražošanas rādītāji - daudzkārt labāki nekā lielsaimniecībās.

Salīdzinājumā ar 1940. gadu 1959. gadā dzelzceļa kravu apgrozība bija pieau-

gusi 6,1 reizi, autotransporta - 13 reižu. Transporta pieaugums bija saistīts ar

rūpniecības izvietojumu - gan izejvielas, gan saražotā produkcija tika pārvadāta

lielos attālumos. Mazumtirdzniecības apgrozījums bija pieaudzis 2,2 reizes salīdzi-

nājumā ar 1950. gadu. 15



2. tabula

Nacionāla ienākuma un sabiedriskā kopprodukta gada vidējie pieauguma tempi

Latvijā un PSRS

Avots: Latvija šodien. Sociālekonomisku aprakstu krājums. Latvijas PSR Valsts

statistikas komiteja. - Rīga, 1990, 50. Ipp.

Augstāko mācību iestāžu studentu skaits bija dubultojies, tehnikumu un citu

vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņu skaits palielinājies 2,5 reizes, zinātnisko

iestāžu skaits dubultojies, bet zinātnisko darbinieku skaits - trīskāršojies. Padomju

vara rūpējās par iedzīvotāju sociālo nodrošināšanu un kultūras vajadzībām. Kino-

teātru un klubu iestāžu skaits 20 gadu laikā palielinājās 12 reižu katrs, bērnudārzu

skaits -3,2 reizes, mazbērnu novietņu skaits -14 reižu, ārstniecības iestāžu skaits -

trīs reizes un gultu skaits tajās - gandrīz divas reizes, arī ārstu skaits pieauga

vairāk nekā divas reizes. 16

Kaut gan pirmie 20 padomju varas gadi ietvēra grūto kara seku likvidācijas

periodu un sociālisma pirmo gadu grūtības, iedzīvotāju labklājība savdabīgā veidā,

tomēr pamazām uzlabojās. Straujās ekonomiskās attīstības pamatā visticamāk bija

bagātīgās "ārējās" (no Padomju Savienības) investīcijas, iedzīvotāju entuziasms,

veicot atjaunošanas darbus, un zema darba apmaksa. Attīstību veicināja iekšējais

(valsts) pieprasījums pēc saražotās produkcijas, kas bija saistīts ar tautsaimniecības

atjaunošanu pēckara periodā. Pieprasījumu varēja finansēt, izvedot bagātīgos dabas
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Gadi Nacionālais ienākums Sabiedriskais kopprodukts

Latvija PSRS Latvija PSRS

1941-1945 2,1 -3,6 -13,6 -3,7

1946-1950 14,5 22,8 14,2

1951-1955 10,0 11,3 11,2 10,8

1956-1960 9,2 9,0

1961-1965 7,1 6,5 7,3 6,5

1966-1970 7,7 7,8 7,8 7,4

1971-1975 5,8 5,7 5,7 6,3

1976-1980 3,6 4,3 3,7 4,2

1981-1985 3,3 3,2 3,3 3,3

1986 4,6 2,3 3,9 3,3

1987 1,5 1,6 2,7 2,6

1988 6,2 4,4 3,4 3,5
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resursus, pēc kuriem ārējos tirgos pēckara periodā bija paaugstināts pieprasījums.

Bez tam jāņem vērā, ka salīdzinājuma bāze bija zema - 1940. gadā arī Latvijā bija

izjūtama kara ietekme.

1959. gadā vēl nebija nekādu pazīmju, ka izveidotā sistēma varētu novest strup-

ceļā. Tomēr padomju vara rūpīgi sekoja tautas noskaņojumam un centīgi apkaroja

jebkādus mēģinājumus apšaubīt uzņemtā kursa pareizību. Jautājumu atrisināja,

mainot vadošo saimniecisko personālu, šādā veidā pamazām aizstājot nacionālos

kadrus. Pazīstamākais "tīrīšanas" pasākums bija Latvijas KP CX 7. (slēgtais)
1959. gada jūlija plēnums, kas atklāja un novērsa "oportūnisma un nacionālisma

izpaudumus republikas atsevišķu vadošo darbinieku praksē".

Viens no uzraudzības upuriem bija toreizējais Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas

Ekonomikas institūts. Institūta zinātnieki izteica šaubas par industrializācijas gaitu

un atzīmēja tās negatīvo ietekmi uz valsts ekonomisko patstāvību. Saskaņā ar Lat-

vijas KP CX 7. (slēgtā) 1959. gada jūlija plēnuma lēmumu Latvijas KP CX sekre-

tariāts apstiprināja komisiju, kas izskatīja institūta darbību.

Komisija atzina, ka institūta darbinieku sastāvs pēc zinātniskās kvalifikācijas un

partejiskuma neatbilst tiem sarežģītajiem uzdevumiem, kas risināmi Ekonomikas

institūtam. No 46 institūta vecākajiem un jaunākajiem zinātniskajiem līdzstrādnie-

kiem tikai 13 cilvēkiem bija zinātņu kandidāta grāds un tikai 18 cilvēki bija PSKP

biedri un tās kandidāti.

Kā teikts ziņojumā, institūta vadība izrādījās nespējīga pareizi izprast tam risi-

nāmos uzdevumus un organizēt kolektīvu aktīvi izpētīt ekonomiskās problēmas,

kas izriet no PSKP 21. kongresa vēsturiskiem lēmumiem. Institūts ir vāji saistīts ar

komunistiskās celtniecības praksi. Atsevišķos institūta darbos atklāti rupji izkrop-

ļojumi, kam piemīt politisks raksturs. Šajos izkropļojumos komisija vainoja toreizējo

institūta direktoru Paulu Dzērvi un direktora vietnieku Benjamiņu Treiju, kuriem

piedēvēja revizionistiska, labēji oportūniska, nacionālistiska rakstura nostādnes.

Satraukumu izsauca institūta pētījums "Latvijas PSR tautas saimniecības attīs-

tības perspektīvas", ko 1959. gada 6. jūnijā bija atbalstījusi institūta zinātniskā

padome. Komisija uzskatīja, ka šis darbs orientē uz maldīgu, ekonomiski nepamatotu

un politiski kaitīgu Latvijas interešu pretnostatīšanu visas Padomju Savienības inte-

resēm, atspoguļo lokālas, nacionālistiskas tendences un ir vērsts pret smagās indus-

trijas nozaru attīstību Latvijā. Pētījuma programma, pēc komisijas domām, orientēja

pirmām kārtām uz republikas iedzīvotājiem paredzētu patēriņa priekšmetu ražošanas

attīstību republikā. P. Dzērve gribēja ieviest nozaru dalījumu pēc principa: nozares,

kas ražo produkciju galvenokārt citiem valsts ekonomiskiem rajoniem, un nozares,

kas ražo produkciju galvenokārt Latvijas tautsaimniecības un iedzīvotāju vajadzībām,

tā vietā, lai lietotu, kā teikts ziņojumā, "marksistiski-ļeņinisko izejas grupēšanu -



materiālās ražošanas nozaru dalīšanu I ražošanas līdzekļu ražošanā un II patēriņa

priekšmetu ražošanā". Tieši šis dalījums bija tautsaimniecības attīstības proporciju

noteikšanas metodoloģijas pamatā.

Programmā uzsvērta darbaspēka bilances "saspringtība" Latvijā kā tagad, tā

nākotnē. Programmā bija teikts: "Turpmāka tādu nozaru un ražotņu attīstīšana, kas

balstās uz tādu izejvielu izmantošanu, kas pievestas no tālienes, kurām nav pastā-

vošu ražošanas jaudu un vietējo darba resursu, no ekonomiskā viedokļa nav uzska-

tāma per mērķtiecīgu." 17 Šāda apgalvojuma cēlonis bija bažas par pārāk dziļu

integrāciju Padomju Savienības ekonomiskajā sistēmā un migrāciju, kas saistīta ar

resursiem neatbilstoša lieluma uzņēmumu izvietošanu Latvijā. To varēja attiecināt

uz PSKP 21. kongresa direktīvās paredzēto vagonbūves, dīzeļbūves un elektro-

rūpniecības attīstību, jo šīs nozares varēja strādāt tikai uz ievesto izejvielu bāzes.

Arī institūta direktora vietnieks Benjamiņš Treijs uzstāja, ka vagonbūves un dīzeļ-
būves tālāka attīstība Latvijā nav mērķtiecīga.

Kritika uzsvēra, ka šāda pieeja neievēro "vēsturiski izveidojušās rūpniecības

ražošanas vietas, nepieciešamību vairāk vai mazāk vienmērīgi sadalīt rūpniecību

pa atsevišķām republikām un ekonomiskajiem rajoniem un darbaspēka pārvieto-

šanās iespēju no vieniem ekonomiskiem rajoniem uz citiem. [..] Ikvienai padomju

republikai jādod savs ieguldījums smagās rūpniecības, tajā skaitā aizsardzības

rūpniecības attīstīšanas darbā." Komisija kritizēja institūta sagatavotās darbaspēka

bilances aprēķinus, kas pierādīja, ka industrializācijai tādā veidā, kā tā iecerēta,

trūkst darba resursu.

1956. gadā P. Dzērve bija izteicies par "pārlieku steigu", veicot kolektivizāciju,

un izteicis citas "bīstamas" domas.

Institūta vadošie zinātnieki cerēja, ka pētījumu rezultāti varētu ietekmēt septiņ-

gadu plāna korekciju. lecerētās korekcijas nebija, bet notika institūta vadības

kārtējā maiņa. Par to, cik liela nozīme bija Ekonomikas institūtam, liecina tā direk-

toru izvēle. 1952. gadā, "lai nostiprinātu Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas

institūta vadību", no direktora amata tika atcelts Nikolajs Kovaļevskis un par direk-

tora pienākumu izpildītāju nozīmēts Fricis Deglavs, bet LKP 1959. gada jūnija

plēnuma rezultātā no amata tika atcelts gan Pauls Dzērve, gan Benjamiņš Treijs.

Saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 1959. gada 24. decembra lēmumu

Paulu Dzērvi atbrīvoja no visiem ieņemamiem amatiem Zinātņu akadēmijā, bet

Benjamiņu Treiju - no direktora vietnieka zinātniskajā darbā pārcēla par vecāko

zinātnisko līdzstrādnieku.

Zinātnieku izteiktās bažas apstiprinājās vēlāk, kad sāka parādīties sociālistis-

kās saimniekošanas sistēmas negatīvās izpausmes. Latvijas tautsaimniecība jau

kopš 1944. gada bija vienotā PSRS tautsaimniecības kompleksa sastāvdaļa. Tam
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neapšaubāmi bija nozīme valsts attīstībā. No vienas puses, darba dalīšanas rezultātā

savienotās republikās izvietoja tās ražotnes, kuru attīstībai katrā republikā bija

vislabākie apstākļi. Tā kā Baltijas valstīs vairāk nekā jebkurā citā savienotajā republikā

sevi izpauda izglītots darbaspēks, tad te tika izvietotas zinātņietilpīgas ražotnes.

Darba dalīšana veicināja lielu uzņēmumu veidošanos, tādu, kas apgādāja Pa-

domju valsti kopumā.

Tomēr darba dalīšanas iegansts apzināti vai neapzināti bija veicināt valsts atkarību

no visa tautsaimnieciskā kompleksa. Latvijā strauji pieauga rūpniecības īpatsvars, tika

atvērti jauni uzņēmumi, kas darbojās uz ievestu izejvielu bāzes. Kā nedaudz vēlāk atzī-

mēja P. Guļāns: "Turpmāk Latvijas PSR jādod priekšroka ražošanas veidiem ar mazu

energoietilpību."18 P. Guļāns uzskatīja, ka materiālu un energoietilpīgu nozaru samazi-

nāšanai Latvijā ir milzīga tautsaimnieciska nozīme, jo pastāvošais ražošanas izvieto-

jums būtiski palielina transporta izmaksas. Autors uzsvēra, ka ikkatra tautsaimniecībā

saražotās produkcijas vienība tiek pārvadāta trīs četras reizes. Visa veida transporta

apgrozījums 1968. gadā salīdzinājumā ar 1940. gadu bija pieaudzis septiņas reizes. 19

Latvijas integrācijas pakāpi Padomju Savienībā vēlāk, 1988. gadā, raksturo

3. un 4. tabula.

3. tabula

Produkcijas ieveduma un izveduma (plānoto piegāžu) loma

Latvijas tautsaimniecībā 1988. gadā

Avots: Latvija šodien. Sociālekonomisku aprakstu krājums. Latvijas PSR Valsts statistikas komi-

teja. - Rīga, 1990, 52., 53. Ipp.

Produkcija Ievests, % no

ražotās produkcijas
lzve_st_s L

% no

patērētās produkcijas

Rūpniecības produkcija, 35 38

tai skaita:

elektroenerģija 37 44

kurināma rūpniecība 22 83

metalurģija 68 87

ķīmiskā un naftas ķīmijas rūpniecība 69 65

mašīnbūve un metālapstrāde 44 46

mežu, kokapstrādes, celulozes

un papīra rūpniecība

24 24

būvmateriālu, stikla, celulozes

un fajansa rūpniecība

13 15

vieglā rūpniecība 31 30

pārtikas rūpniecība 29 17

Lauksaimniecības produkcija



4. tabula

Latvijas ekonomiskie sakari ar ārvalstīm 1988. gadā (milj. rb|.)

Avots: Latvija šodien. Sociālekonomisku aprakstu krājums. Latvijas PSR Valsts statistikas komi-

teja.-Rīga, 1990, 54., 55. Ipp.

Specializācija un koncentrācija ļāva izmantot modernākās no pieejamām

tehnoloģijām tieši tāpat, kā tas notika citur pasaule, tomēr, tā kā Padomju valsts

bija slēgta valsts, inovācijas procesi norisēja lēni, lielās valsts starptautiskā

konkurētspēja strauji samazinājās. Atpalicības sekas bija nespēja pārdot sara-

žoto un gūt ieņēmumus, kā rezultātā iestājās ekonomiskās krīzes situācija.

Nespēdama rast risinājumu, vara ieviesa ekonomiski nepamatotus lēmumus,

kas sākumā jāva noslēpt draudošo situāciju, bet nespēja novērst iedzīvotāju

dzīves līmeņa faktisko pazemināšanos, neapmierinātību un padomju sistēmas

sabrukumu.
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Ekonomiskie sakari Ekonomiskie sakari

ar ārvalstīm ar ārvalstīm, % no visas

produkcijas apmaiņas

ievedums izvedums saldo ievedums izvedums saldo

Pavisam, 958 381 -577 17,1 7,8 83,0

tai skaita:

rūpniecības produkcija 811 348 -463 15,2 7,6 62,8

no tas:

kurināmā rūpniecība 24 -23 4,6 12,5 4,5

metalurģija 10 13 1,8 9,9 0,7

ķīmiska un naftas ķīmijas
rūpniecība

90 37 -53 12,5 5,5 94,6

mašīnbūve un 111 136 25 6,6 9,7 7,7

metālapstrāde

mežu, kokapstrādes, 21 35 14 13,0 20,7 70,0

celulozes un papīra

rūpniecība

būvmateriālu, stikla,
celulozes un fajansa

rūpniecība

5,1 7,7 6,3

viegla rūpniecība 260 15 -245 34,1 1,8 45,3

pārtikas rūpniecība 281 106 -175 47,1 9,7 20,5

Lauksaimniecības

produkcija

146 11 -135 55,7 9,7 90,6



228 Padomju okupācijas režīma saimnieciskā un sociālā politika Baltijā un tās sekas

īsi formulējot, galvenās 1944.-1959. gadā uzsāktās un nostiprinātās eko-

nomiskās politikas pretrunas un sekas bija:

• savu energoresursu trūkums un energoietilpīgu nozaru izvietojums Lat-

vijā-1988. gadā Latvija importēja 88% nepieciešamo energoresursu;

• elektroenerģijas trūkums un elektrointensīvas rūpniecības izvietojums

Latvijā - 1988. gadā elektroenerģijas patēriņš divas reizes pārsniedza elektrības

izlietojumu;

• metālietilpīgu nozaru izvietojums Latvijā, kas balstījās uz ievestām izej-

vielām (kuģu, dzelzce|a vagonu būves, minibusu rūpnīcas);

• uzņēmumu jaudas pārsniedza vietējā tirgus iespējas, bet produkcijas

realizācijas tirgus tās kvalitātes dēj aprobežojās ar PSRS;

• lielo uzņēmumu izvietošana Latvijā paredzēja intensīvu imigrāciju, kas

netika saskaņota ar infrastruktūras attīstību un radīja sociālas problēmas;

• rezultātā Latvijā bija izvietota daudzsektoru ražošanas struktūra, dažos

sektoros dominēja Vissavienības pakļautības uzņēmumi, kas pakļāvās Vissavienī-

bas jurisdikcijai (1988. gadā 31% kopējās produkcijas apjoma ražoja republikas

pakļautības uzņēmumos, 29% bija koprepublikāniskas pakļautības uzņēmumi, bet

40% - Vissavienības pakļautības uzņēmumi);
• rūpniecības un lauksaimniecības produktivitāte bija zema, modernizācijai

nepietika līdzekļu, un tehniskā bāze strauji novecoja;

• valstī bija izveidota ekonomiskam potenciālam neatbilstoša sociālā sis-

tēma, kas savukārt vājināja ekonomisko potenciālu.

Šīs pretrunas daļēji izskaidro sociālisma sistēmas sabrukuma cēloņus un eko-

nomiskās attīstības grūtības pēc neatkarības atgūšanas 1990. gadā, tomēr ne pil-

nīgi. Vērtējot šodienas zināšanu un pasaules uztveres gaismā, daudzas problēmas,

kas tolaik uztrauca Latvijas ekonomistus un atspoguļojās vēlāk daudzkārt pieminē-

tajā sociālistiskās sistēmas mantojumā, pašlaik tiek uzskatītas par normu. Piemēram,

liberalizējot tirgu un atverot durvis ārvalstu investīcijām, arī tagad nav iespējams

novērst toreiz kritizēto citu valstu ietekmes palielināšanos Latvijas tautsaimniecībā.

Formāli vērtējot, padomju sistēmas pamatā pēc būtības bija vienotā tirgus modelis

ar četrām brīvībām, ko kā lielu atklājumu pašlaik ievieš Eiropas Savienībā, - brīva

preču, kapitāla, pakalpojumu un personu kustība. Padomju sistēmā pastāvēja vie-

nota valūta, vienota drošības un aizsardzības sistēma - te atcerēsimies Eiropas

Savienības tuvākos plānus. īstenojot šos plānus, neizbēgami ir jārēķinās ar nacio-

nālās valsts ietekmes pavājināšanos. Kāpēc padomju sistēma sabruka, turpretī cita

sistēma gatavojas uzlabot savu attīstību, izmantojot tieši tādus pašus principus un

metodes? Kādas ir Latvijas pagātnes un nākotnes kopējās un atšķirīgās iezīmes,

kādu mācību varam gūt no savas pagātnes?



Pirmā atšķirība ir tā, ka padomju sistēmā četras brīvības tika īstenotas slēgtas

valsts robežās, turpretī Eiropas Savienība ir daļēji atvērta sistēma. Vai tā bija

padomju sistēmas kļūda? Otrā - ka pagātnē valdīja diktatūra, turpretī Eiropas

Savienībā valda demokrātija. Vai diktatūra bija padomju sistēmas kļūda?
Ja sociālisma sagrāvē vainojama diktatūra, tad kāpēc diktatūras apstākļos

bija iespējams sasniegt ātrus rezultātus, bet tagad ne? Ko diktatūra piedāvāja

tādu, kas pietrūkst demokrātijai mūsdienu apstākļos? Līdz kādai pakāpei dikta-

tūra ir derīga, un kad tā kļūst kaitīga? Savukārt kāpēc kapitālistiskās sistēmas

valstīs demokrātijas apstākļos bija iespējams atjaunot pēckara sagrauto taut-

saimniecību, bet kandidātvalstis ar grūtībām atgūst sistēmas maiņas radītos

zaudējumus?

Vai darbība slēgtas un galēji norobežotas ekonomiskās sistēmas apstākļos ar

ierobežotu tirgu bija galvenais cēlonis, kas noveda pie lielās tautsaimniecības

sistēmas sabrukuma, kam sekoja ar to saistīto republiku tautsaimniecību sa-

brukums? Ja tā, tad kāpēc brīvā tirgus apstākļos nevar atkārtot šo fenomenu?

Kāds būtu Latvijas valsts liktenis, ja Latvija būtu turpinājusi pirmskara attīs-

tības modeli? Te, piemēram, jāpiemin fakts, ka 19 gadu laikā - no 1921. līdz

1939. gadam - Latvijas ārējās tirdzniecības saldo tikai četras reizes - 1932.,

1936., 1937. un 1939. gadā - ir bijis nedaudz pozitīvs. Vai tā ir nejaušība vai

likumsakarība, vai statistika. Cik daudz no pēckara gadu straujās attīstības ir

statistikas pierakstījumi?

Šī nelielā pētījuma beigās jāatzīst, ka tas devis vairāk jautājumu nekā atbilžu.

Tas skaidri pierāda, ka Latvijas ekonomiskās attīstības vēsturē ir daudz baltu

plankumu - ne tikai pēckara periodā, bet arī pirmās un otrās brīvvalsts laikā.

Domāju, ka gan vēsturniekiem, gan ekonomistiem vēl ir daudz, ko darīt, lai pilnībā

saprastu norises abos periodos.

Atsauces

1 Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga, 1984, 5. 2 sēj., 217. Ipp.
2

Turpat.
3

Latvijas PSR statistikas tabulas 1940. gadā. Latvijas PSR Tautsaimniecības statistikas pār-

valde. - Rīga, 1940,106., 130., 131. Ipp.
4 Latvijas padomju enciklopēdija, 5.

2 sēj., 218. Ipp.
5 Latvijas PSR statistikas tabulas 1940. gadā, 168.-170. Ipp.
6

Latvijas padomju enciklopēdija, 5.2 sēj., 220. Ipp.
7

Padomju Latvijas tautas saimniecības 20 gadi. Statistisko datu krājums. Latvijas PSR Ministru

Padomes Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga, 1960, 4. Ipp.

229Raita Karnīte. Latvijas tautsaimniecība 1944.-1959. gadā:saimnieciskā politika, tās izpausmes un sekas



230 Padomju okupācijas režīmasaimnieciskā un sociālā politika Baltijā un tas sekas

8

Latvijas padomju enciklopēdija, 5. 2 sēj., 233. Ipp.

9 Latvija šodien. Sociālekonomisku aprakstu krājums. Latvijas PSR Valsts statistikas komi-

teja. - Rīga, 1990, 30. Ipp.

10 Latvijas PSR statistikas tabulas 1940. gadā, 6., 8., 9. Ipp.
11 Baltijas valstis pirms Otrā pasaules kara. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. -

Rīga, 2002.

12 Padomju Latvijas tautas saimniecības 20 gadi.

13 Latvija šodien, 13. Ipp.

14 Turpat, 50. Ipp.
15 Padomju Latvijas tautas saimniecības 20 gadi, 33. Ipp.
16 Turpat, 34. Ipp.

17 Latvija padomju režīma varā. - Rīga, 2001, 236.-241. Ipp.

18 Проблемы развития народногохозяйства Латвийской ССР. ИнститутЭкономики Академии

наук Латвийской ССР. - Рига, 1970, с. 13.

19 Turpat, 14. Ipp.

Raita Karnīte

The Latvian Economy 1944-1959: Economic Policies, their

Expression and Consequences
Summary

Summary

Briefly, the main contradictions and consequences of the economic policies

commenced and strengthened during 1944-1959 were:

• Lack of own energy resources and the location of high energy-utilising
sectors in Latvia - in 1988, Latvian imported 88% of necessary energy re-

sources;

• Lack of electro-energy and the location of electro-intensive industries in

Latvia - in 1988, the consumption of electro-energy exceeded by two times the

use of electricity;

• The location of high metal-utilising sectors in Latvia, which were based

upon imported raw materials (ship, railway wagon construction, mini-bus fac-

tories);
• The capacity of undertaking exceeded the possibilities of domestic mar-

kets, but the sale of production was restricted to the USSR due its quality;

• The location large undertakings in Latvia provided for intensive im-

migration, which was not co-ordinated with the development of infrastructure

and created social problems;



• As a result in Latvia there was located a multi-sector industrial structure,

in which various sectors were dominated by All-union subordinated undertakings,
which were subordinated to All-union jurisdiction (in 1988, 31% of the volume

of total production was produced by undertaking subordinate to the republic,

29% were co-republic subordinated undertakings, but 40% were All-union under-

takings);
• The productivity of industry and agriculture was low, there was insufficient

funds for modernisation and the technical base was rapidly ageing;

• A social system had been established in the state that did not conform

to the economic potential, which in turn weakened the economic potential.

This in part explains the causes of the collapse of the socialist system and

the difficulties of economic development after the restoration of independence in

1990, however not fully. In evaluating in the light of today's knowledge and the

perceptions of the world, many problems which at the time worried Latvia's

economists and reflected the later many times mentioned socialist system herit-

age, nowadays is taken to be the norm. For example, in liberalising the market

and opening the doors to foreign investment, even now it is not possible to

prevent the increase of the then criticised influence of other states on the economy

of Latvia.

What are the common and different features of Latvia's past and future, what

lessons can we learn from our past?
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Olaf Mertelsmann

Did Estonian Industry Really Grow so Fast

after the War? Soviet Statistics and a More Realistic

Approach

Officially, Estonian industrial production grew 6.7 fold between 1940 and 1955. 1

After the devastating effect of World War 11, Estonian industrial production is

supposed to have increased by more than 25% per year.
2 This would even have

surpassed the reconstruction statistics of Germany or Italy, both well known for

their superior economic performance in the post-war period. The Soviet statistics

present even a 2.3 fold growth in the productivity per worker between 1940 and

1950.3 This paper tries to investigate those statistics critically, but does not aim to

reconstruct the exact development.

It would be very easy to assume these data to be a pure falsification, but

perhaps there exists some truth in the figures. Until 1927, Soviet statisticians based

their data on international standards, later they came under growing political

influence and their data grew dubious from the statistical point of view.4 Political

economy dominated. One author suggested that Soviet economists even possessed

a pathological fear of mathematics and a holy naivety.5 The main goal of published

statistics became a demonstration of the successes of socialism.

The performance of industry was measured as gross production at fixed rouble

prices, it was not important whether the products could be sold or not. 6 Quantitative

numbers in the media about thousands of tons of steel tended to be of a more

propagandist character. This way of measuring caused inaccuracies and a hidden

inflation distorted the result. Because the output of all companies, including the

deliverers, was only added, the state often counted twice.7 Every new product was

given a fixed price in roubles, based on the production costs, depreciation and a

small profit. The resulting lists contained thousands, later millions of items. Because

the costs of pilot production are greater than those of later mass production, the

fixed prices tended to be overrated in most of the cases.
8 In this way, the companies

could easier fulfil the plan and the gross production was overestimated. The state

did not change fixed prices very often. In the case of inflation, deflation or a reduction

of costs, the data lost their reliability. The simulation of a technical innovation was
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widespread, meant to introduce a more expensive item without any real improve-
ment. A case study of 191 innovations between 1928 and 1958 in the machine

building industry came to the result, that two thirds of the new products were

simply a nearly identical replacement at an increased price. 9 Mark Harrison estimates

the hidden inflation of Soviet industrial prices from 1928 to 1955 to lie between

150 and 200 percent. 10 There was no real interest in lowering prices and in cost

reduction, because competition did not exist. This tendency, to exaggerate costs

to fulfil the plan more easily, was already being criticized in Estonia in 1945. 11

Another factor to provoke inaccuracy was the over-all rate of inflation. The state

prices increased threefold from 1940 to 1947 and in 1952 the level was 1.5 times

that of 1940. 12 Furthermore, the government asked for so many statistics from the

companies, that they began to estimate and to round up numbers in order to save

time. 13 Managers used up a lot of energy producing false reports and data in order

to receive a bonus for plan-fulfilment and to withstand pressure from above. 14

These techniques were also widespread in Estonia. 15 Because the regime needed

reliable data for internal use, it imposed a new method of measuring gross industrial

production, meant to reduce hidden inflation: fixed prices from 1926/27. Later, the

state imposed 1950 as a year of reference. 16 This method also contains a weak

point regarding how products could be priced if they were introduced after that

date. In this case, hidden inflation appeared again. As a result, Soviet statistics

should be read carefully.
Before Sovietization, Estonian industry quickly grew by 9.5 percent yearly on

average from 1934 to 1939. 17 The gross production for 1936 was roughly 200

million Estonian crowns, which today would be 650 million USD. 18 After the

incorporation into the Soviet Union the Estonian crown lost its worth and was

pegged to only 1.25 roubles. A similar process happened with the accounting of

industrial production. The figures of the Soviet author E. Leede suggest that the

gross production for the last year before the Sovietization amounted to 240 million

roubles, 19 at a time when the Estonian economy was already hit by the results of

the war in the west. Veimer suggests, for the first quarter of 1940, a value of 98

million roubles, which equalled a slightly more positive calculation pegging the

crown to 1.75 roubles. 20 It seems more plausible that the production was valued

in roubles using some kind of exchange rate for the crown than the idea suggested

by some authors, 21 that the Estonian data for 1940 was based only on the last

five months of the year. The rouble was introduced first as a parallel currency in

November 1940 and the crown was taken out of circulation in March 1941.22

Whatsoever, the basic data for 1940 is actually too low and a crude under-

estimation.
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Keeping down the exchange rate of the crown appeared to be very useful for

the regime. Because the rouble was not a convertible currency, the state could

decide which rate was to be accepted. Contemporaries estimated the real purchasing

power of the crown to lie between 10 and 15 roubles. 23 The use of the gold rouble

of 1913 as a basis for conversion reveals a similar result.24 Even the communist

Henrik Allik admitted that rouble prices of 1955 were eight times higher than crown

prices during independence. 25 A comparison of Tallinn food prices from May 1940

and Moscow fixed prices for the same items from July 1940 offers a ratio of 1 to

13, ignoring the fact, that in the Soviet deficit economy a lot of goods were only

available on the more expensive kolkhoz markets. 26 If the official rouble exchange

rate had been accurate, Soviet GNP would have outnumbered even that of the

USA. An explanation for the breathtaking growth of Estonian industry after Sovietiz-

ation is the rough underestimation of the starting point.

Officially, the Soviet price level had been established by the end of 1940, but

the planners in Tallinn did not know most of the fixed prices used by the centre. 27

In reality the introduction happened step by step. The propagandists of the new

regime could announce a yearly increase in production of 45 percent for the fourth

quarter year of 1940 and of 65 percent for the first of 1941. 28 With the help of

statistics industrial growth was being simulated.

In reality, the economic conversion did not happen so easily. In January 1940,

there were 1200 jobless registered, in December the total was already 6595. 29 The

change towards a planned economy reduced foreign trade and the firms had to

turn to the unreliable Soviet supply of a lower quality. 30 Intermediate trade nearly

broke down because of the nationalization, and Red Army soldiers and immigrated
Soviet citizens, more than a tenth of the population, increased the resulting deficits

thanks to their purchases. Managers and former owners were forced to leave their

posts. A lot of them ended in the Gulag, were shot or emigrated to the West.

Because of the fact that in 1936 the majority of businessmen were not ethnic

Estonians, 31 the exodus of the Baltic Germans and the holocaust of the Estonian

Jewry during German occupation meant a tragedy and a further loss of human

capital. The economic elite was almost completely destroyed. The new "red" directors

often possessed very limited education, but they controlled the companies using

the authoritarian principles of one-man-leadership.32 The introduction of shock-

work led to a lowering of quality, but the communist party thought the reason to

be class enemies and saboteurs. 33 Due to the rapid decrease of real wages, the

motivation of the workforce shrunk with the same speed. The Estonian acronym of

the Estonian Socialist Soviet Republic ENSV was now interpreted as Enne nalg siis

viletsus [First hunger, then misery].
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The German attack in 1941 interrupted this development, but also brought war

and devastation. After the renewed occupation by the Red Army in 1944, the

reconstruction followed Soviet guidelines. The more highly developed infrastructure

and the higher rate of education attracted investment, 34 as did the location being

nearby Leningrad.

How high are some western estimations of Soviet economic performance?

Abram Bergson guessed forty years ago, that GNP per capita grew, adjusted to

factor costs of 1937 from 1944 to 1950, by 3.1 percent yearly and adjusted to

factor costs of 1950 by 4.1 percent. For the period of 1950 until 1955 he suggested

5.8 percent. 35 Angus Maddison estimated the yearly increase of GNP per capita

between 1913 and 1950 to be 1.76 percent and between 1950 and 1973 to be 3.36

percent. 36 Mark Harrison assumed a growth in industrial production from 1928 to

1955 by a factor lying between 2to 2.4. 37 But he suggested that productivity per

worker from 1928 to 1950 did not really grew.
38 Because of the previously mentioned

problems with accounting and Soviet statistics, these could only be estimations.

The centre did not possess reliable data either. The secret material about national

income from 1937 to 1944, which was found by Simonov, did not really differ

from published data.39 Widespread falsifications and the obsession with secrecy

hindered the intelligent use of statistics in decision-making and the avoidance of

mistakes. 40

The official growth rate of Estonia was two times above the Soviet average;
41

per capita investment between 1946 and 1949 outnumbered Soviet figures by 54

percent. 42 So it can be assumed, that real industrial growth was higher, too, but

did not reach official suggestions. The 6.7 times increase was not a sign of an

economic wonder thanks to the misinterpretation of the initial situation and hidden

inflation, but industrial prices admittedly grew slower than over-all inflation. Using

a more realistic deflator for industrial production lying between 4 and 7, the gross

production of 1955 was approximately equal to that of 1940 or only two-thirds

above that level. This suggests an average growth per year between 7 and 11

percent from 1944 to 1955, while the industrial employment doubled. Only high

investment rates, forced labour and an increasing workforce made growth possible.

The size of the deflator should reflect the ratio of the crown to the rouble and the

lower inflation of industrial prices. A more exact assumption could be offered only

by consulting the statistics of the party and the government in Tallinn. In fact, it

could be argued that without the incorporation of Estonia into the Soviet Union,

Estonian industry would have been in a healthier condition in the 19505. Because

the Soviet Union was not included in international development, its products could

not compete on a free market due to low quality and technological backwardness.
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The concentration on heavy industry and armament caused an unbalanced de-

velopment.

What were the reasons for the low economic performance? Because of the

hostile attitudes of the Bolsheviks towards the market and private property, economic

build up was hindered. As Ludwig yon Mises wrote already in the 19205, socialism

is practically impossible.43 Without privately owned means of production there exists

no real market, without a market there are no monetary prices of products to

reflect the scarcity of goods. As a result, a rational economic calculation is prevented.

Similarly, it is impossible to plan all economic processes by a central administrative

body. In the Soviet case the economy was "managed" and not "planned". 44 We

know from new finds in the archives, that the dictator and his personal staff gave

the orders in the command economy, but they controlled only a few plan targets,

while the abuse of the organization of production existed on a large scale. 45 Arbitrary

interference from above complicated the situation. The system required the circum-

venting of the plan, illegal intermediate business, a shadow economy, a black market,

falsification of documents and the politics of an economy of favours towards

acquaintances (in Estonian called sidemed, in Russian Ш).46 These activities were,

of course, illegal and punished as speculation, ignorance towards the plan and

benefiting, but they offered lubrication for the economic machinery. Widespread

corruption, embezzlement and theft added further problems. The situation in Estonia

developed along the same guidelines. 47 It was an improvised mingling-through

and not a planned build-up. The concentration on heavy industry caused a misal-

location of capital and a shortfall in the supply for the population. Stalinism did not

create a modern economy but the imitation of an industrialization. 48 This "indus-

trialization" needed low private consumption, better named exploitation, higher

investment rates thanks to reduced efficiency and the huge share of the state.49 It

is characterized best as a model of extensive development stressing quantities and

plan goals and mainly ignoring quality, intensification, innovation and rationalization.

Furthermore, the ruling Estonian communists had no understanding of the economy

and its mechanisms. 50

To run the system, the government needed an exorbitant bureaucracy, which

is demonstrated by the developments in an Estonian tobacco plant in 1940. Before

Sovietization, accounting was carried out by 5 persons, later planning, statistics

and accounting needed roughly 50 clerks. 51 In Soviet industry in 1940, the share

of white-collar employees of every kind was 21 percent; only the remainder was

active in the real production process. s2 Estonian towns grew between 1940 and

1955 by 300 000 inhabitants, while industrial employment increased by only 64 000

men.
53 The majority preferred office work. Maddison estimates, that for every person
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employed in industry in 1950 two were employed in farming and two in other

sectors of the economy.
54 The oversized bureaucracy was chaotically organized

and a permanent struggle between institutions appeared. The regime solved every

new problem by the creation of another administration. 23 ministries of the Union

and 6 main administrative bodies were involved in the processing of Estonian oil-

shale. 55

The underdeveloped Soviet infrastructure, the bad organization of transport

and insufficient supply led to decreasing productivity, an irregular output and

emergency work shortly before deadlines. 56 The Estonian press even printed

caricatures about the problem.57 The rhythm of production caused the hoarding of

the workforce. 58 Due to the extensive development, the low productivity, the war

and Stalinist terror, the scarcity of workers was already a severe problem. Especially

the number of males had shrunk. Because of the increase in industrial employment,

immigrants from other regions of the Soviet Union and former peasants from the

Estonian countryside filled the shop floors. The forced collectivization of 1949 had

ruined agriculture and the standard of living of Estonian peasants.59 Low or non-

existing pensions forced, in 1957, about 28 000 employees to work until an old

age.
60 The share of women in industry rose to 44.9 percent in 1950, which indicated

not emancipation but poverty and a struggle to survive. 61 The women, often without

previous knowledge of industrial production, took up mainly unqualified occupations.

83 percent of Estonian industrial workers in 1947 were employed for a period of

three years or even less, in 1950 the number sank to 68 percent. 62 One third came

from other parts of the Soviet Union. 63 Experienced workers, trained during the

period of independence, stayed as the backbone of production and only these

persons could be trusted blindly. 64

The level of qualification of the workforce lowered even between 1947 and

1953.65 The number of people to finish a sufficient vocational training remained

below the figures of the second half of the thirties, while the term of education was

shortened from two years to 6or 12 months. 66 The workforce had nearly doubled

meanwhile. The regime recruited, in 1946, one half of the pupils receiving vocational

training by force - they were mobilized. 67 The villages had to fulfil quotas of

candidates. The majority of new workers had to be trained on the job or with the

help of very short courses. Qualification decreased and 14 percent of the workers

were even counted as malogramotny, semi-literate, in 1952. 68 The educational

level of the management and of the higher ranked employees left no good

impression either. In 1947, about three quarters owned no special education for

their job, nine years later the figure was 64 percent.69 Alcoholism was not uncommon

among directors. 70
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Working conditions appeared to be partly catastrophic and unhealthy. A miner

called oil-shale facilities a sort of an Estonian Gulag, mentioning the high rate of

accidents, some of them resulting in death.71 Indeed, a lot of former Gulag inmates

were exiled to work in Estonian mining.72 Production stayed basically manual. In

1959, only 2 percent of the work was automated, 35 percent mechanized and the

rest was physical labour. Due to the shortage of spare parts and low quality

machinery, 7 percent was engaged with all kind of repairs. 73

The low standard of living, the deficit of products, temporary food rationing

and the scarcity of living space demoralized the workers. In 1940, the average per

capita living space in Estonian towns was 15.5 square metres and 15 years later

only 8.8 square metres, a quarter less than directly after the war.
74

Many people

had to share a small room in a dormitory or a former barrack for prisoners of war.

Only in the 1960's or maybe even in the 70 s, the standard of living reached pre-

war level. Queuing for food and the hunt of deficit products happened at the expense

of work-time and productivity. It is quite understandable, that employees were not

motivated. Political propaganda appeared to be a bad substitute for a decent living.

The regime tried to increase work-discipline with the help of ruthless laws, but

this was undermined by the chronic shortage of workers. 75 According to the letters

of the law, the Soviet industrial production was reminiscent of forced labour. The

victims reacted with low productivity. The workers controlled the speed of production

and ignored quality, a characteristic of Soviet industry. 76 Socialist dawdling and

humdrum routine came to be rooted deeply in Estonian shop floors. Statistics

from the Khrushchev era mention, that during a seventh of work-time nothing was

done.77

To sum it up, Estonian industry suffered from the results of Sovietization. The

Soviet occupation implemented a foreign and inefficient economic system by brutal

force. This economy was built upon faulty foundations, a failed construction, which

had an astonishing ability for survival, but should later break down because of it

deficits. The inherited mistakes caused a fatal development. The Soviet industry,

being based on the irrational principles of fixed prices, plan fulfilment and a

command system was plagued by a shadow economy, an oversized bureaucracy

and falsifications. The low standard of living, an irregular rhythm of production,

humble qualifications of workforce and management and bad working conditions

led to a slower growth than expected. Plan fulfilment and not a sustainable

development was the main goal. Due to ignoring hidden inflation in industrial prices

and the underestimation of the initial situation the statistics simulated an extra-

ordinary increase of production. Perhaps the figures for gross production in roubles

in the 1950's somehow mirrored reality, but the index numbers did not. In 1955,
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real production was approximately as high as 15 years previously or up to two

thirds larger. The Soviet Union believed its own lies, one reason forthe final collapse

of the regime.

The Soviet inheritance consists today of pollution, a misuse of the landscape,

because nationalized ground was free of charge, and the remains of industrial

dinosaurs, symbols of failure at the expense of man and nature. Possibly, it will

take as much time to get rid of all damage and malformation caused by the Soviet

Union as that state itself existed.
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Olafs Mertelsmans

Vai Igaunijas rūpniecība pēckara periodā tiešām attīstījās
tik strauji? Padomju statistika un daudz reālāka pieeja
Kopsavilkums

Kopsavilkums

Pēc oficiāliem datiem laika posmā no 1940. līdz 1955. gadam Igaunijas rūpniecības

apjoms pieauga 6,7 reizes. Šādi skaitļi pārsniegtu pat statistikas rādītājus par

saimniecības atjaunošanu Vācijā un Itālijā, kas abas ir slavenas ar saviem izcilajiem

ekonomiskajiem sasniegumiem pēckara periodā. Tiek uzskatīts, ka Otrā pasaules

kara nodarīto postījumu apstākļos Igaunijā rūpnieciskā ražošana pieauga vairāk

nekā par 25% gadā.

Oficiālā statistika balstās uz ražošanas kopapjoma vērtību fiksētās cenās. Rādī-

tāji par ražošanas apjomiem neatkarīgajā Igaunijā, kas aprēķināti uz pārspīlēti zemas

produktivitātes novērtējuma bāzes, kā arī nosakot Igaunijas kronas kursa attiecību

pret rubli tikai 1 pret 1,25, viennozīmīgi ir pārāk zemi. Bez tam padomju valūta

cieta no inflācijas un reālā rubļa vērtība 1955. gadā bija zemāka nekā 1940. gadā.

Pazeminot rādītājus līdz reālajam līmenim, redzam, ka 1955. gadā rūpnieciskā

ražošana Igaunijā bija apmēram tādā pašā līmenī kā pirms 15 gadiem.

Šādam zemam ražošanas apjomam bija vairāki iemesli. Padomju plānveida
ekonomika bija mazāk efektīva nekā tirgus ekonomika. Attīstību kavēja rūpnīcu

nacionalizācija un neizpildāmie plāni. Administratīvais aparāts pieauga straujāk nekā

darbaspēks, lai gan darbaspēka apjoms šajā periodā divkāršojās un pēc vispārēja

atzinuma tika "atšķaidīts" ar zemu kvalificētiem strādniekiem bez darba pieredzes,

kuru rindas daļēji veidoja iebraucēji no Krievijas.

Dzīves līmeņa pazemināšanās, autoritatīvais mazizglītotās vadības stils, piegā-

des problēmas un neregularitāte mazināja rūpniecības produktivitāti.

Staļiniskā terora un kara rezultātā samazinājās vīriešu strādnieku skaits. Tehno-

loģiskā atpalicība ne|āva veikt strauju modernizāciju. Uzsvars uz smago rūpniecību

izraisīja nepareizu kapitāla sadali. Rezultātā strādnieku deficīts radīja nepiecieša-

mību pēc arvien lielāka iebraucēju skaita, tika piesārņota vide, attīstība notika ne-

līdzsvaroti un nebija ilgtspējīga. Taču, pateicoties labākai infrastruktūrai un aug-

stākam lasītprasmes un kvalifikācijas līmenim, rūpniecības apjoma pieaugums

pārsniedza vidējos rādītājus Padomju Savienībā.

Paradoksāli, bet domājams, ka, ja Igaunija nebūtu iek|auta Padomju Savienībā,

Igaunijas rūpniecība 20. gs. 50. gados būtu bijusi veselāka.
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Padomju perioda statistikas metodoloģijas

specifika

Presē šad tad ir sastopams viedoklis, ka padomju laikos statistikas dati tika sacerēti

pēc vajadzības. Šāds viedoklis tomēr neatbilst patiesībai, jo statistikas datu veidošanu

un apstrādi, sākot ar rūpniecības uzņēmumiem, celtniecības organizācijām, dažādām

iestādēm un kolhoziem un beidzot ar centrālajām statistikas iestādēm, regulēja

vesels kalns dažādu instrukciju, par kuru pārkāpšanu vairākos gadījumos bija

paredzēta pat kriminālatbildība, ko patiešām reāli arī piemēroja.

Sev vajadzīgo rezultātu Padomju Savienības centrālās statistikas iestādes sa-

sniedza ar specifisku metodoloģijas paņēmienu palīdzību. Tāpēc ir svarīgi izprast

šīs metodoloģijas īpatnības.

Šajā referātā nav iespējams sīki iztirzāt padomju perioda statistiku. Tāpēc

uzskatu, ka galvenokārt uzmanība pievēršama padomju statistikas atšķirībām no

vispārpieņemtās starptautiskās metodoloģijas.

Padomju statistika balstījās uz šajā valstī vienīgo atzīto marksistisko ekono-

mikas teoriju. No tās tad arī lielā mērā izrietēja padomju statistikas īpatnības, pirm-

kārt jau ekonomikas dalījums ražojošajā un neražojošajā sfērā. Padomju statistika

uzskatīja, ka sabiedrisko kopproduktu un nacionālo ienākumu veido tikai ražojošā

sfēra, bet neražojošā sfēra ir tikai patērētāja. Šajā dalījumā ļoti bieži pietrūka

elementāras konsekvences. Piemēram, zinātne tika pieskaitīta neražojošajai sfērai,

lai gan pat padomju ekonomiskā teorija atzina, ka tā ir svarīgs ražošanas spēku

attīstības faktors. Pie svarīgākajiem ražošanas spēkiem marksisms pieskaitīja arī

cilvēkus, bet tajā pašā laikā humānā medicīna, kas gādāja par šo ražošanas spēku,

tika pieskaitīta neražojošajai sfērai, bet veterinārā medicīna - ražojošajai. Tikai tā

sauktā Gorbačova pārbūves perioda beigās ar speciālu valdības lēmumu padomju

statistikai atļāva aprēķināt iekšzemes kopproduktu pēc pasaulē pieņemtās metodo-

loģijas, kas atzīst, ka šī produkta veidošanā piedalās visas tautsaimniecības nozares.

Tomēr jāatzīst, ka padomju statistikas metodoloģijas visas īpatnības nebūt

nevarēja izskaidrot ar marksisma ekonomikas mācības postulātiem. Daļa šo īpat-

nību tieši kalpoja padomju ekonomikas sasniegumu un tautas dzīves līmeņa
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izskaistināšanai. Piemēram, padomju statistika ignorēja pasaulē pieņemtās cenu

indeksa aprēķināšanas metodes. Tā vadījās no pieņēmuma, ka Padomju Savienībā

tiek nodrošināta cenu stabilitāte, un tāpēc, aprēķinot cenu indeksus, ņēma vērā

tikai tās cenu pārmaiņas, kas izrietēja no valdības lēmumiem. Tātad tika ignorēta

lētāka sortimenta preču nomaiņa ar dārgāka, kas īpaši 20. gs. 70. un 80. gados

k|uva par plaši izplatītu parādību. Tāpēc ar šādu cenu indeksu palīdzību aprēķinātais

iedzīvotāju reālo ienākumu pieaugums faktiski bija fiktīvs un neparādīja patiesā

tautas dzīves līmeņa pārmaiņas.

Cita padomju statistikas īpatnība bija tā saukto nemainīgo cenu lietošana, lai

aprēķinātu ekonomikas augšanas tempus. Piemēram, līdz 1952. gadam, lai aprēķi-

nātu rūpniecības nozares izaugsmi, lietoja 1926./27. gada nemainīgās cenas. Visiem

uzņēmumiem pārskatos bija jānovērtē sava produkcija gan spēkā esošajās cenās,

gan arī 1926./27. gada nemainīgajās cenās. Lai iegūtu nemainīgās cenas tiem pro-

dukcijas veidiem, kas 1926./27. gadā netika ražoti, lietoja īpašus koeficientus, ko

aprēķināja, vadoties no to produkcijas veidu cenu attiecībām spēkā esošajās cenās,

ko ražoja 1926./27. gadā, pret 1926./27. gada nemainīgajām cenām.

Sākot ar 1952. gadu, rūpniecības produkciju aprēķināja 1952. gada 1. janvāra

cenās. Minētajās cenās pārrēķināja arī produkciju par 1950. un 1951. gadu, lai

augšanas tempu aprēķināšanai varētu lietot tā saucamo ķēžu indeksu metodi.

Arī turpmāk ar katru jauno piecgadi parasti piemēroja jaunas nemainīgās ce-

nas. Tomēr šai metodei piemita ļoti būtiski trūkumi. Proti, pastāvošie noteikumi

prasīja, lai par pirmo nemainīgo cenu tiktu atzīta pirmā apstiprinātā pastāvīgā cena,

bet rūpniecības nozarēs, kurās mainījās ražojamo preču sortiments, šī pirmā ap-

stiprinātā cena neizbēgami ietvēra sevī arī inflācijas tendences. Tāpēc augšanas

tempi, kas tika aprēķināti, vadoties no šādām "nemainīgajām" cenām, neizbēgami

bija augstāki par tiem, kas tiktu aprēķināti, izejot no cenu indeksiem, kas būtu

aprēķināti pēc starptautiski atzītas metodoloģijas.
Diemžēl jāatzīst, ka pārrēķināt augšanas tempus par padomju periodu pēc

starptautiskās metodoloģijas nebūs iespējams. Lai gan ir pieejama informācija par

produkcijas vērtību spēkā esošajās cenās, nav iespējams aprēķināt pareizos cenu

indeksus, jo padomju periodā nepastāvēja cenu reģistrācija.

Līdz 1957. gadam padomju statistikā valdīja slepenība. Neiznāca nekādi sta-

tistikas datu krājumi, bet laikrakstos tika publicēti vienīgi tautsaimniecības plānu

izpildes procenti. 1957. gadā sāka iznākt pirmās statistikas publikācijas pēckara

periodā. Neskatoties uz padomju statistikas metodoloģiskajiem trūkumiem un jo-

projām pastāvošajiem daudzajiem datu publikācijas ierobežojumiem, šos izdevumus

var vērtēt pozitīvi, jo sabiedrībai k|uva zināmi galvenie tautsaimniecības attīstības

rādītāji.
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Konferencē apskatāmajā periodā mainījās arī statistikas ziņu savākšanas

metodes. Līdz 1957. gadam Statistikas pārvalde saņēma informāciju kopsavil-

kumu veidā no ministrijām un pieskaitīja tai informāciju, ko sniedza Vissavie-

nības pakļautības uzņēmumi, kas neietilpa republikas ministrijās. 1957. gadā notika

tā sauktā statistiskās informācijas centralizācija - un Statistikas pārvalde sāka

apstrādāt informāciju, ko saņēma tieši no uzņēmumiem. Šāds pārkārtojums lielā

mērā bija saistīts ar pāreju uz teritoriālo pārvaldes sistēmu ar tautas saimnie-

cības padomēm priekšgalā. Šī sistēma saglabājās arī pēc 1966. gada, kad tautas

saimniecības padomes tika likvidētas un uzņēmumus atkal nodeva dažādu Vissa-

vienības, koprepublikānisko un republikānisko ministriju pakļautībā.
Savā laikā padomju propagandisti izplatīja aplamu informāciju, ka Latvija un

citas Baltijas valstis dzīvojot uz pārējo PSRS republiku rēķina. Jo vairāk Baltijas

valstīs pastiprinājās kustība par nacionālās neatkarības atjaunošanu, jo vairāk

pieauga šī melīgā propaganda. Par vienīgo pierādījumu tika izmantoti statistikas

rādītāji par produkcijas ievedumu un izvedumu. Lūk, preču un izejvielu ievedums

naudas izteiksmē pārsniedzot izvedumu, tātad Latvija patērējot vairāk nekā dodot

citām republikām.

Vispirms jāteic, ka pati ieveduma un izveduma bilance bija sastādīta neko-

rekti. Aprēķinos neņēma vērā citu PSRS republiku iedzīvotāju Latvijā pirktās un

no Latvijas izvestās preces, kūrorta pakalpojumus, ko Latvijā izmantoja citu

republiku iedzīvotāji, Latvijas dzelzceļa, ostu un flotes darbu. Nemaz netika pie-

minētas Latvijas finansiālās attiecības ar PSRS valsts budžetu un dažādām Vis-

savienības organizācijām.

Lai izpētītu Latvijas un PSRS ekonomiskās attiecības, Viļņa Breša toreiz va-

dītā Ministru Padome 1990. gada sākumā izveidoja ekonomistu un vēsturnieku

komisiju. Komisija konstatēja, ka laikā no 1945. līdz 1988. gadam Latvija dažādu

maksājumu veidā ir pārskaitījusi PSRS budžetam, dažādām ministrijām un citām

centrālajām organizācijām par 34 miljardiem rub|u vairāk nekā saņēmusi no

turienes investīciju un citu maksājumu veidā.

Komisijas darba rezultāti ir apkopoti divās brošūrās, kuru autors ir nelaiķis

ekonomikas zinātņu doktors Modris Šmulders. Abas brošūras - "Kas kuram

parādā?" un "Latvijas un PSRS ekonomiskās attiecības un to rezultāti laikā no

1920. līdz 1990. gadam" iznāca 1991. gadā, un tās ir izdevis Latvijas Statistikas

institūts.
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Gunārs Baltiņš

The Specifics of the Methods of Statistics

during the Soviet Period
Summary

Summary

It is impossible in one presentation to give a detailed analysis of the statistics of

the Soviet period. Therefore the author focuses on the aspects that differentiate

the Soviet statistics from generally accepted international methods.

The Soviet statistics was based on the only recognised theory of economy

in this state: that of Marxism. To a large degree this aspect is the source of the

peculiarities of the Soviet statistics. Among these one should mention first

of all the division of economy into the manufacturing and non-manufacturing

spheres. According to the Soviet statistics, GDP and national revenue came

solely from the manufacturing sphere, the non-manufacturing sphere acting

as a consumer only. This division often lacked elementary consistency. Thus,

for example, science qualified as a non-manufacturing field, yet the Soviet theory

of economy regarded it as an important factor for the development of ma-

nufacturing forces. According to Marxist theory, men ranked among the most

important manufacturing forces, yet the human medicine, that looked after

this manufacturing force, qualified as a non-manufacturing field while the

veterinary medicine was placed in the manufacturing sphere. Only in the final

stage of the-so-called Gorbachev's perestroika a special government's resolu-

tion allowed the Soviet statistics to calculate GDP in compliance with the

generally accepted methodology according to which all fields of economy

contribute to GDP.

It must be admitted though that not all peculiarities of the Soviet statistics

stemmed from the postulates of the teaching of the Marxist economy. Some of

these peculiarities deliberately served to embellish the achievements of the Soviet

economy and the living standards of the people. For instance, the Soviet statistics

ignored the generally accepted methods of the calculation of the price index and

was based on the assumption that the Soviet Union guaranteed the stability of

prices and therefore only those price differences that followed from the gover-

nment's decrees were taken into account in the calculation of price indexes.

Thus the replacement of goods with a cheaper assortment that became a widely

spread tendency, particularly in the 1 970s-1980s, was ignored. Therefore the

growth of real income of the population, calculated with the help of such price

indexes, was fictional and did not reveal the actual changes in the living standards

of the people.
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The application of the so-called constant prices to calculate the economic growth

was another peculiarity of the Soviet statistics. For example, until 1952 the industrial

production growth was calculated on the basis of the constant prices of 1926/27. In

their reports all enterprises had to give their production amounts both in the existing

prices and the constant prices of 1926/27. The constant prices of those types of

products that had not been manufactured in 1926/27 were calculated with the help

of special coefficients derived from the difference between the actual prices of those

types of products that were manufactured in 1926/27 and the constant prices

of 1926/27.

Since 1952 the calculation of industrial production growth was based on the

prices of 1 January 1952. The production indicators of 1950 and 1951 were also

transformed into these prices to allow the application of the method of the so-

called chain indexes to calculate the growth.

Since that date new constant prices were established for each new five-year

period. Yet this method had some very substantial drawbacks. Namely, the existing

regulations required the first adopted stable price to be regarded as the first constant

price. Yet in those fields of industry where the assortment of prices changed, this

first adopted price inevitably implied trends of inflation. Thus the growth figures

derived from such "constant prices" were always higher than those that would

have been obtained from price indexes with the help of internationally recognised

methods.

Up to 1957 the Soviet statistics was covered in secrecy. No collection of

statistical data was ever published during that period. Newspapers printed only the

percentage of the fulfilment of economic plans. The first post-war statistical

publications appeared in 1957. In spite of the drawbacks in the methodology of

the Soviet statistics and then still existing prohibition to publish many data, these

publications should be assessed as a positive development since they acquainted

the public with the key indicators of economic development.

In the period that the present conference deals with, the methods of the

collection of statistical data also changed. Until 1957 the Republican Board

of Statistics received summarised information from ministries to which it added

data provided by enterprises of all-Union importance that were not subordinated

to the ministries of the republic. In 1957 the so-called centralisation of statistical

information took place and from then on the Board of Statistics processed inform-

ation received directly from enterprises. Such transformation was largely due to

the transition to the territorial system of administration with councils of economy

on the top. This system remained in force also after 1966 when the councils of

economy were dismissed and enterprises were again subordinated to different

ministries of the USSR, several republics or the Latvian Soviet Socialist Republic.
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Demogrāfiskie zaudējumi un etniskā sastāva izmaiņas

Latvijā 1944.-1959. gadā

Pēckara gados padomju okupācijas režīms turpināja baigajā - 1940. gadā iesāktās

represijas pret vietējiem iedzīvotājiem, lielos apjomos iepludināja Latvijā kolonistus

no citām PSRS teritorijām, realizēja pārkrievošanu. Autori, balstoties uz trūcīgajām

pēckara demogrāfiskās statistikas publikācijām un Totalitārisma seku dokumen-

tēšanas centra (turpmāk -TSDC) datiem, centās novērtēt demogrāfiskos zaudē-

jumus un etniskā sastāva izmaiņas Latvijā pēckara periodā, kā arī pievērst uzmanību

demogrāfiskās statistikas datu ticamības jautājumam par šo laika posmu.

Kā zināms, padomju okupācijas laikā statistikas metodoloģiskie un prakses jau-

tājumi tika regulēti no Maskavas. Līdz pat 1990. gadam lielākā daļa galveno statistisko

rādītāju par Latviju tika apstiprināta PSRS Centrālajā statistikas pārvaldē. Parasti tos

nedrīkstēja publicēt pirms attiecīgas at|aujas saņemšanas. Lai slēptu represiju un

iedzīvotāju zaudējumu apjomus, līdz pat Hruščova "atkušņa" laikam visi dati par iedzī-

votājiem bija slepeni un tie nekur atklāti netika publicēti. Šeit jāņem vērā, ka dzimt-

sarakstu nodaļu darbu pēckara gados vadīja lekšlietu ministrija un tikai kopš 1957. ga-

da janvāra civilstāvokļa aktu reģistrācija nonāca izpildkomiteju pārvaldībā. 1 Tikai pēc

Staļina nāves parādījās pirmās publikācijas par iedzīvotājiem, un 1959. gadā tika

sarīkota pirmā pēckara tautas skaitīšana, kas ļāva pietiekami precīzi novērtēt Latvijas

iedzīvotāju skaitu un sastāvu. Tomēr jāsaka - ar zināmām iebildēm. Šī referāta autoru

rīcībā ir ziņas, ka visās padomju organizētajās pēckara tautskaitēs PSRS Centrālā

statistikas pārvalde uz vietas iegūtajiem datiem par iedzīvotāju skaitu pievienoja papildu

informāciju - orientējoši par 15-30 tūkstošiem cilvēku. Kopējie pieskaitījumi bija

relatīvi nelieli, un tie, visticamāk, nepārsniedza 1,5% iedzīvotāju kopskaita. Protams,

par atsevišķām Latvijas teritorijām pieskaitījumi bija relatīvi lielāki, bet tos izvērtēt

praktiski nav iespējams. Šajā datu koriģēšanas procesā bija pat kaut kādi objektivi-

tātes elementi, jo Latvijas PSR Centrālajā statistikas pārvaldē nevarēja būt ziņu par

slepeniem objektiem un tajos esošiem iedzīvotājiem. Turklāt tolaik aiz PSRS robežām

bija dislocēts diezgan ievērojams karavīru un viņu ģimenes locek|u kontingents, ko

arī it kā bija nepieciešams attiecināt uz noteiktām PSRS sastāvdaļām.
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20. gs. 50. gadu otrajā pusē Latvijas PSR Centrālā statistikas pārvalde publiski
sniedza pirmās ziņas par iedzīvotāju skaitu pēckara periodā. Radās nepieciešamība

norādīt iedzīvotāju skaitu ne tikai 1959. gada tautas skaitīšanas momentā, bet arī

par iepriekšējiem gadiem, cik to varēja atļauties padomju režīms. Sagatavošanas
darbu veica Latvijas PSR Centrālā statistikas pārvalde pēc attiecīgu Maskavas iestāžu

norādījumiem. Analizējot tālaika demogrāfiskās statistikas izdevumu materiālus,

autori pievērsa uzmanību tam, ka nepamatoti strauji iedzīvotāju kopskaita pieauguma

tempi ir uzrādīti par 40. gadiem, turpretim par 50. gadiem tie ir vairākkārt zemāki

nekā 40. gadu otrajā pusē. Tieši līdz 1949. gadam visvairāk iedzīvotāju tika iznīci-

nāts, un šajā gadā deportāciju process sasniedza maksimumu. Turklāt šajos mate-

riālos norādītie iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas summārie rādītāji par

50. gadiem ir ievērojami lielāki nekā iedzīvotāju kopskaita pieaugumā minētie, bet

par 40. gadu otro pusi situācija ir pretēja. Acīmredzot Maskavas atbildīgās iestādes

uzspieda Latvijas statistiķiem izmantot apzināti nepareizus aprēķinus par Latvijas

iedzīvotāju skaitu pēckara gados, lai slēptu genocīda apjomus pret Latvijas tautu.

Raksturīgi, ka statistiskajos datos par iedzīvotāju skaita izmaiņām 1948. gadā

uzrādīts samazinājums par 11 tūkstošiem cilvēku, bet par 1949. gadu - pieaugums

par 97 tūkstošiem. 2

Publicētos statistiskos iedzīvotāju kopskaita rādītājus par pēckara gadiem

nepieciešams pārskatīt, jo iespējamais datu izkropļojums par atsevišķiem gadiem

ir prāvs un visticamāk pārsniedz 5 procentus. Izmantojot 1959. gada tautas skaitī-

šanas datus un pieejamo statistisko informāciju par iedzīvotāju dabiskās un mehā-

niskās kustības rezultātiem laikā no 1946. līdz 1959. gadam, mēs veicām attiecīgus

retrospektīvus aprēķinus.

Protams, aktuāli paliek jautājumi, vai nogalinātie represijās Latvijā 40. un

50. gados tika ieskaitīti dabiskās kustības mīnusos un vai izsūtītie no Latvijas tika

ieskaitīti mehāniskās kustības mīnusos. Tagad jau gados veco pēckara statistikas

darbinieku aptauja liecina, ka, visticamāk, padomju zvērībās nogalinātie un izsūtītie

statistiskajā uzskaitē netika ietverti.

Visai svarīga nozīme šajos aprēķinos ir iedzīvotāju skaita noteikšanai tūlīt

pēc kara. Šīs neskaidrības diapazons ir visai prāvs un svārstās no 1,3 miljoniem 3

līdz 1,6 miljoniem iedzīvotāju. 4 Šeit gan jāteic, ka atšķirīgi ir laiki, uz kuru autori

attiecina šos iedzīvotājus, jo pirmajos pēckara mēnešos iedzīvotāju skaits mainījās

visai strauji. Mūsuprāt, vistuvāk īstenībai bija Latvijas Universitātes Medicīnas

fakultātes darbinieks G. Lemperts, kurš 1946. gadā uzrakstīja speciālu darbu.5

Pēc viņa aprēķiniem 1945. gada 1. septembrī iedzīvotāju skaits bija 1484 tūk-

stoši. Tātad 1946. gada sākumā tas, visticamāk, nedaudz pārsniedza 1500 tūksto-

šus cilvēku.
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Darba gaitā mēs konstatējām, ka līdz šim publicētie dati par iedzīvotāju skaitu

50. gadu sākumā (1943,5 tūkstoši cilvēku) ir jūtami pārspīlēti. Par bāzi izmantojot

visagrāk publicētā -1961. gada Centrālās statistikas pārvaldes izdevuma "Latvijas

PSR iedzīvotāju skaits, sastāvs, dabiskā un mehāniskā kustība" datus, 6 iedzīvotāju

skaits 1950. gada sākumā nevarētu būt lielāks par 1,8 miljoniem. Publicēto datu

un aprēķinu variantu salīdzinājums sniegts attēlā.

Latvijas iedzīvotāju skaits 1941.-1959. gadā (tūkst, cilv.)

Precīzākiem izvērtējumiem nepieciešams detalizēti izpētīt 40. gadu iedzīvotāju

kustības dinamiku.

Gan Latvijas 1935. gada, gan arī 1959. gada padomju tautas skaitīšanā

noskaidroja iedzīvotāju etnisko sastāvu. Šie dati, kā arī 1943. gada februārī

vācu institūciju veiktā uzskaite, ko dažkārt nepamatoti dēvē par tautas skaitī-

šanu, dod mums sākotnējo informāciju, lai aptuveni noteiktu etnisko sastāvu

īsi pirms kara un pēckara periodā. Papildgrūtības šī uzdevuma veikšanā sagādā

Latvijas teritorijas un iedzīvotāju skaita samazināšana 1944. gada augustā, kad

ar PSRS un Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lēmumu no Latvijas at-

dalīja gandrīz 1300 km2 lielu Abrenes apriņķa teritoriju ar vairāk nekā 40 tūk-

stošiem cilvēku.
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1 .tabula

Latvijas iedzīvotāju etniskais sastāvs 1941.-1959. gadā

(attiecīgo gadu robežās)

Avoti: Mežs I. Latvieši Latvijā. Etnodemogrāfisks apskats. - Rīga, 1994; Численность, состав,

естественное и механическое движение населения Латвийской ССР. ЦСУ Латвийской ССР. -

Рига, 1961; un autoru aprēķini.

1 Dažos avotos par pirmskara periodu ir norādīts nedaudz lielāks krievu īpatsvars, kas izskaidrojams

ar to, ka 1935. gada tautas skaitīšanā daļa baltkrievu tika pieskaitīta krieviem.

2 Pēc dažiemavotiem šis kopskaits pārsniedza 1800tūkstošus cilvēku (piemēram, Latvju enciklo-

pēdija. - Stokholma, 1952-1953, 2. sēj.).
3 Vidējais no visos oficiālos izdevumos līdz šim publicētiem datiem un retrospektīvi veiktiem

aprēķiniem, izmantojot tikai 1959. gada tautas skaitīšanas rezultātus un agrāk publicētos

iedzīvotāju dabiskā un migrācijas pieauguma rādītājus.

Kā redzams no 1. tabulas datiem, 1949. gada sākumā iedzīvotāju kopskaits

Latvijā jaunajās robežās vēl nebija sasniedzis pirmskara līmeni (pēc mūsu aprēķiniem

1,95 miljoni 1941. gada maijā). Arī pieskaitot 40-46 tūkstošus iedzīvotāju, kuri

dzīvoja atdalītajā Abrenes apriņķa daļā, pietrūkst dažu desmitu tūkstošu cilvēku.

Viss šis iztrūkums attiecas uz latviešiem, kuri devās bēgļu gaitās uz Rietumiem vai

tika iznīcināti, deportēti vai aizdzīti.

No 1. tabulas datiem aprēķinājām etniskā sastāva izmaiņas (2. tabula).
Kara un pēckara gados latviešu skaits un īpatsvars bija būtiski samazinājies.

Gandrīz trīsreiz bija sarucis ebreju skaits, turpretim krievu un ukraiņu skaits bija

gandrīz trīskāršojies, bet baltkrievu skaits kļuvis gandrīz 1,5 reizes lielāks.

Protams, latviešu īpatsvars manāmi kritās 1949. gadā, kad izveda galvenokārt

latviešus. Visu iedzīvotāju kopskaitā latvieši bija 70%, bet deportēto vidū -

Tautība 1941 V 1943 II 19491 19591

tūkst. cilv. % tūkst. cilv. % tūkst. cilv. % tūkst. cilv. %

Latvieši 1521 78 1442 81,9 1318 70 1298 62,0

Krievi 195 101 168 9,5 358 19 556 26,6

Baltkrievi 43 2,2 49 2,8 57 62 2,9

Ukraiņi 10 0,5 11 0,6 19 29 1,4

Poļi 34 1,7 38 2,2 47 2,5 60 2,9

Lietuvieši 27 1,4 24 1,4 28 1,5 32 1,6

Ebreji 97 5,0 0,2 38 37 1,8

Citas 23 1,2 24 1,4 19 19 0,8

Kopā 1950 100 17602 100 18843 100 2093 100
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2. tabula

Latvijas iedzīvotāju etniskā sastāva izmaiņas 1941.-1959. gada

96 procenti. 7 Vairāk nekā 40 tūkstošu latviešu deportācija bija liels robs tautas

attīstībā. Kaut arī prāva deportēto daļa vēlāk atgriezās, tomēr latviešu skaits turp-

māk pieauga ļoti gausi vai pat nepieauga nemaz, bet to īpatsvaram iedzīvotāju

kopskaitā bija izteikta tendence samazināties. Toties austrumslāvu skaits un īpat-

svars sistemātiski pieauga. Ir nepieciešamas dziļākas studijas par etnosu dabiskās

kustības un migrācijas rezultātiem pirmsskaitīšanas periodā (plašāku publikāciju

par 40. un 50. gadiem pagaidām nav), lai precizētu mūsu aprēķinus.
Pēc kara, īpaši līdz Sta|ina nāvei, noziedzīgais padomju režīms rūpīgi slēpa

represiju apjomus, tādēļ upuru saraksti aizvien tiek papildināti un precizēti. Pilnīgā-

kās ziņas ir par deportētajiem 1949. gada 25. martā. TSDC ir sniedzis datus par

šajā dienā deportēto dzimuma un vecuma struktūru, etnisko sastāvu, profesijām

un nodarbošanos pirms izsūtīšanas. Tas dod iespēju tālākiem pētījumiem par

deportāciju (3. tabula).
1949. gada 25. martā no Latvijas tika deportēts apmēram trīs reizes vairāk

cilvēku nekā 1941. gada 14. jūnijā. 1941. gadā starp izsūtītajiem pārsvarā bija

vīrieši un pilsētnieki, bet 1949. gadā ievērojami vairāk cieta sievietes un lauku

iedzīvotāji. 1949. gadā no Latvijas izsūtīja ļoti daudz mazu bērnu un gados vecu

cilvēku. Relatīvi mazāk masu akcijā izsūtīto bija vīrieši vecumā no 20 līdz 40 gadiem,

jo šie gadagājumi visvairāk bija gājuši bojā karā laikā un daļa arī represēta vēl

pirms 1949. gada. 1949. gada martā no dzimtenes tika izsūtīti 2,3% Latvijas

iedzīvotāju, to vidējais vecums bija 37 gadi. Salīdzinājumam - 1941. gada jūnijā

deportēto vidējais vecums bija 33 gadi.

Lai gan 1949. gadā tika deportēts vairāk personu nekā 1941. gadā, tomēr

pirmskara deportācijas tiešās sekas relatīvi bija smagākas. 1949. gadā izsūtītos

Tūkst. cilv. Pieaugums vai
Tautība

1941.-1949. g. 1949.-1959. g. 1941.-1959. g. samazinājums, %

Latvieši -203 -20 -223 -15

Krievi 163 198 361 +185

Baltkrievi 14 19 +44

Ukraiņi 10 19 +190

Poļi 13 13 26 +76

Ebreji -59 -1 -60 -62

Citas tautības -3 +2
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3. tabula

1949. gada 25. martā deportēto personu dzimuma un vecuma struktūra

un visu Latvijas iedzīvotāju vidējais mūža ilgums šajā gadā

Avoti: Zālīte i, Dimante S. Četrdesmito gadu deportācijas. Strukturanalīze // Latvijas Vesture,

1998, 2 (30), 73.-82. Ipp.; un autoru aprēķini.

retāk nometināja galējos zieme|os, kur dzīves apstākļi bija īpaši grūti. Arī pats

prombūtnes laiks vairumam izdzīvojušo bija īsāks. Saskaņā ar TSDC datiem izsū-

tījumā miruši 12% no visām 1949. gada 25. martā deportētajām personām. Pārsvarā

tie bija gados veci cilvēki vai mazi bērni. Salīdzinājumam -no 1941. gada 14. jūnijā

deportētajiem izsūtījumā nomira 39 procenti.

Jāņem vērā, ka zināma daļa no 1949. gadā deportētajām personām dažādu

iemeslu dēļ neatgriezās dzimtenē - padomju varas iestādes neļāva atgriezties,

deportētie izsūtījuma vietā bija nodibinājuši ģimeni vai vispār nevēlējās atgriezties

v.c. cēloņi. Tādējādi arī šo cilvēku iztrūkums Latvijā palielina tiešos demogrāfiskos

zaudējumus.

1949. gada deportācijas demogrāfisko seku apjomu aprēķinus apgrūtina ziņu
trūkums par deportēto atgriešanās laiku un vecumu. Zināms tas, ka lielākā daļa
izsūtīto atgriezās 1956. gadā. Taču ne mazums cilvēku atgriezās Latvijā turpmākajos

gados vai pat vairākus gadu desmitus pēc izsūtīšanas. Kopumā varam novērtēt, ka

no 1949. gadā deportētajiem agrāk vai vēlāk dzimtenē atgriezās ap 80%, tas ir,

35 tūkstoši cilvēku. Protams, izsūtījumā pavadītie gadi pasliktināja deportēto veselī-

bas stāvokli. Tādējādi aptuveni varam novērtēt, ka atgriezušās personas vidēji Latvijā

Deportēto skaits Vidējais paredzamais
mūža ilgums (gadi)

vecums vīrieši sievietes vīrieši sievietes

Līdz 10 3 081 2 994 60 65

10-20 3 896 3 893 53 57

20-30 1 738 2 925 44 48

30-40 1 402 3 016 36 40

40-50 2 521 4 182 27 31

50-60 2 300 3 717 20 23

60-70 1 975 2 482 13 15

70-80 1 097 1 465

Vairāk neka 80 280 440

Kopa 18 290 25 114 59 66
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nodzīvoja par 10 gadiem mazāk (astoņi gadi prombūtnē plus dzīvotspējas samazi-

nāšanās dē| zaudētie divi gadi) nekā potenciāli varēja nodzīvot. Tas veido 350 tūk-

stošus zaudētu cilvēkgadu Latvijai.

Pēc aplēsēm vairāk nekā 8 tūkstoši 1949. gada martā deportēto vispār neat-

griezās Latvijā. Varam pieņemt, ka šo cilvēku vidējais vecums bija apmēram tāds

pats, kāds tas bija visiem izsūtītajiem. 37 gadu vecu iedzīvotāju vidējais paredza-

mais mūža ilgums 1949. gadā bija 36 gadi, un tas veido 302 tūkstošus zaudēto

cilvēkgadu. Tātad 1949. gada marta deportācijas tiešie summārie zaudējumi veido

652 tūkstošus cilvēkgadu. Turklāt prāvi dzīvā spēka zaudējumi bija sakarā ar

nenodibinātām laulībām un nedzimušiem bērniem. Izmantojot potenciālās demo-

grāfijas metodi un ņemot vērā deportēto meiteņu un reproduktīvā vecuma sieviešu

skaitu, mēs noteicām nedzimušo bērnu skaitu un šajā sakarībā zaudētos cilvēk-

gadus. Pēc mūsu vērtējuma tie ir robežās no 350 līdz 400 tūkstošiem cilvēkgadu.

Tādējādi 1949. gada 25. marta deportācijas radītie iedzīvotāju summārā dzīvīguma

potenciāla zaudējumi, ņemot vērā tiešos un netiešos zaudējumus, nedaudz pārsniedz

1 miljonu cilvēkgadu. 8
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Pēteris Zvidriņš, Edvīns Vītoliņš

The Demographic Losses and Changes of the Ethnic Structure
in Latvia: 1944-1959
Summary

Summary

In post-war period the Soviet occupational regime continued the repressions against

Latvian local population which were started in the horrible 1940. There was a great

influx of colonists from other regions of the USSR to Latvia that facilitated the

process of Russification. The authors have tried to assess the demographic losses

and changes of the ethnic structure in Latvia during post-war period using data

from scarce post-war statistical publications as well as documentation from the

Centre for Documentation of the Consequences of Totalitarianism. Great attention

was paid to the issue of reliability of the demographic statistical data from the

given period.

The data on the post-war population in Latvia in the 1940s and 1950s published

in the statistical editions and encyclopaedias should be revised because they are

contradictory and do not correspond to changes in natural growth and net migration

of the population. The authors used retrospective calculation method and considered

relatively more reliable data of 1959 census as well as population current registration

results. The findings showed that in early 1946 the population of Latvia exceeded

1.50 million but in early 1949 already 1.88 million. After the 1949 March deportation

the population decreased by 43 thousand. The majority of deportees were Latvian

countrymen whose average age was 37 years. Approximately four fifths of them

returned to Latvia later on, however, actual demographic losses account for

hundreds of thousands human years. In addition tens of thousands of children

were not born due to scarce marriages or broken up families.

The authors assessed the ethnic structure of Latvian population just before

World War II and before the 1949 March deportation as well as analyzed the causes

of the changes in the structure. The decrease of ethnic Latvians from 1.5 million in

the middle of 1941 to 1.3 million in early 1959 testifies not only of the tragic

decade in the 1940s but also of a rather unfavourable situation in the 1950s.



Pārsla Eglīte

Padomju okupācijas ilglaika demogrāfiskās sekas

Pagājības norišu tiešo un netiešo seku izzināšana un vērtējums ir svarīgs priekš-

nosacījums, lai atrastu katras valsts īpatnībām atbilstošāko tagadnes praktisko uzde-

vumu risinājumu, kas novērstu pagātnē sakņoto sarežģījumu un to attālo seku

saglabāšanos. Tieši tādā nolūkā veikta analīze par padomju okupācijas laikā noti-

kušās kolonizācijas lomu pašreizējā Latvijas iedzīvotāju sastāva, demogrāfiskās

situācijas un valodu lietojuma īpatnību tapšanā. Izpētē izmantoti 20. gadsimta otrajā

pusē atklāti publicētie un tolaik tikai dienesta lietošanai atjautie statistikas dati.

Kolonizācijas loma iedzīvotāju sastāva

pastiprinātā novecošanā

Kā zināms, Otrā pasaules kara gaitā, kā arī padomju un nacistu veikto represiju

rezultātā Latvija uz laiku zaudēja aptuveni trešo da|u iedzīvotāju.1 Pat pēc bēgļu un

izdzīvojušo politiski represēto atgriešanās neatgriezeniskie iedzīvotāju skaita zudumi

pārsniedza 17% viņu skaita pirms teritorijas okupācijas. 2

Šos iedzīvotāju skaita zudumus ar uzviju kompensēja kolonisti. Līdz ar kara-

darbības beigām Latvijas teritorijā sāka ierasties bēgļi no citiem -vairāk izpostītiem

toreizējās PSRS apgabaliem, atvaļinātie Padomju armijas karavīri, totalitārā režīma

varas īstenotāji, jaunveidojamo rūpnīcu strādnieki, labākas dzīves meklētāji jeb visām

pasaules migrantu plūsmām raksturīgie ekonomiskie migranti. Visā 45 gadu ilgajā

otrās padomju okupācijas laikā migrācijas pieaugums sistemātiski pārsniedza

iedzīvotāju dabiskā pieauguma apjomu (1. attēls). Līdz ar to migrantu sastāva un

uzvedības īpatnībām bija izšķirošā nozīme ne vien šai laikposmā notikušajās iedzī-

votāju skaita, bet arī to struktūras pārmaiņās.
Visos laikos uz citām zemēm ar labākas dzīves cerībām mēdz pārceļot galveno-

kārt jauni cilvēki, kurus dzimtajā pusē vēl nesaista labi apmaksāta darbavieta, sava

ģimene un ērts mājoklis. Padomju režīma apstākļos to vidū bija arī lauku jaunieši,
kuri bēga no dzimtbūšanai līdzīgiem dzīves apstākļiem kolhozā, izbraucot uz mā-
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čībām kādā pilsētā vai arī pēc obligātā dienesta armijā neatgriežoties vecajā vietā.

Tāpēc 20. gs. 50.-80. gados ikgadējā migrācijas pieaugumā 16-29 gadu vecu

jauniešu bija 48-60%, turpretī pastāvīgo iedzīvotāju sastāvā -21-25% (1. tabula).

Migrantu vecumsastāva īpatnības radīja kā tūlītējas, tā ilglaika sekas.

Gados jauno migrantu papildinājums sākotnēji atjaunina iedzīvotāju sastāvu un

līdz ar to sekmē dzimušo skaita un dabiskā pieauguma kāpumu. Taču neredzēti

straujais migrantu pieplūdums, kāds tas bija padomju okupācijas gados Latvijā,

neizbēgami noveda pie dzīvok|u krīzes, īpaši pilsētās, kur apmetās vairākums

ieceļotāju. Savukārt mājokļu šaurība un pat to trūkums daudzas ģimenes spieda

ierobežot bērnu skaitu, kas noveda pie dzimstības līmeņa mazināšanās (sk. 1. attēlu).

Papildu iemesls Latvijā bija auglības līmeņa atšķirības latviešu un cittautiešu

vidū, kuru sastāvā dominēja nesenie iebraucēji. 70.-80. gados viszemākā dzimstība

izrādījās krieviem pilsētās (2. tabula), kur viņu īpatsvars okupācijas pēdējos gados

sasniedza vidēji 40,7% iedzīvotāju, bet visu cittautiešu -56 procenti. 3 Domājams,

ka niecīgais bērnu skaits viņu ģimenēs izskaidrojams ne vien ar lielas viņu daļas

dzīvi kopmītnēs pat 10 gadus pēc iebraukšanas, bet arī ar migrantiem raksturīgo

vērtību orientāciju. Tajā atšķirībā no vietējiem iedzīvotājiem materiālai labklājībai

izrādījās augstāka vieta nekā ģimeniskām vērtībām.4

1. att. Latvijas iedzīvotāju skaita pieauguma avoti pēc Otrā pasaules kara

Avots: Eglīte P. Latvijas iedzīvotāju skaita un etniskā sastāva veidošanās XX gs. // Latvijas

Okupācijas muzeja gadagrāmata "Nācija gūstā", 2001. - Rīga, 2002,102. Ipp.



258 Padomju okupācijas režīma saimnieciskā un sociāla politika Baltijā un tās sekas

1. tabula

Latvijas iedzīvotāju un migrācijas pieauguma vecumsastavs, %

Avoti: Численность, состав, естественное и механическое движение населения Латвийской ССР. -

Рига: ЦСУ ЛатвССР, 1961, с. 311. ДСП (dienesta lietošanai); Естественное и механическое движение

населения Латвийской ССР в 1971 году. - Рига: ЦСУ, 1972, с. 148, 150. ДСП (dienesta lietošanai);
Естественное движение и миграция населения ЛатвССР в 1978

...

1988 году. - Рига: ЦСУ, 1980
...

1989.ДСП (dienesta lietošanai); Всесоюзная перепись населения 1959(1970,1979 г.). Распределение

населения отдельных национальностейпо полу и возрасту. ДСП (dienesta lietošanai).
1 Izvēlēti gadi pirms kārtējām tautskaitēm un, kur tādi nebija pieejami, to norises gads.
2 0-15.

3 16-19.

Samērā zemākas dzimstības dēļ Latvijā dzimušās cittautiešu paaudzes izrādījās

skaitliski mazākas par savu vecāku paaudzēm un nespēja kompensēt kādreizējo jauno

kolonistu sastāva novecošanos, kas notiek straujāk nekā pamattautības pārstāvjiem

(2. attēls). Padomju okupācijas un imigrācijas beigās 1989. gadā darbspējīgo vecākajā

paaudzē cittautiešu īpatsvars izrādījās lielāks nekā jaunākajās paaudzēs (sk. 1. tabulu).

Tādējādi vairāku gadu desmitu laikā imigrācijas sākotnējais atjauninošais efekts tiek

zaudēts un pārvēršas savā pretstatā, novedot pie straujākas visu iedzīvotāju sastāva

novecošanās. Dabiski, ka, iedzīvotāju sastāvam novecojot, arvien lielāku ienākumu

daļu nākas atvēlēt pensijām, kas kavē kopējo labklājības pieaugumu. Neizbēgami

pieaug arī mirstība un attiecīgi mazinās dabiskais pieaugums (sk. 1. attēlu). īpaši šīs

norises pastiprinās, jauno migrantu plūsmām beidzoties. Līdzīgas norises vērojamas

Migrācijas pieaugums
1 Iedzīvotāju sastāvs Latviešu īpatsvars

Vecums

1959 1970 1978 1988 1959 1989 1959 1989

0-4 7,8 7,8 56,3 54,9

5-9 30.7
2 19,42 19,22 24,22 7,3 7,1 54,2 53,5

10-14 6,9 6,5 57,6 54,3

15-19 -14,3 3 -28,7 3 -56,83 13,63 8,0 6,9 65,3 54,0

20-24 74,9 102,0 21,7 8,2 6,9 56,8 49,7
62,4

25-29 10,8 14,8 12,7 8,5 7,8 57,2 47,2

30-34 5,8 4,4 5,6 8,2 7,5 53,4 44,6
7,9

35-39 5,2 3,8 4,8 6,3 6,9 54,0 42,9

40-44 5,1 5,9 54,9 48,4
3,5 5,5 7,1 7,0

45-49 6,6 6,7 62,9 56,7

50-54 6,5 6,5 69,2 51,9
6,2 2-,7 2,0 4,2

55-59 5,6 6,1 73,3 54,6

60+ 3,6 4,4 3,5 6,2 15,0 17,4 77,2 57,0
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Rīgā un citās lielpilsētās, kas savu iedzīvotāju sastāvu papildina galvenokārt ar jauniem

migrantiem no laukiem un mazpilsētām, bet vienlaikus izceļas ar valstī zemāko

dzimstību. Latvijā ar samērā nelielu dzimstību arī lauku pārceļotāju skaits uz pilsētām

var tikt izsmelts, kas novedīs pie lielpilsētu straujākas novecošanās nekā citviet.5

Latvijas bēdīgā pieredze varētu būt noderīga tiem Eiropas Savienības politiķiem,
kuri apspriež iespējas mazināt savu valstu iedzīvotāju sastāva neizbēgamo novecošanos

ar migrācijas palīdzību.6 Protams, migrācijas nevēlamo ietekmi uz iedzīvotāju sastāva

novecošanos var mazināt, saglabājot nemainīgu imigrantu plūsmas intensitāti. Taču

tas ar laiku rada paliekošas izmaiņas iedzīvotāju etniskajā sastāvā un valodu lietojumā

ar atbilstošu sarežģījumu un pat konfliktu iespējamību.

2. tabula

Summārais dzimstības koeficients Latvijā pa tautībām

Avoti: ledzīvotāju dabiskā kustība un migrācija Latvijas Republikā 1989. g. Latvijas Valsts

statistikas komiteja. - Rīga, 1990, 79. Ipp.; 1970. un 1979. g. dati pēc Z. Gošas aprēķiniem.

Etniska sastāva pārmaiņu ietekme uz valodu lietojumu

Latvijas iedzīvotāju sastāvam 45 gadus papildinoties galvenokārt ar kolonistiem un

viņu pēcnācējiem, cittautiešu īpatsvars valstī palielinājās no 23% 1935. gadā līdz

48% 1989. gadā.
7 Pilsētās tas sasniedza 56% un Rīgā vēl vairāk -63,5 procentus. 8

Kaut arī cittautiešu sastāvā bija vai visu toreizējās PSRS tautu pārstāvji, krievi viņu

vidū bija pārsvarā (1989. g. 70,8%), un krievu valodu arī daudzi citu tautību pārstāvji

atzina par savu dzimto (3. tabula).

Summārais To skaitā īpatsvars
Gads dzimstības pilsētas laukos no no

koeficients iedzīvotajiem dzimušiem

Vidēji 1970 1,98 1,79 2,60 100,0 100,0

1979 1,86 1,67 2,50 100,0 100,0

1989 2,05 1,83 2,68 100,0 100,0

taja skaita:

latvieši 1970 1,98 1,79 2,29 56,8 54,9

1979 2,05 1,71 2,45 53,7 50,3

1989 2,25 1,98 2,73 52,0 53,9

krievi 1970 1,71 29,8 28,6

1979 1,70 1,55 2,35 32,8 33,4

1989 1,86 1,74 2,63 34,0 30,0
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2. att. Latvijas iedzīvotāju dzimuma un vecuma sastāvs

(tautas skaitīšanu dati)
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3. att. Latviešu un krievu valodas pratēji Latvijā

Avots: Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti. LR Centrāla statistikas pārvalde. -

Rīga, 2002, 3. tab.

Tāds stāvoklis bija izveidojies totalitārā režīma izdarīto masveida deportāciju
rezultātā 30.-40. gados, kuru dēļ daudzu mazāko tautu pārstāvjiem nācās dzīvot

svešā etniskā vidē, lietojot skaitliski lielākās PSRS tautas valodu. To pašu nācās darīt

skaitliski mazāko tautu pārstāvjiem, ieceļojot Latvijā, jo katras citas valodas lietotāju

atsevišķās apdzīvotās vietās un darba kolektīvos bija pārāk maz, lai veidotu etniskas

kopības, atrastu savas tautības dzīvesbiedru un bērni ģimenē varētu apgūt atbilstošu

dzimto valodu. Savukārt ieceļojušie krievi, varbūt atskaitot dažus lauku apvidus, gribot

vai negribot atradās pietiekami lielā savu tautiešu vai vismaz krievu valodas pratēju

vidū. Tādā vidē varēja iztikt bez citām valodām, bet lielākās pilsētās, kā arī rūpniecībā,

transportā vai pārvaldes iestādēs, kur vairums strādājošo bija nesenie migranti, pat

veidojās visai ierobežotas iespējas apgūt latviešu valodu.

Tādējādi intensīvas kolonistu ieceļošanas rezultātā par minoritāti ne vien visas PSRS

mērogā, bet arī Latvijā kļuva tieši latviešu valodas lietotāji. Minoritātes valodai raksturīgo

lietojuma sfēras sašaurināšanos līdz atbilstošās tautas kultūras izpausmēm un savstarpējai

saskarsmei sadzīvē vien tautiešu vidū noteica ne tikai cittautiešu skaitliskais pārsvars

minētajās nozarēs strādājošo vidū un oficiāla pāreja visā PSRS uz vienu valodu. Notikušo

masu represiju rezultātā liela daļa latviešu bija tik iebaidīta, ka runāja krieviski ne vien ar

latviešu valodas nepratējiem, bet paši sāka sarunas krieviski ar pārdevējiem vai ceļabied-
riem neatkarīgi no viņu tautības un valodu prasmes. Līdz ar to pat labvēlīgi noskaņotiem

cittautiešiem tika mazinātas iespējas pilnveidot savu latviešu valodas prasmi.
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3. tabula

Atsevišķu tautību pārstāvju dzimta valoda un izplatītāko vietējo valodu prasme

Latvijā 2000. gadā, %

Avots: Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti. LR Centrāla statistikas pārvalde. - Rīga,

2002,142., 147. Ipp.

Savukārt vairākums totalitārā režīma speciāli sūtīto un ekonomiski atbalstīto

kolonistu atšķirībā no Eiropas valstīs ieceļojošiem bēgļiem un ekonomiskajiem

migrantiem varēja justies kā stāvokļa noteicēji, kam nav jārēķinās ar vietējo valodu,

ieražām un tikumiem. Šādos apstākļos latviešu un cittautiešu savstarpējās attiecības

tolaik veidojās ne tik daudz kā līdzvērtīgu tautu pārstāvjiem, bet kā iekarotājiem un

pakļautajiem. Tas veido pamatu divkopienu sabiedrībai un rada labvēlīgu augsni

etniskas spriedzes provocēšanai.
Tā kā vēl 11 gadus pēc neatkarības atjaunošanas latviešu un krievu valodas

lietotāju vidū pārsvarā ir tie paši padomju režīma apstākļos augušie cilvēki un arī

viņu skaitliskais samērs līdz gadsimtu mijai nav būtiski mainījies, kā vieniem, tā otriem

ir saglabājusies sava attieksme pret valodu lietojumu, to prasme un gatavība mācīties.

1989. gada tautas skaitīšanā latviešu valodu pēc pašu atzinuma prata 22% Latvijā

dzīvojošo krievu un 10-64% citu tautību pārstāvju. 9 Jaunajā tautskaitē 2000. gadā
latviešu valodas pratēju skaits, piemēram, krievu vidū pieaudzis jau līdz 52% jeb

apmēram 2,5 reizes (sk. 3. tabulu). Tajā pašā laikā daļa cittautiešu, žēlodamās par

nodarbinātības iespēju ierobežojumiem valsts valodas nepratējiem, acīmredzot pat

domās nepieļauj iespēju, ka to nebūtu, apgūstot latviešu valodu. 10 Šo procesu bremzē

arī minētais krievu valodas pratēju pietiekami lielais skaits, lai iztiktu bez valsts valodas,

Latviešu Krievu Savas
Tautība Skaits,

tūkst. dzimta prot dzimta prot ka dzimto

Latvieši 1370,7 95,6 2,3 3,5 67,2

Krievi 703,2 4,4 47,8 94,5 3,0

Baltkrievi 97,2 6,5 43,5 72,8 23,6 18,8

Ukraiņi 63,6 3,6 43,2 67,8 27,8 27,2

Pcļi 59,5 19,7 42,1 57,7 35,1 19,4

Lietuvieši 33,4 42,5 43,3 16,3 63,2 39,4

Ebreji 10,4 8,8 41,7 79,1 10,3 7,9

Čigāni 8,2 20,4 46,0 7,0 53,2 68,7

Pārējie 31,2 11,8 32,1 51,4 27,7 26,2

Kopa 2377,4 58,2 20,8 37,5 43,7 24,7



264 Padomju okupācijas režīma saimnieciskā un sociāla politika Baltijā un tas sekas

un vēl arvien dzīvais latviešu ieradums runāt ar cittautiešiem tikai krieviski. 11 Šādu

stāvokli uztur arī minoritāšu tiesību aizstāvju vienpusīgā darbība, iestājoties vien par

krievu valodas lietojumu valsts iestādēs un skolās, pat nepieminot ukraiņu, baltkrievu,

poļu un čigānu iespējamās līdzīgās prasības, - varbūt ierēdņiem un pakalpojumu

sniedzējiem būtu jāprot visas šo mazākumtautību valodas?

Pastāvot vēl arvien zemam valsts valodas pratēju īpatsvaram cittautiešu vidū,

šķiet pāragri runāt par sabiedrības integrāciju un multikulturālas sabiedrības veido-

šanos. Tā būtu iespējama, visiem valsts iedzīvotājiem apgūstot valsts valodu un vēl

kādas mazākumtautības valodu, kas ir priekšnosacījums citas kultūras iepazīšanai

papildu savai dzimtajai. Domājams, ka šāda savstarpēji ieinteresēta un labvēlīga at-

tieksme kļūs par valdošo tikai pēc totalitārajā režīmā augušo paaudžu aiziešanas no

aktīvas sabiedriskās darbības un viņu īpatsvara kardināla samazinājuma iedzīvotāju

sastāvā, respektīvi, pēc vēl dažiem gadu desmitiem. Par tādu varbūtību liecina latviešu

valodas pratēju īpatsvara atšķirības vecāko un jaunāko paaudžu vidū. Kā liecina Baltijas

datu nama 1997798. gadā veiktais pētījums "Ceļā uz Latvijas pilsonisku sabiedrību",

valsts valodas prasme izplatījusies galvenokārt jaunāko paaudžu vidū. Latviešu valodu

augstākajā un vidējā pakāpē aptaujas laikā prata vidēji 44,3% krievu, bet 15-30 gadu

veco vidū -56 procenti.12 Tas ļauj cerēt, ka paaudžu maiņas gaitā valsts valodas

pratēju īpatsvara pieaugums paātrināsies.

Latvijas pagaidām neveiksmīgā pieredze integrētas sabiedrības veidošanā un tās

cēloņi arī būtu paturami prātā Eiropas politiķiem, veidojot savu valstu imigrācijas poli-

tiku. Nodrošinot imigrantiem iespēju saglabāt dzimtās valodas lietojumu un sadzīves

ieražas, viņu skaita pieaugumam būtu jānoteic tāda pakāpenība, lai ieceļotāji būtu

ieinteresēti un tiem būtu visas iespējas apgūt vietējo valodu pamattautas vairākuma

apstākļos. Liela ieceļotāju koncentrācija, pirms tie iekļāvušies vietējā vidē, var novest

pie šo kopienu norobežošanās un vietējās kultūras izpausmju ierobežojumiem, kā tas ir

noticis Latvijā, vai pat savstarpējām sadursmēm, kā tas jau gadījies dažās ES valstīs.

Secinājumi

Padomju režīma īstenotā Latvijas kolonizācija ir radījusi ilglaika sekas valsts iedzīvotāju

sastāvā, kas ietekmē valsts demogrāfisko un valodas situāciju vēl pēc okupācijas

formālas izbeigšanās 1991. gadā.

Visā okupācijas laikā migrācijas pieaugums pārsniedza dabisko, bet ieceļotāju
sastāvā darbspējīgā vecuma cilvēku īpatsvars caurmērā par ceturto daļu pārsniedza

šīs grupas īpatsvaru pastāvīgo iedzīvotāju vidū. Saprotams, ka šie vidējā vecuma

iedzīvotāji ātrāk sasniedz pensijas vecumu nekā iedzīvotāju dabiskais papildinājums

ar jaundzimušajiem. Turklāt ieceļotājiem dzimstība izrādījās zemāka nekā pamat-

iedzīvotājiem - un tā nespēja kompensēt kolonistu sastāva novecošanos: 20. gadsimta
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beigās cittautiešu vidējais vecums - 40-44 gadi - pirmo reizi pārsniedza latviešu

vidējo vecumu - 36,8 gadi. 13 Tādējādi toreizējā intensīvā kolonizācija pasliktina

pašreizējo demogrāfisko situāciju.
Cittautiešu skaita un īpatsvara nepieredzēti straujais pieaugums radīja viņiem

iespēju dzīvot un strādāt savā vidē bez nepieciešamības apgūt pamatiedzīvotāju -

latviešu -valodu. Tā kā kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas iedzīvotāju etniskais

sastāvs valstī nav būtiski mainījies, vēl 10 gadus pēc okupācijas izbeigšanās 50,2%

cittautiešu jeb 21,0% visu iedzīvotāju neprot valsts valodu. 14 Tas neizbēgami apgrūtina

sabiedrības integrāciju.

Empīriskie novērojumi un publikācijas presē vedina domāt, ka daļas cittautiešu

nevēlēšanās apgūt valsts valodu un daļas latviešu gatavība runāt krieviski bez

vajadzības to darīt sakņojas okupācijas varas pārstāvju un pakļauto iedzīvotāju

kādreizējās attiecībās. Tālaika masu terora radītās bailes vieniem un pārākuma apziņa
otriem ir radījusi visai noturīgas sekas gan iedzīvotāju pašapziņā, gan attieksmē pret

citu tautību pārstāvjiem. Lai novērtētu šo parādību patieso izplatību dažādu paaudžu

vidū un galu galā novērstu šīs, kā reiz teica, "pagātnes paliekas", acīmredzot ir

nepieciešama okupācijas garīgo seku izpēte ar dažādu nozaru speciālistu dalību.
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Demographic Consequences of the Soviet Occupation in Latvia

Summary

Under the communist regime all the subjected national republics were purposefully

colonized. That is why since the very end of World War II up to the end of Soviet

occupation in 1991 net migration in Latvia exceeded natural increase of population.

At the moment of the last Soviet census in 1989 number of colonists and their

descendants exceeded that of pre-war ethnic minorities almost twice but the total

share of them had reached 48% of the population: the highest among all the former

Soviet republics except Kazakhstan.

Such a massive influx of migrants had certain impact on the age structure of the

population. The share of young people (16-29 years of age) among the immigrants

used to be twice as large as that in resident population. Obviously, by contrast with

newborns, they will reach the age of retirement already in some 30-40 years.

Potential rather soon aging of the immigrants was not compensated by adequate

birth rate. Total fertility rate of ethnic Russians, who at the time constituted 27-34% of

the population and 70% of colonists, both in urban and rural areas was lower than that

of ethnic Latvians and not sufficient for the replacement of their parents' generation.

So the enormous influx of migrants aggravated the process of aging with all its

consequences as regards the burden of pensions and eventual rise of living standard.

The unprecedented intensity of immigration led to cardinal changes in language

situation. Proportion of Russian-speaking population increased so rapidly that it was

quite possible for them to get on without any other language. In 1989 only 22% of ethnic

Russians admitted that they were able to speak Latvian. Ethnic Latvians, on the other

hand, were forced to learn and use Russian at most of jobs, and Latvian appeared as a

minority language, especially in some larger cities, where colonists were in the majority.

Although during the ten years of the restored national independence the share of

non-Latvians more or less speaking Latvian (now the official language) had reached

50% and a little more for the younger generations, poor knowledge of Latvian remains

a serious obstacle for integration.

The experience of Latvia regarding the consequences of enormous immigration

during the Soviet occupation could be useful for some other European countries,

where discussions have been opened on the possibilities to slow down aging by

additional influx of migrants.



Piektā plenārsēde

PADOMJU OKUPĀCIJAS REŽĪMA

POLITIKA BALTIJĀ KULTŪRAS,
IZGLĪTĪBAS UN RELIĢIJAS JOMĀ

UN TĀS SEKAS

5th plenary session

THE CULTURAL, EDUCATIONAL

AND RELIGIOUS POLICIES

OF THE SOVIET OCCUPATION REGIME

IN THE BALTIC STATES

AND THEIR CONSEQUENCES





Riho Altnurme

Soviet Religious Policy towards the Lutheran Church

in Estonia (1944-1949) and its Consequences

There was a certain ambiguity in the church-state relationship during this period,
after the shift in Stalin's religious policy during the war. Religious tolerance was

granted in order to preserve good relations with the allies. Yet this was just a

front: religious policy had the same aim as before: to cut the ties between church

and society, to destroy the religious traditions which had become national

traditions.

The main basis for the research 1
was the archival sources in the archives of

Tallinn and Moscow. The Estonian State Archives (Eesti Riigiarhiiv- ERA) provided

me with voluminous files from the archives of the Estonian Commissioner of the

Council for the Affairs of Religious Cults (CARC).2 Johannes Kivi (in this position

from 1945 to 1954) was the only state official dealing strictly with the matters of

the Estonian Evangelical Lutheran Church (EELC). His correspondence with church

leaders and local state authorities and reports to the Council are the most important

sources for this study.

The branch of the Estonian State Archives which was formerly the archives of

the Communist Party of Estonia (Eesti Riigiarhiivi filiaal- ERAF), preserves docu-

ments from the party archives and also the files that were left behind by the Soviet

security services (MGB, KGB etc.). There were also files concerning the work of

those organisations with religious communities and the police investigation files of

repressed persons.

The State Archives of the Russian Federation (Gosudarstvennyi Arhiv Rossijskoi

Federacii- GARF) provided valuable information concerning the overall religious

policy of the Soviet Union in this period. Correspondence with the Estonian

commissioner was also preserved.

In the Estonian Evangelical Lutheran Church Consistory archives (Eesti Evan-

geelse Luterliku Kiriku Konsistooriumiarhiiv- EELKKA) one can find more material

written from the point of view of the Church. The personal opinions of church

leaders and pastors were, however, available not from the official documents of
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the Church, but instead from security agents' reports. Almost all persons who

played leading roles in these times are deceased. Therefore only a few recol-

lections from the persons involved in the activities described could be used.

The state apparatus and the management

of religious matters

In 1944-1945 the Council for the Affairs of Religious Cults treated individual

Lutheran churches with hostility because of the support those churches had offered

the German occupants during the war. This accusation was not without foundation.

Yet the leadership of the EELC was considered loyal from the beginning. At the end

of the period the picture had changed. The real influence of the church in society

became more important for the Council, and this also meant a rising interest in the

religious education of the country's youth.3

J. Kivi, the Council's commissioner in Estonia from 1945 to 1954, was not a

specialist in religion. He was transferred from the post of the head of department

in the local People's Commissariat (Ministry) of Security. He nevertheless managed

to become acquainted with religious matters, and had shown some personal

initiative in his work. His actions were directed by the wish to calm religious

feelings and restrict the influence of religious organisations in society. This was

done under the cover of official tolerance, which was preserved up to the end of

the period.4

There were also some problems in relations between the local and central

authorities. The local authorities (on the national level) tended to support more

rigid attitudes towards religious organisations, which they had become accustomed

to in the pre-war period. The commissioner had considerable difficulty establishing

his authority.

The legalisation of the EELC

in the Soviet state

It begins with the issue of the "temporary instruction" 5 in 1945, which until 1977

remained the only general legal act in Estonia regulating religious matters. This

document was actually an initiative of J. Kivi. His superiors from Moscow did not

approve of his legislative actions. The commissioner used his secret instructions

as the basis for this document. Religious organisations lost the right to be legal

entities. In 1946, however, they regained some of their rights, for instance the

right to own property. 6
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In their actions the state authorities did not always follow the stipulations of

the law. This can be seen in the first larger campaign - the registration of congreg-

ations. Some congregations were closed for illegal reasons, even in the context of

the Soviet law of those times. The registration itself had the objective of facilitating
the commissioner's control over the activities of congregations. This campaign

was practically complete by 1946/

The church under economic pressure

In 1947-1948, the commissioner completed the nationalisation of church property.
It was done through the conclusion of contracts between the Soviet county

governments and the congregations. Churches and houses of prayer were given to

the congregation by the state for use free of charge and with no time limit, with all

the required by the cult. At the same time all other property was registered and

from that moment on considered to be state property. Yet the county government

had to provide the congregation with the necessary rooms under rental conditions.

The legal foundation for this was weak, as no act of nationalisation had been

passed. 8

In practice the Church was still able to use much of its property. There were

many quarrels indeed with the local authorities concerning rooms and also empty

churches. The congregations were permitted to own land practically up to the

end of the period concerned. Cemeteries were also still maintained by the

congregations, as the state authorities did not have sufficient funds to maintain

them themselves. Pastors were personally influenced by the progressive income

tax -there was generally an equally low income tax in the Soviet Union. 9

State interference with the leadership
of the Church

By this time the influence of the state had increased in this important sphere.

During the first years the members of the consistory only pretended to be loyal.

Yet this was no longer enough for the authorities. In 1948-1949, a joint operation

was undertaken by the Ministry of Security and the commissioner. Most of the

members of the consistory were replaced by persons considered more loyal. 10 In

April 1949, August Pahn was replaced by Jaan Kiivit as the bishop's locum tenens.

He was selected thanks to his "patriotic work" for the benefit of the Soviet state,

and he was indeed an authority among pastors. If one compares the tactics of

those church leaders, A. Pāhn hoped the occupation would be short-lived, and he
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just kept doing nothing in favour of the state, in the hope that there would soon be

a change of power. J. Kiivit was different. He started to look for the Church's place

in the Soviet state, as he probably understood that Soviet power would last. Kiivit

was also an independent actor in his position, and the authorities did not always

favour his church policy. He received the title of archbishop at the 13th Church

Council in October 1949. 11 The title was an invention of the state authorities in

order to keep the Estonian Lutheran Church independent from its leadership

abroad. 12

The consistory was permitted to be relatively independent in its decisions.

The personnel policy towards pastors was also influenced by self-censorship. It

was still possible to remove pastors whose personalities did not suit their

positions, even if they had participated in the "patriotic work" demanded by the

state authorities.

New church articles were adopted from the Latvian Church. 13 This remained

the legal basis for the inner operations of the Church throughout the Soviet

occupation. The 13th Church Council in October 1949, where the archbishop

and a new consistory were elected and new articles of the church were approv-

ed, is a milestone in the history of the church. The EELC had officially adapted

itself to the relationship between church and state proposed by the Soviet regime.

State interference with the Church activities

in society and the dissemination of the teachings

of the Church

Church traditions had to be removed from the lives of the ordinary people. In

1945-1946 Christmas was still officially celebrated -25 December was declared

a holiday by the Estonian Soviet government. From 1945 to 1948 confirmation

classes were continued in groups led by pastors. The first measure to restrict

the numbers of participants was the limited time for the classes -only in summer,

when school was over. In 1948 the minimal age for participants was raised from

the earlier semiofficially-permitted 16, to 18. The latter was the age of majority
in the Soviet Union. Those measures raised the numbers of participants -it has

been described as a religious awakening -and as a counter-attack the department

of ideology at the Estonian Communist Party started an atheist campaign, which

was quite ineffective. The actual liquidation of confirmation classes took place

after the 1949 mass deportations. The atmosphere of fear was expected to be a

good background for such an activity. Indeed, it passed without open protest.

Yet the teaching of the youth by Lutheran pastors continued underground. 14
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The Church tried to open a higher theological school from 1946 onwards.

The state neither granted permission nor denied the Church's right to do so. In

fact the teaching of theology was carried on underground. It is possible to speak
of the exams taken at the theological institute. Uku Masing even defended a

doctoral dissertation in 1947. The work was written much earlier but could not

be published. 15

As regards publishing, one must admit that only a small quantity of printed
matter was allowed by the state: tabular calendars, song sheets and appeals from

the Church Councils. 16

The Church's reaction to state pressure:

opposition and collaboration

Many of the clergy had worked against the Soviet regime in this period. This

began with agitation during sermons and among members of the Church. Some

support was also given to the Estonian resistance (forest brethren). 23 members

of the clergy (pastors and preachers) were arrested between 1944 and 1949. Among
the reasons for the arrests were activities both before and during the Soviet

occupation. 17

The consistory has handed over to Commissioner Kivi several protests against

state actions. These protests were most active in 1945. In 1947 Minister of Education

Arnold Raud introduced in a public speech the programme for the atheistic education

of the country's youth. He had used also some insulting expressions about the

clergy. This speech, which was published in the newspapers,
18 caused the most

active protest by the consistory in this period. It had no result except for a reaction

from state officials, who initiated a security operation to exchange members of the

consistory for more loyal persons.

Official documents of the Church treated the Soviet regime from the beginning
as God's supported lay power. One version which seems to dominate at the

beginning is the idea of the Soviet regime as punishment from God that must lead

the people to repentance. In 1949, Evald Saag, the Dean of the Theological Institute

which did not yet officially exist, came up with a theological legitimisation of the

Church's collaboration with the state. The common purposes could be the education

of a new, better man and certainly the search for peace.
19 The latter had held an

important place in church circulars since 1944. 20 At the end of the period this did

not match the hopes of the people. Many people, including the Estonian clergy,

were hoping for a war that would liberate them instead of the peace that kept them

in the Stalinist state. 21
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So-called patriotic work burdened church officials. The Church had to celebrate

state holidays with church services; even Stalin's 70th birthday was one of these.22

The consistory also sent public appeals in order to encourage loyalty among

church members. In fact, "patriotic work" was one of the tasks the clergy had to

fulfil when they were signed to be agents for the security apparatus. The colla-

boration of the clergy with the security apparatus also involved secret reports

about the attitudes of colleagues. Some of these are quoted in the reports of the

Estonian Security Ministry to their superiors in Moscow. 23 This proves the real

collaboration of some of the agents. At the same time, many of their co-workers

recruited among the pastors in 1944-1945 proved, to the end of the period in

question, to be deeply untrustworthy from the state's point of view. The "controlled

agents" were selected to follow better career opportunities in 1949. The untrust-

worthy ones were arrested.

The relations of the Church with other churches

and parishes against the background

of state policy

The Lutheran Church played an active part in the state campaign for the as-

similation of the once-influential movement of the Moravian Brethren in Estonia.

Most of the brethren led by Juri Leidtorf wanted to remain in the church or-

ganisation, and in 1948 their prayer houses were registered as branches of

Lutheran congregations without major problems. These brethren also formed

the most active part of the memberships of the Lutheran congregations. Another

smaller group of brethren led by Eugen Tanner sought independent registr-

ation. They had also made several attempts to join other churches or unions of

congregations. A secret campaign was initiated in the Ministry of Security to

lead those brethren to the Orthodox Church, in order to make the latter stronger

against the influential Lutheran Church. Eugen Tanner did not support this action,

although there were some Orthodox members in his congregations as well.

The separatist brethren were rejected everywhere because of their uncom-

promising negotiating style. Finally most of their prayer houses were closed in

1949 and a few of them continued to exist as branches of Lutheran con-

gregations. 24

In 1949, an initiative was made by E. Saag for the EELC to join the Russian

Orthodox Church. He used his personal contacts to negotiate this. As an ex-

planation he offered the closeness of the Orthodox Church to early Christianity

and the EELC's lack of contacts with the Lutherans outside the Soviet Union.
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New Church leader J. Kiivit at first supported the idea, but then withdrew his

support. State authorities were rather surprised by this initiative and were probably

against it - in the Estonian context this action could have meant the swallowing
of the Orthodox faith by the Lutheran Church. 25 No traces can be found of the

official relations of the EELC with other churches or congregations in Estonia at

that time.

Few facts can be discovered concerning foreign contacts. There was,

however, a personal correspondence and also one official letter from the

consistory to emigre pastors. The latter asked pastors to return to serve their

congregations. 26

In 1948, one of the former preachers rejected by the consistory submitted to

the commissioner documents for the registration a new congregation of the future

called the "Estonian Evangelical Lutheran Progressive Church."27 One must admit

that it was very Soviet-minded congregation, using a lot of Soviet rhetoric in its

articles. Yet the preacher had no authority in the eyes of the consistory and probably

also in the eyes of the state authorities. His attitudes were also controlled by agents

of the security apparatus and he proved to be not so "progressive" but rather

hostile to the Soviet regime. No more traces of this religious organisation can be

found.

In conclusion

It must be said that the EELC retained a certain degree of independence during

the period under observation. 1945 and 1946 were the years when many church

traditions could be followed without major problems, and the Church was also

allowed to own its property. 1947 was a turning point of sorts, as the popularity

of the church rites attracted the attention of the state authorities. The protest of

the Church against the commencement of atheistic education made the reaction

stronger. As a reaction, and also as a result of the research work done by state

Commissioner J. Kivi, operations were initiated to decrease the influence of the

Church. In 1948, most church property was confiscated, the operation of assi-

milating the Moravian Brethren was begun and some congregations were also

closed. Also the changes in the staff of the consistory began as well as the wave

of arrests among the clergy who were accused of anti-Soviet actions during

recent years. In 1949, the leadership of the Church was replaced by state action

and confirmation classes were prohibited. The 13th Church Council confirmed

the changes in the Church Articles in order to follow Soviet law. The Church's

room for manoeuvre had become greatly restricted.
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Riho Altnurmē

Padomju politika attiecībā pret Igaunijas evaņģēliski luterisko
baznīcu 1944.-1949. gadā un tās sekas
Kopsavilkums

Kopsavilkums

Referāts balstās uz autora doktora disertāciju "Igaunijas evaņģēliski luteriskā baznīca

un Padomju valsts 1944.-1949. gadā", kas aizstāvēta Tartu Universitātē 2000. gadā.

Otrā pasaules kara laikā notika pavērsiens Staļina reliģijas politikā, pēc kura

baznīcas un valsts attiecībās valdīja nenoteiktība. Lai saglabātu labas attiecības ar

sabiedrotajiem, tika pasludināta reliģijas brīvība. Taču tā bija tikai fasāde - reliģijas
politikas mērķi bija tie paši, kas pirms tam: saraut saites starp baznīcu un sabied-

rību un iznīcināt reliģiskās tradīcijas, kas bija kļuvušas par nacionālajām tradīcijām.

Apskatāmajā periodā Igaunijas evaņģēliski luteriskā baznīca saglabāja daļēju neat-

karību. 1945. un 1946. gadā bez sevišķām problēmām varēja uzturēt daudzas

baznīcas tradīcijas un baznīcai drīkstēja piederēt īpašums. 1947. gads bija pavēr-

siena punkts, jo baznīcas rituālu popularitāte bija pievērsusi sev valsts institūciju
uzmanību. Baznīcas protests pret ateistiskās izglītības uzsākšanu reakciju tikai

pastiprināja. Balstoties uz valsts pārstāvja J. Kivi veikto pētījumu, tika uzsākta

kampaņa, kas bija vērsta uz baznīcas ietekmes mazināšanu. 1948. gadā konfiscēja

lielāko daļu baznīcas īpašumu, sāka Morāvijas brāļu draudžu asimilēšanas kampaņu,
kā arī likvidēja vairākas draudzes. Sākās arī konsistorijas personālsastāva nomaiņa
un aresti, skarot tos mācītājus, kuri bija apsūdzēti pretpadomju darbībā pēdējo

gadu laikā. 1949. gadā pēc valsts iniciatīvas nomainīja baznīcas vadību un aiz-

liedza iesvētes mācību. Tajā pašā gadā notikusī baznīcas 13. sinode apstiprināja

izmaiņas baznīcas statūtos, saskaņojot tos ar padomju likumiem. Baznīcas manev-

rēšanas iespējas bija ievērojami sašaurinājušās.



Arunas Streikus

The Lithuanian Catholic Church and the Soviet Regime

in 1944-1953

During the war with Germany the Soviet regime policy priorities regarding religious

organizations have altered. When it had emerged that despite extreme restrictions

of the religious activities the religious organizations had retained considerable social

authority, the regime abandoned the plans to openly persecute the religion and

destroy it completely in a short period of time. Instead, the attention was focused

on ensuring the control of religious institutions to act within the limits of liturgical

practice and their support for the domestic as well as the foreign policy of the

government. Following this objective, in 1943-1944 new institutions to monitor

the religious life were established: Council on Affairs of the Russian Orthodox

Church (hereinafter CAROC) and Council on Affairs of Religious Cults (hereinafter

CARC). The Soviet army having occupied Lithuania, CAROC and CARC repre-

sentatives were appointed to coordinate the Soviet regime policy in regard to the

religious organizations.

Being utterly loyal to the regime, the Russian Orthodox Church (hereinafter

ROC) was intended to be one of the leverages for implementing the regime in the

reoccupied territory and in the satellite countries of the Central-Eastern Europe

since this region was mostly under the influence of the Catholic Church (hereinafter

CC), to which the Soviet government was particularly opposed for several reasons.

First of all, the CC spiritual and administrative centre was beyond the sphere of

influence of the Kremlin and therefore less coercible to conform to the absolute

government control. Secondly, the Catholicism distinguished itself as being more

proselyte than other traditional confessions. Thirdly, not once during the Nazi

occupation, the Church hierarchs and other priests of the countries which had

suffered the Soviet regime aggression in 1939-1941, used to make public announce-

ments exhorting to prevent the return of the Soviet regime. Vatican, especially at

the end of the war, also conveyed the concern about the communism threat for the

Christian civilization. Expecting the government support for the ROC will enable it

to compete with Catholics successfully, much better opening was capacitated for
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its activities than for any other confessions in the reoccupied territory in 1944.

Nevertheless, the Soviet government realized that only a small percentage of

Lithuanian inhabitants belonged to the ROC and the Orthodoxy had a limited potential

to reduce the Catholic influence. Therefore, it was forced to find alternative ways

to neutralize the Church that it would not interfere with country's Sovietization

which due to strong resistance of Lithuanians proceeded not so smoothly as it had

been expected.

Despite losses suffered during the war the CC had a fairly strong institutional

structure and significant public influence in Lithuania. In the beginning of 1945

there were 711 churches open and 1232 priests in the territory of the Lithuanian

SSR. Reckoning on using the Church authority to suppress the public resistance,

until 1947, the regime did not attempt unduly to enforce the Church to follow the

model of the Soviet religious cult and avoided pursuing the too aggressive anti-

religious policy. From the summer of 1945, both the bishops and priests were

charged to speak in public against the armed underground and encourage the

people to conform to the new regime. Giving as a reason the principle that the

Church should not participate in politics, however, the Church authority did not

agree to take either of the fighting sides in no uncertain terms. Moreover, some of

them were actively protesting against the restraint of religious liberty and attempts

of the government to interfere into internal life of the Church. Because of these

reasons in 1946-1947, most episcopate were repressed without remorse: Telšiai

Bishop V. Borisevičius was sentenced to be shot, his Assistant Bishop P. Rama-

nauskas sentenced for a 10-year-imprisonment in a forced labour camp, and

Kaišiadoriai Bishop T. Matulionis together with Vilnius Archbishop M. Reinys were

sentenced for 7-year-imprisonment in the special Vladimir prison. Right after this

repressive wave against the Church hierarchs, the episcopate started considering

submission to the conditions of the regime. They agreed to speak in public against

the armed underground, and avoided public resistance against the religion liberty

restrictions by the Soviet regime, thus expecting to protect the Church from bigger

disasters. The necessity to keep to such attitude regarding the Soviet rule was

actively manifested by Canon J. Stankevičius who had been appointed to rule over

the Kaunas Archdiocese in February 1947, right after the death of Prelate St. Joku-

bauskas. Canon Stankevičius had already been constrained to cooperate with the

Soviet security as far back as the summer of 1946 1
.

In 1947, the Soviet Union's vision on the development of international affairs

in Europe and the related foreign policy finally changed. In response to the

communism suppression doctrine of 12 March 1947 declared by the USA Presi-

dent H. Truman and G. Marshall's plan of economic support for Europe, the Soviet
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Union leadership significantly forwarded the process to establish the communist

autocracy in the Central and Eastern Europe. At the same time it was settled to

finalize decisively the Sovietization of the territories occupied in 1939-1940.

Namely, in the spring of 1948 radical actions were taken to implement Sovietization

in Lithuania: coercive collectivization was started; first post-war mass deportations

took place. Apparently related to these events was also the Soviet government's

anti-Church policy which was different in Lithuania. On 9 July 1948, the Central

Committee of the Lithuanian Communist Party adopted a special resolution

"Regarding the Objectives of the Party Organization to Disclose the Hostile Acts

of the Reactionary Catholic Clergy." This resolution clearly identified the Church

actions with the opposition to the regime. Therefore, respective governmental

institutions were appointed to as quickly as possible perform the recording of

the religious congregations and clergy, prevent children from being catechized,

consolidate the ideological indoctrination and preempt the anti-Soviet activity of

priests. The forthcoming change of the antireligious policy was also predicted as

the new CARC representative for Lithuania had been appointed. In 1948, B. Pu-

šinis, an old communist and an ideologist with radical attitudes succeeded the

security officer A. Gailevičius who had earlier supported the idea to use the Church

as a tool to suppress the armed resistance.

Right after the decision of 9 July 1948 the Soviet authorities took drastic

measures and neutralized the opposition of the episcopate and clergy against the

registration. According to the Soviet laws, the religious congregations (parishes)
could exist only if the local authorities had registered congregation committee

from not less than 20 people and made an agreement under which the committee

would take over the nationalized building for the cult, would oblige to pay taxes,

would take care of all renovation works etc. As regards the plans of the Soviet

government, it was possible to become the parish owner only for those parish

executive organs consisting of twenty congregation members sanctioned by the

district executive committees. The clergy could minister only after getting the

registration certificate from the CARC representative. This way the Soviet govern-

ment was able to effectively control the density of the parish network and repartition

of the clergy. Seeking to create all conditions for destroying the Church from inside,

already on 14 March 1947 the Lithuanian SSR MGB sent the directive to the district

divisions ordering to infiltrate agents into the parish committees 2

.

When on 19 July 1948 the Presidium of the Supreme Council of the Lithuanian

SSR approved the resolution "Regarding Nationalization of Chapels, Monasteries

and Dwelling-houses of the Religious Congregations" there were no more ob-

stacles left to shut down the churches which had ministered the priests avoiding
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to register the parishes. Seeking to influence the authority of the dioceses to

order the clergy to register, in 1948 electricity was turned off in all churches of

Kaunas, Seminary and Curia; Vilnius Curia was moved out of its premises.

Considering that the government took the resolved position, the Church hierarchy
decided not to edge the conflict and to encourage the priests not to boycott the

registration anymore. They had also been prepared for the worst: the rectors

had been given orders to call faithful people to the parish committee and to

make them swear that they would defend the interests of the Church. Therefore,
the parish committees did not become an effective instrument to control the

internal life in parishes.

By 31 December 1948, 677 churches were registered and 34 -officially shut

down 3. Most of the churches closed in 1948 were in the major towns: 21 in

Vilnius, 10 in Kaunas. At the same time the number of priests living in major

towns of Lithuania was noticeably reduced. In January 1949, the CARC re-

presentative approved by MGB sent the clergy lists (the first contained names of

21 priests and the second - 19) to executive committees in Vilnius and Kaunas

to exile those priests out of these towns. "Cleansings" were pursued in Kaunas

and Vilnius later too, seeking to eliminate the most active priests as well as those

who had not agreed to collaborate with the government. In 1949, the destruction

of the church network was also started in provinces. By the order of the CARC

representative, the priests in some smaller parish churches were prohibited to

minister even though the churches had not been officially shut down as it had

been expected that the parish committee would not agree to pay taxes and would

itself ask to terminate the former agreement regarding the exploitation of the

churches. At one time there were more than a hundred churches left without

priests. The prohibition to minister in these churches was cancelled only in 1952.

Since 1950 in the statistical record of functioning chapels and clergy that

had been made by B. Pušinis there was a set number of 670 registered Catholic

churches which meant that officially only about 40 churches had been closed.

However, really there had been twice as many churches and chapels shut down

until then. Most Catholic monasteries still open in Lithuania neither did receive

the registration documents in 1948. Under the Soviet laws on religious as-

sociations, officially there could not be any open monasteries since their activi-

ties weren't directly connected to fulfilment of religious cult. According to the

Soviet propaganda, they were "parasitic seedbeds for spreading of reactionary

outlooks," and from the point of view of communists the monk priests were

even stronger "religious bigots," thus more dangerous for the regime. The monk

priests were not allowed to work in parish churches or lecture in seminaries. As



a result, many of them handed in applications to leave the order. Moreover, the

monasteries being heavily taxed for living premises and most monks being left

without any means of support, the rest were forced to disband.

After priests had been moved from major towns and about a hundred churches

had been actually shut down, there emerged a surplus of priests that was quickly

devoured by the Stalinist machine of repressions having operated to best rating

in 1948-1949. In 1944-1953 overall 362 Catholic priests were arrested and

sentenced in Lithuania 4. There could be distinguished two clear waves of re-

pressions of the clergy: 1) end of 1944 - beginning of 1946; 2) mid-1948 - 1949.

The first was likely to be related to the "cleansing" of the reoccupied territory
from "the anti-Soviet elements," while the second - with the fight against the

Church from 1948 onwards, seeking to force it totally to submit to the Soviet

authorities. The Soviet propaganda was actively creating the negative image of

the priest as a supporter of "banditry." Therefore, most priests were convicted

of professedly having cooperated with the armed underground movement or of

the anti-Soviet propaganda. Actually, the majority of the repressed priests were

those who refused to submit to the restrictions of the Church activity set by the

regime, or those who did not agree to collaborate with the Soviet Security.

Repressions and recruitment of agents were the closely linked spheres of NKGB-

MGB actions. From the very beginning, it was mostly the agents collecting the

"discreditable" information which was later used to blackmail the clergy. Those

who got scared of possible repressions were usually recruited to spy on the

clergy, and those who had not surrendered were deported to camps. In January

1949, MGB division "0" of the Lithuanian SSR that controlled the actions of

religious organizations had 145 agents and informers to spy on actions of 201

persons
5. Especially extreme were the representatives of local authorities, sug-

gesting to include all the priests into the kulak lists and to deport them. Though
this was not implemented, the seminary students whose families were being

deported often were entered in the lists for deportation. For instance, on 22 May

1948, when one of the largest deportation actions "Vesna" was taking place,

12 students of the Kaunas Seminary were arrested and deported.

The clergy number in Lithuania was decreasing not only due to repressions

but also because the government militated against preparation of new priests.

Having decided to shut down the seminaries in Lithuania in 1941, in 1945 the

authorities of the Lithuanian SSR yet permitted the Kaunas Seminary with a limit

of only 150 students. Nevertheless, in the spring of 1949 the Lithuanian SSR

was already determined to close this seminary too. The CARC essentially sup-

ported the idea, only suggesting to do it not straight away but gradually. It was
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agreed upon first reducing the number of students by half, i. c. to leave only
75 students. Having reduced the number of students, it was easier to justify the

expropriation of the biggest part of premises.

Registration of religious congregations and clergy practically also meant that

they were obliged to submit to the Soviet regime restrictions of the religious activity.
Until then, the regime did not strictly regulate where the clergy could minister, and

more or less tolerated that they catechized children. Having signed the agreements

regarding the use of chapels in 1948, the parish committees were obliged to forbid

the priests unregistered in the parish to minister in their churches and also had to

supervise that the priests did not violate the existing laws on the religious cults

that forbade the priests to catechize children. Upon receiving the registration

certificate, the priests undertook obligations to keep to the rules. On 13 September

1948, the Council of Ministers of the Lithuanian SSR also adopted a resolution

which charged the executive committees in towns and districts to forbid the servants

of religious cults to lay special service, organize meetings or coteries for children

and youth, as well as to form groups of children for teaching them religion or

catechizing for the First Communion. Any kind of relations among the priests and

young people since then was treated as anti-Soviet activity and they were severely

punished for it.

From the summer of 1948 onwards, the economic constraint on the Church

was also significantly increased. After the Presidium of the Supreme Council of the

Lithuanian SSR had adopted the resolution "Regarding Nationalization of Chapels,

Monasteries and Dwelling-houses of the Religious Congregations", there were

expropriated the presbyteries and other ecclesiastical buildings that had not yet

been nationalized until then. Furthermore, the priests had to pay the incentive

income taxes for the ministerial service. Suspecting the income declarations

presented by the priests, most often the district taxing offices would set unreason-

ably high taxes. The tariffs for the electricity used for the needs of chapels were

also several times higher than usual.

The anti-Church policy pursued by the Soviet regime in Lithuania in 1948-

------1949 was supported by the intensified mass atheistic propaganda which claimed

that since the very beginning when the Christianity had been introduced to the

Lithuanian nation, the Church actions were repugnant to the national interests. An

outstanding example of such propaganda was the book "Reactionary Catholic Cler-

gy - the Enemy of the Lithuanian Nation Forever" by J. Žiugžda published in 1948.

During the period of 1948-1953, there were 58 anti-religious books in total edition

of 300 000 copies and 787 articles in the periodical press published in Lithuania 6
.

In the meantime, there was no religious publication printed.
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Seeking to subdue the Church in Lithuania, in 1948-1949 the Soviet authorities

attempted to destroy its hierarchic structure. It fostered the ordinary priests not to

subordinate to the Church authority and also tried to create Vatican independent, the

so-called national Church. Though the Soviet regime had not succeeded in creating

the national Church, Lithuanian clergy were prohibited to liaise with the Holy See.

Any attempts to contact it without permission of the government were treated as

"espionage for Vatican" and the collaborators were strictly punished. In spring 1947,

the priest P. Računas had a meeting with the USA Embassy chaplain and the rector

of the only Catholic Church open then in Moscow A. Laberge and informed the latter

about the difficulties in the Soviet Lithuania. During the meeting Računas asked the

chaplain to mediate in order to receive the Pope's permission to consecrate new

bishops for Lithuania. As a result Računas was accused of being a "Vatican's agent"

and was sentenced to imprisonment of 25 years in Siberian camps.

The Soviet authorities abandoned the plans to create the national church in

Lithuania also due to the reason that in the end of 1949 all the dioceses in Lithuania

were already administered by the clergy which inclined to adapt to the conditions

of the regime. Having arrested the rulers of the dioceses of Vilkaviškis and

Kaisiadorys, the chapters of these dioceses were forced to elect Canon J. Stan-

kevičius as the new ruler. The same year, the Telšiai diocese ruler Canon J. Juodaitis

was arrested and replaced by Canon P. Mazelis who was easier to control. Mean-

while, Bishop K. Paltarokas submitted to the government's order to move to Vilnius

and to administer the diocese of Panevežvs together with that part of the Vilnius

Archdiocese that was within the territory of the Lithuanian SSR. Canon Stankevičius

and Canon Mazelis were ordered to spy on each other and together inform on

Bishop Paltarokas, thus the Soviet Security having favourable conditions to mani-

pulate the Church hierarchy according to the needs.

The anti-Church policy, that was followed in Lithuania in 1948-1949, was not

always approved even by CARC, since it was mainly concerned about the efficient

control of religious institutions, but not their instant destruction. According to CARC,

this would cause unnecessary discontent among the faithful, anyhow not reducing

the religiousness. Moreover, in the end of the 19405, when the international position

of the Soviet Union worsened it was planned to include the clergy of all confessions

into a propaganda peace campaign which was intended to conceal the aggressive

USSR foreign policy. The statements for peace had also to subvert the rest of

guerrillas in the forests of Lithuania. Due to the above reasons, in the beginning of

the 19505, the anti-Church policy in Lithuania softened, the state of the Church

stabilized: less repressions against the clergy, churches stopped to be shut down,

the CARC representative abandoned the plans to destroy the ecclesiastical hierarchy.
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Having put aside the plans to destroy the Church completely, the Soviet

authorities focused all attention on invisible destructive actions. Since the future of

the Church highly depended on the quality of the future priests, the Soviet authorities

put all efforts to lower the education level in the seminary. First of all, in 1950—

1953 the Seminary professors were repressed who continued to prepare the young

ordinands to be the dutiful servants of the Church and criticized the Soviet policy.

Those were: the principal (since 1947) of the Seminary V. Vaitiekaitis, professors

J. Grubliauskas and A. Krusa, famous Lithuanian interwar Catholic philosopher and

organizer of "Ateitininkai" (Catholic youth organization) Prelate P. Kuraitis. The

government also ordered to dismiss several other experienced lecturers. MGB has

ordered her district divisions actively to infiltrate agents into the Seminary and

CARC representative started more closely to watch on the Seminary too.
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Arūns Streikus

Lietuvas katoļu baznīca un padomju režīms

1944.-1953. gadā

Kopsavilkums

Neskatoties uz karā ciestajiem zaudējumiem, kato|u baznīcai Lietuvā bija diezgan

spēcīga institucionālā struktūra un ievērojama ietekme sabiedrībā. Cerībā, ka šo

ietekmi izdosies mazināt, pēckara periodā padomju režīms, no vienas puses, at-

balstīja krievu pareizticīgo baznīcu, kas pret šo režīmu bija daudz lojālāka. No otras

puses, valdība centās izmantot baznīcas autoritāti sabiedrības pretestības ap-

spiešanai, līdz 1947. gadam nemēģinot baznīcai pārāk uzspiest padomju reliģiskā

kulta modeli un atturoties no pārlieku agresīvas antireliģiskas politikas. Tā kā
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baznīcas vadība protestēja pret reliģiskās brīvības ierobežojumiem un nevēlējās
atbalstīt režīma cīņu pret partizāniem, vairums baznīcas līderu laika posmā līdz

1947. gada vidum tika represēts.

Izmaiņas pret baznīcu vērstajā Padomju valdības politikā bija saistītas ar radi-

kāliem pasākumiem, kas tika veikti 1948. gada pavasarī, lai īstenotu pilnīgu un

galīgu Lietuvas sovetizāciju. Padomju režīms mēģināja piespiest reliģiskās organi-

zācijas pieņemt Padomju Savienībā pastāvošos reliģiskās darbības ierobežojumus.

Sākotnējā bīskapijas kūrijas un garīdznieku pretošanās šiem ierobežojumiem tika

neitralizēta. Pavēle par prasību reģistrēties padomju varas orgāniem deva instru-

mentu efektīvai draudžu tīkla un garīdznieku repatriācijas kontrolei. Līdz 1950. gadam
Lietuvā tika slēgts apmēram simt kato|u baznīcu, lielākoties lielajās pilsētās. Reli-

ģisko kulta lietu padomes (RKLP) pārstāvis centās atcelt arī aktīvākos Vi|ņas un

Kaunas mācītājus. Bez baznīcām palikušo mācītāju rindas ātri vien izretināja staļi-

niskā represiju mašīna, kas visaktīvāk strādāja 1948. un 1949. gadā. No 1944. līdz

1953. gadam apmēram trešā da|a Lietuvas mācītāju tika arestēta un notiesāta.

Mācītāju skaits Lietuvā samazinājās arī tāpēc, ka valdība kavēja jaunu mācītāju

sagatavošanu.

Tiecoties pakļaut Lietuvas baznīcu, 1948.-1949. gadā padomju varas iestādes

mēģināja sagraut tās hierarhijas struktūru. Tika veicināta ierindas mācītāju nepa-

kļaušanās bīskapijas vadībai, kā arī notika mēģinājums izveidot neatkarīgu Vati-

kānu -tā saukto nacionālo baznīcu. Padomju režīmam neizdevās izveidot nacionālo

baznīcu, taču līdz 1949. gada beigām visas Lietuvas bīskapijas jau vadīja garīdz-

nieki, kuri bija gatavi pieņemt režīma uzstādītos noteikumus. Nodrošinājusi efektīvu

kontroli pār reliģiskajām institūcijām, RKLP apturēja sava pārstāvja Lietuvā mēģi-

nājumus baznīcu iznīcināt pavisam. Tādējādi 20. gs. 50. gadu sākumā Lietuvā tika

mīkstināta pret baznīcu vērstā politika - un padomju varas iestādes visu uzmanību

pievērsa slēptai destruktīvai darbībai.
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Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas attiecības

ar valsti 1944 -1959. gadā

Baznīca vienmēr ir pastāvējusi konkrētos vēsturiskos apstākļos un sastapusies ar

dažādu valsts varas attieksmi. Valsts un Baznīcas attiecības nekad nav bijušas

indiferentas. Baznīca ir bijusi gan valsts politiskās sistēmas sastāvdaļa, gan traucēklis

valsts politikas realizācijā.

PSRS totalitārajā režīmā, ko vadīja Padomju Savienības Komunistiskā partija,
Baznīcai kā reliģiskā pasaules uzskata apliecinātājai nebija vietas. Komunistiskās

partijas kurss ekonomiskajos un ārpolitikas jautājumos dažkārt mainījās, taču

nemainīgs palika PSKP ideoloģiskais virziens -ateisms un antireliģiskā propaganda,

kā arī noraidošā attieksme pret Baznīcu. Likumdošanā ietvertā norma par Baznīcas

šķiršanu no valsts 1 praksē nozīmēja valsts totālu iejaukšanos visās Baznīcas lietās

un tās izolēšanu no sabiedrības. 2 Šī politika no 1944. gada Latvijā tika realizēta ar

Reliģijas kultu lietu padomes (RKLP) pilnvarotā starpniecību.

Pilnvarotā posteņa izveidošanu un pienākumus pamatā noteica PSRS Tautas

Komisāru Padomes 1944. gada 29. maija lēmuma nr. 628 pielikums nr. 1 "Par

Reliģijas kultu lietu padomi pie PSRS TKP". Tajā bija teikts, ka padomei republikās
ir savi pilnvarotie. Pilnvarotais bija pakļauts nevis LPSR valdībai, bet RKLP pie

PSRS Ministru Padomes priekšsēdētājam. 3 Viņa pienākumos ietilpa savlaicīgi

informēt valdību par reliģijas kultu stāvokli, novērot, kā tiek pildīti valdības lēmumi

un likumi par reliģijas kultiem.4 Pilnvarotais veica starpnieka funkcijas starp repub-

likas valdību un republikas teritorijā esošu baznīcu vadību, sekoja, lai pareizi tiktu

piemērota padomju likumdošana par apziņas brīvību, veica reliģisko apvienību,

grupu, baznīcu, lūgšanu namu un garīdznieku reģistrāciju un uzskaiti. 5

20. gs. 50. gados ar Baznīcas politiku saistītie jautājumi pakāpeniski pārgāja

partijas ietekmes sfērā. 6 50. gadu beigās tika paplašinātas RKLP un tās pilnvaroto

funkcijas, viņu pienākumos ietilpa arī organizēt zinātniski ateistisko propagandu

attiecīgajā teritorijā, veikt dažādus pasākumus, lai ierobežotu draudžu un mācītāju

darbību un ticīgo iespējas piedalīties reliģiskajos pasākumos, pasliktināt kulta

kalpotāju un draudžu materiālo bāzi v.c.
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Reliģijas kultu lietu padome, ko Latvijā sākotnēji pārstāvēja Voldemārs Šeš-

kens, savu darbu Latvijā uzsāka 1944. gada oktobrī. Šeškenam, kurš bija saistīts

ar Valsts drošības tautas komisariātu (VDTK), Latvijā bija dota zināma rīcības

brīvība. Taču Maskava nebija apmierināta ar to, ka Šeškens pārāk daudz kontak-

tējās ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem, piedalījās valsts svētku dievkalpoju-

mos utt.7 Tā rezultātā 1948. gadā Šeškenu reliģijas kultu lietu pilnvarotā postenī

nomainīja Jūlijs Restbergs. 8

Viens no pirmajiem pilnvarotā uzdevumiem bija pakļaut Baznīcu, un tas bija

saistīts ar varas jautājumu Baznīcā.

Raugoties no Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) viedokļa, Baznī-

cas stāvoklis pēc kara bija smags, lielā mērā LELB tālākajā liktenī izšķirošs bija

1944. gads, kad Baznīca zaudēja gan daudzus mācītājus, gan draudžu locekļus.

Otrā pasaules kara beigās vairākums luterāņu mācītāju devās trimdā (131 mācītājs,

Li., 55% no mācītāju skaita9
), to skaitā arī LELB arhibīskaps Teodors Grīnbergs.

Pēc Grīnberga aizbraukšanas arhibīskapa vietā stājās Rīgas pilsētas iecirkņa prā-

vests Edgars Bergs, bet arī viņš drīz vien devās uz Vāciju. Nākamais arhibīskapa

vietas izpildītājs bija mācītājs Kārlis Irbe, bijušais Latgales iecirkņa prāvests. Vienīgie

Konsistorijas locekļi, kuri bija palikuši Latvijā, bija prāvests Pauls Rozenbergs,

prāvests Alberts Virbulis un lajs Baznīcas mantzinis Krišjānis Šlosbergs. 1944. gadā

Konsistorijas sastāvu papildināja mācītājs Arturs Siļķe. Faktiskā Baznīcas vadība

bija Irbes, Rozenberga un Siļķes rokās. Šie trīs mācītāji bija antikomunistiski no-

skaņoti un savos teoloģiskajos uzskatos pārstāvēja konservatīvo spārnu. Reliģijas

kultu lietu pilnvarotā centieni padarīt Irbi par instrumentu komunistiskās politikas

rokās nevainagojās panākumiem. Piemēram, Baznīcas vadītāji atteicās aicināt

nacionālos partizānus padoties varas iestādēm. Tomēr VDTK vienmēr bija labi

informēts par Baznīcas vadītāju darbību, jo pašā Baznīcā bija informatori. lespējams,

ka Šlosbergs bija tas, kurš deva nozīmīgu informāciju padomju drošības iestādēm. 10

Izpildot rīkojumus no Maskavas, 11 1946. gada februārī nepakļāvīgie Baznīcas

vadītāji Irbe, Siļķe un Rozenbergs tika arestēti un par pretpadomju darbību notie-

sāti spaidu darbos. Faktiski tas, kurš kopš 1946. gada noteica LELB lietas, bija

reliģijas kultu lietu pilnvarotais. Pēc Irbes, Rozenberga un Siļķes apcietināšanas

viņu vietā nāca "jauna veida" Baznīcas vadītāji, kuru darbība būtiski atšķīrās no

viņu priekšgājēju stila. Saskaņojot savu lēmumu ar pilnvaroto, palikušie Konsistorijas

locek|i Šlosbergs un Virbulis nolēma Konsistorijas darbā uzaicināt jaunu locekli -

mācītāju Gustavu Tūru no Alūksnes. 12

Savas oportūnistiskās darbības dē| Tūrs ir strīdīga personība LELB vēsturē.

Jau 1946. gada pavasarī, uzsākot darbību kā arhibīskapa vietas izpildītājs, Tūrs

iesaistījās politiskajā spēlē, kuras noteikumus bija uzstādījušas komunistiskās varas
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iestādes. Varētu teikt, ka viņš luterisko Baznīcu zināmā mērā padarīja par instrumentu

komunistu rokās, bet viņa rīcības pamatā bija vēlēšanās šādā paradoksālā kārtā

aizstāvēt Baznīcu. Tūra politika bija pilnīgi pretēja iepriekšējā Baznīcas vadītāja
K. Irbes nostājai attiecībā pret komunistisko varas iestāžu politiku. Tūrs publiski

aicināja luterāņus piedalīties padomju vēlēšanās un savās runās izmantoja komunistu

sauk|us par miera nostiprināšanu pasaulē. Tūrs piedalījās radiopārraidēs, aicinot

latviešu bēg|us atgriezties dzimtenē, kā arī aizstāvēja kolektivizācijas ieviešanu laukos

1949. gadā.13 Daudziem baznīcas locekļiem šāda Tūra darbība šķita nesaprotama

un nepieņemama.

Šo pēckara laikmetu Baznīcas vēsturē labi raksturo arī Tūra ievēlēšana par

arhibīskapu Baznīcas Ģenerālajā Sinodē 1948. gada maijā. Šis un citi Sinodes

lēmumi tika prasmīgi sagatavoti jau pirms Sinodes. Tās uzdevums bija saskaņot

LELB Satversmi ar reālo Baznīcas situāciju un Padomju valsts likumdošanu un

ievēlēt Baznīcas vadītāju - arhibīskapu.

1947. gada rudenī vietējās sinodēs tika izvirzīti kandidāti Ģenerālajai Sinodei.

Lai arī tās notika pēc plāna, ko bija izstrādājis Šeškens, sinožu norise parādīja, ka

Baznīcas iekšienē tomēr pastāvēja opozīcija. Vislielākos iebildumus pret Tūra politiku

izteica mācītājs Hugo M. Grīvāns un mācītājs profesors Alberts Freijs. H. M. Grīvāns

asi noliedza jebkuru sadarbību ar ateistisko komunistisko režīmu, tādējādi sekojot

Irbes nostājai, savukārt A. Freijs iebilda pret sinodāļu izraudzīšanas nedemokrā-

tisko kārtību, taču viņa iebildumi netika ņemti vērā. Gan Grīvāns, gan Freijs pirms

Ģenerālās Sinodes 1948. gadā tika apcietināts.

Tā kā daļa mācītāju jau bija represēta - arestēta, izsūtīta, daļa - iebaidīta, Tūra

īstenotā politika Sinodē guva pārsvaru, un viņš pats tika ievēlēts par arhibīskapu.

Lai gan pilnvarotais atbalstīja Tūru kā Baznīcas faktisko vadītāju, tomēr viņa statusu

leģitimēt varēja tikai attiecīgs LELB Sinodes lēmums. Kā savā ziņojumā RKLP pēc

Sinodes atzina Šeškens, vissarežģītākais uzdevums Sinodē bijis panākt Tūra apstip-

rināšanu arhibīskapa amatā, kas izdevies, tikai pateicoties mērķtiecīgai LELB ga-

rīdznieku audzināšanai "padomju garā". 14 Baznīcas vadītāju ievēlēšana notika atklātā

balsojumā, un vara Baznīcā tika nodota Reliģijas kultu lietu padomes pilnvarotajam

paklausīgiem cilvēkiem.

Otrs nozīmīgākais lēmums šajā Sinodē bija LELB jaunās Satversmes pie-

ņemšana. Jaunā Baznīcas Satversme tika sagatavota komisijā, ko vadīja arhibīskapa
vietas izpildītājs Tūrs. Par pamatu tika ņemta 1928. gada LELB Satversme, visu

saskaņojot ar pilnvaroto - Voldemāru Šeškenu. Jaunajā Satversmē tika paplaši-

nātas arhibīskapa pilnvaras un samazināta garīdznieku un draudžu pārstāvniecība

Sinodē. Jaunā Satversme paredzēja, ka gan kārtējo, gan ārkārtas Sinodi sasauc

arhibīskaps; arhibīskaps ir arī tas, kurš kārto mācītāju lietas.
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Ar atpakaļejošu spēku tika pieņemtas izmaiņas Satversmē, ka Ģenerālajā

Sinodē vairs nepiedalās visu LELB draudžu pārstāvji un visi garīdznieki, bet gan

tikai divi pārstāvji no katra prāvesta iecirkņa (garīdznieks un lajs), prāvesti un

Baznīcas Virsvaldes locekļi. Visas šīs būtiskās izmaiņas Satversmē bija vērstas

uz varas centralizāciju Baznīcā, lai valsts varētu vieglāk kontrolēt Baznīcu un

manipulēt ar to.

Jau pati sinožu norise liecināja, ka Baznīca bija sākusi piemēroties jaunajiem

apstākļiem. Gan 1948. gada, gan nākamajā - 1951. gada Sinodē darbs norisēja

pēc labākajiem padomju paraugiem, lēmumi tika pieņemti vienbalsīgi, debašu dalīb-

nieki par ziņojumiem izteicās vienīgi pozitīvi, kritikai piešķirot nekonkrētu vēlējuma

formu.15

Vienīgais jautājums, par kuru tika pausta neapmierinātība, bija arhibīskapa

pilnvaru paplašināšana. Virsvaldē bija vērojami centieni kaut nelielā apjomā no-

drošināt kolektīvu vadības formu Baznīcā. 1951. gadā, gatavojot Satversmes labo-

jumus, Baznīcas Virsvalde, arhibīskapam klāt neesot, nolēma ierosināt, ka tiesības

sasaukt Ģenerālo Sinodi tiktu piešķirtas Baznīcas Virsvaldei. Taču šis ierosinājums

nenonāca līdz Sinodes darba kārtībai, jo nesaņēma RKLP pilnvarotā akceptu.

Protams, ka valsts varai izdevīgāk bija koncentrēt varu viena cilvēka rokās, jo ar

vienu cilvēku var vieglāk manipulēt. Līdz ar to arhibīskapa pilnvaras, kas bija pie-

ņemtas 1948. gada Sinodē, palika spēkā, taču faktiski tās bija vēl plašākas. Arhi-

bīskaps bija arī tas, kurš no ievēlētajiem Virsvaldes locekļiem izvēlējās Virsvaldes

prezidiju, ar kuru kopā pieņemt lēmumus Baznīcas dzīvē.

1951. gada iecirkņu sinodes notika bez jebkādiem starpgadījumiem, sinodāļi

noklausījās prāvesta un arhibīskapa ziņojumus, atbalstīja arhibīskapa priekšliku-

mus un vienbalsīgi ievēlēja iecirkņa delegātus uz Ģenerālo Sinodi. 16

Runas, kas tika teiktas sinodēs, liecināja, ka LELB vadītāji bija apguvuši to

runas un darbības stilu, ko bija atnesusi padomju vara. 1948. un 1951. gada Sinodē

Tūrs uzsvēra lielo nozīmi LELB dzīvē, kāda ir valsts sadarbībai ar Baznīcu. 17 Slavinoši

vārdi tika teikti jaunajai varai un tās vadonim. Arhibīskapa piemēram sekoja arī

prāvests Alfons Vecmanis. 18 1951. gada Sinodē daudz tika runāts par miera ideju

un LELB devumu tās popularizēšanā. Šīs Sinodes darbība bija formāla, jo netika

pieņemti Baznīcas dzīvei būtiski lēmumi.

Uzticības apliecinājumi padomju varai, ar ko LELB vadītāji bija cerējuši iegūt

garantiju Baznīcas sekmīgai darbībai, tomēr nedeva gaidītos rezultātus, tikai ar-

vien dziļāk ievilka LELB šajā liekulīgajā spēlē. Abu sinožu darbības laiks iezīmēja

pagrieziena punktu LELB vēsturē. Laika posmā līdz 1951. gada Sinodes sa-

gatavošanai vēl bija vērojami Baznīcas vadītāju pēdējie centieni kaut kādā mērā

patstāvīgi noteikt LELB iekšējo dzīvi. Taču 20. gs. 50. gadu sākumā Padomju
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valdība arvien skaidrāk arī Virsvaldes locek|iem lika saprast, ka viņu vara un

iniciatīvas spējas ir visai ierobežotas. 19 1951. gada Virsvaldes sēdes liecina, ka

LELB jau bija akceptējusi to lomu, ko tai uzspieda Padomju valsts, tas ir, saglabājot

savu ārējo institucionalizēto formu, pēc būtības kļūt par marioneti komunistiskās

varas rokās.

Baznīcas Virsvaldes locekļi un tās prezidents arhibīskaps Tūrs bija tie cilvēki,

kuru uzdevums bija veidot LELB dzīvi jaunajos apstākļos. Tūra centieni izdabāt

komunistiem ar piekāpšanos bija vērsti uz to, lai saglabātu un iespējami paplaši-

nātu Baznīcas darbību, aizstāvētu mācītājus. Lai arī ārēji Tūrs bija ierocis komu-

nistu rokās, tomēr savā taktikā viņa darbība stingri balstījās uz Baznīcas interešu

aizsardzību. Salīdzinājumā ar vēlāko arhibīskapu Pēteri Kleperu, kurš bija noskaņots

uz ciešāku sadarbību ar komunistiem, Tūram izdevās saglabāt Baznīcas struktūru

un, neskatoties uz draudiem, nosargāt lielāko daļu dievnamu, saglabājot tos drau-

džu rīcībā. Tomēr viņam pašam par to nācās dārgi maksāt, jo tas nozīmēja daudz

kompromisu, daudz nepopulāru lēmumu gan mācītāju, draudžu, gan pilnvarotā

acīs un bieži arī ātrus, vienpersoniski pieņemtus rīkojumus, nerēķinoties ar Virs-

valdi, kas daudzos radīja neizpratni. Viņš aktīvi iesaistījās cīņā par mieru gan PSRS,

gan ārzemēs, bija PSRS Miera komitejas loceklis. Pēc Tūra iniciatīvas jau kopš

1946. gada 9. maija visos valsts svētkos baznīcās sāka noturēt miera aizlūgšanas

dievkalpojumus. 20 Tūrs centās ievērot pilnvarotā norādījumus, ārēji bija paklausīgs

un atsaucīgs padomju varas ieteikumiem, tātad it kā tieši tāds Baznīcas vadītājs,

kāds valdībai bija vajadzīgs.21

Tūrs centās atrast dažādus iespējamos veidus, kā izmantot valdības politiku

Baznīcas labā. Bieži Tūrs savu lūgumu argumentācijai izmantoja izvilkumus no PSRS

valdības locekļu izteikumiem, citātus no PSKP kongresos teiktām runām par ticī-

bas un sirdsapziņas brīvību, ticīgo darbaļaužu jūtu neaizskaršanu.

Piemēram, 1957. gada vasarā Maskavā notika starptautisks festivāls, uz to

ierodamies tika gaidīti ārvalstu tūristi, no kuriem daudzi bija ieplānojuši apmeklēt

arī Latviju. Tādēļ Tūrs lūdza pilnvarotajam atļauju festivāla laika rīkot svinīgus

dievkalpojumus ar koru un orķestru piedalīšanos. Vēstulē pilnvarotajam viņš rak-

stīja: ".. darbojoties Padomju miera aizsardzības komitejā un sarunās ar tās atbildī-

gajiem darbiniekiem, zinu, ka ir svarīgi arī mūsu garīgo dzīvi parādīt ārzemnie-

kiem [..], lai liecinātu pārticības un reliģijas kultu un dievkalpojumu brīvību Padomju

Lielvalstī." 22 Līdzīga argumentācija tika lietota arī gadījumos, kad dievkalpojumos

valsts svētkos uzaicināja piedalīties vairākus korus un mācītājus. Jāpiezīmē, ka bija

nepieciešama īpaša pilnvarotā atļauja, lai kādas draudzes mācītājs un koris varētu

piedalīties dievkalpojumos ārpus savas baznīcas citā draudzē, un parasti to nedeva.

Bet svinīgajiem dievkalpojumiem arhibīskaps tādu bija saņēmis. Valdība drīz vien
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saprata šī "svinīguma" jēgu, proti, tas deva iespēju satikties un iepazīties vairāku

draudžu locek|iem, veicināja ticīgo kopības apziņu. Tāpēc jau 1959. gadā šādi

dievkalpojumi vairs netika atļauti - un draudzēm bija norādīts aizlūgt par valsti un

mieru katrai sava dievnamā.23

Visi starptautiskie kontakti tika ļoti ierobežoti, reāli kontakti pastāvēja tikai ar

baznīcām PSRS teritorijā, īpaši ar Baltijas republiku evaņģēliski luteriskajām baz-

nīcām. Kontaktiem ar ārzemju baznīcām un pasaules organizācijām Baznīcas dzīvē

bija divējāda loma. No vienas puses, tie pasargāja LELB no valdības absolūtas

patvaļas, jo starptautiskās konferences deva Baznīcai atpazīstamību, no otras puses,

šī darbība kalpoja padomju propagandai - un Padomju valdībai tas bija izdevīgi.

Izmantojot to, Tūram dažkārt izdevās panākt valdības atbalstu arī LELB svarīgos

jautājumos, piemēram, kādas draudzes saglabāšanā. 24

Ārzemnieku viesošanās tika izmantota arī kā iegansts, lai apstākļos, kad Baz-

nīcai tikpat kā nebija iespēju izdot publicētus materiālus savām vajadzībām, iegūtu

valdības atļauju iespieddarbiem, kas tika izmantoti prezentācijai.25 Tādā veidā tika

dots apliecinājums reliģijas brīvībai LPSR. Tā tika atļauts publicēt tikai dažas dziesmu

lapiņas kopā ar dievkalpojuma kārtību, kā arī Baznīcas kalendāra brošūru un sienas

kalendāru; citi lūgumi tika noraidīti. 1954. gadā ar valdības atļauju tika izdota

Dziesmu grāmata 5000 eksemplāru lielā tirāžā.

LELB Virsvalde un arhibīskaps centās atrast un izmantot pat visniecīgāko iespēju,

kas radās Baznīcai ateistiskajā valstī. Un tas nozīmēja atrasties starp diviem

dzirnakmeņiem - valsts varu un Baznīcas locekļiem. Šī pozīcija nebija viegla, un

arhibīskaps bieži palika nesaprasts, jo viņa sadarbības un kompromisu iemesli ne

visiem bija izprotami, tāpēc viņa rīcību daudzkārt kritizēja gan mācītāji,26
gan draudžu

locekļi. Jau no Tūra darbības paša sākuma līdz pat 20. gs. 50. gadu beigām draudžu

locek|i diezgan bieži izteica savas pretenzijas par arhibīskapu. Daudzi ziņojumi bija

adresēti arī pilnvarotajam,
27 kuram tas bija izdevīgi un kurš veicināja šādas neap-

mierinātības izpausmes. Piemēram, neskaidrības bieži radīja mācītāju iecelšana kādā

draudzē. Formāli mācītāju ievēlēja draudze, bet to bija jāapstiprina Baznīcas Virs-

valdei, kā arī pilnvarotajam. Bieži pilnvarotais, kā arī vietējās varas iestādes iebilda

pret kāda konkrēta mācītāja apstiprināšanu draudzē, un pilnvarotais atteicās viņu

piereģistrēt, taču, atbildot uz draudžu sūdzībām, apgalvoja, ka viņš neiejaucoties

mācītāju nozīmēšanas lietās, kas neietilpstot viņa kompetencē, un visu lemjot

Virsvalde. 28 Šāda valsts varas politika tika piekopta, lai Baznīcu šķeltu no iekšpuses,

radītu negatīvu Virsvaldes un arhibīskapa tēlu draudžu acīs. Laika gaitā sūdzības

par Virsvaldes rīcību samazinājās, acīmredzot draudžu locekļi bija sapratuši, ka ir

veltīgi meklēt palīdzību valsts iestādēs un ka Virsvalde un arhibīskaps apzināti

nevēršas pret konkrēto draudzi, un arī viņu darbību ierobežo padomju varas diktāts.
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Arhibīskaps arī mācītājus aicināja būt lojāliem pret Padomju valsti, maksāt

nodok|us, pat ja tie ir pārmēru lieli un netaisni.29 Šī arhibīskapa nostāja balstījās

pieredzē, ko luteriskā Baznīca jau bija guvusi ateisma valdīšanas laikā. Baznīcai

bija jābūt gatavai pakļauties apstākļiem, jo tā bija vienīgā iespēja, kā tai legāli

turpināt savu darbu.

Tomēr Padomju valdība nebija apmierināta ar arhibīskapa darbību. Pēc piln-
varotā domām, pirmajos gados pēc ievēlēšanas Tūrs kā Baznīcas galva bija veicis

zināmu pozitīvu darbu, organizējot Baznīcas darbu jaunajos padomju realitātes

apstāk|os, ievērojis pilnvarotā rekomendācijas. Bet, ilgāku laiku atrodoties amatā

un starptautisko sakaru rezultātā kļūstot pazīstamam Baznīcas aprindās ārzemēs,

arhibīskapa izturēšanās, pēc pilnvarotā domām, bija krasi mainījusies. Viņš bija

pārstājis rēķināties ar Virsvaldes viedokli, sācis konsultēties ar viņam tuvajiem

mācītājiem un pieņemt vienpersoniskus lēmumus svarīgos jautājumos. "Pēdējos

gados viņš sabojājis uzticības pilnās attiecības ar pilnvaroto, pārstājis viņu sav-

laicīgi un objektīvi informēt par Baznīcas dzīves notikumiem un, kas ir visai būtiski,

pārstājis ņemt vērā pilnvarotā rekomendācijas, tieši pretēji, vārdos piekrītot,

darbojies tieši pretēji rekomendācijām." 30

Vienlaikus ar valsts politisko spiedienu Baznīcas augstākajā līmenī turpinājās

arī citu Baznīcas darbības sfēru ierobežošana. 1945. gadā Padomju Latvijas val-

dība izdeva rīkojumu par draudžu reģistrāciju. Reģistrācija norisēja lēni un prak-

tiski tika pabeigta 1949. gada beigās. Jau šajā laikā dažas draudzes izjuka, īpaši

Latgalē. Otrā pasaules kara gados tika sagrauti un sapostīti daudzi dievnami.

Valsts nodeva reģistrēto draudžu lietošanā dievnamus, bet nodokļi, ko par tiem

vajadzēja maksāt, bija augsti. Draudzēm, kas nebija spējīgas tos samaksāt,

dievnamus konfiscēja. Notika cīņa arī par citiem draudžu bijušajiem īpašumiem.

Šajā atsavināšanas procesā vietējā vara bieži vien izrādīja lielāku centību nekā

RKLP. Vietējās padomes bieži bija ieinteresētas dievnamu slēgšanā gan tādēļ, ka

tas bija zināms nopelns ateistiskajā darbā, gan tādēļ, ka pēc slēgšanas ēka no-

nāca to rīcībā. Dažkārt dievnamu slēgšanu centās panākt ar administratīviem

līdzekļiem.

1945. gadā LELB bija palikuši 120 mācītāji - un vēlāk viņu skaits saruka vēl

vairāk. Laikā no 1944. līdz 1950. gadam apcietināja 32 mācītājus un teologus,

apsūdzības pārsvarā tika izvirzītas, pamatojoties uz KPFSR Kriminālkodeksa

58. pantu ("par valsts nodevību"). Lielākajai daļai mācītāju bija "buržuāziska, na-

cionālistiska pagātne", viņi nebija aktīvi atbalstījuši padomju varas nodibināšanu

Latvijā. Vairāki mācītāji tika apsūdzēti kā nacionālo partizānu atbalstītāji. Daudzie

mācītāju aresti un deportācijas kalpoja arī citu apklusināšanai. Par konkrētiem

informatoriem mācītāju vidū ziņas vēl slēpjas čekas arhīvos.
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Mācītāju trūkums bija viena no aktuālākajām Baznīcas problēmām. Gan Irbe,

gan Tūrs mēģināja panākt, lai atjaunotu iespēju sagatavot jaunus mācītājus, taču

at|auja no varas iestādēm netika dota. Pilnvarotais arī no mācītāju sanāksmju darba

kartības konsekventi svītroja teoloģiskus referātus. 31

Mācītāju trūkuma dēļ daudzās draudzēs dievkalpojumi notika reti, vidēji katrs

mācītājs kalpoja trijās četrās draudzēs. Samazinājās Baznīcas aktivitāte, tikai atse-

višķi mācītāji uzturēja aktīvu draudzes dzīvi. Baznīcai bija palikušas ļoti ierobežotas

darbības iespējas. Komunistu politikas mērķis bija nošķirt un izolēt Baznīcu no

sabiedrības. Visas reliģiskās aktivitātes ārpus dievnama sienām bija aizliegtas.

Baznīcai bija liegtas misijas un žēlsirdības darba iespējas, darbs ar bērniem, jau-

natni. Ar Viļa Lāča parakstītu dekrētu 1949. gadā tika aizliegtas iesvētāmo grupu

mācības. At|auts bija vienīgi noturēt dievnamā dievkalpojumus, svētdarbības, kā

arī, saņemot īpašu pašvaldības atļauju, noturēt kapusvētkus. Šajā laikā samazinājās

draudžu locekļu skaits, liela loma tajā bija arī 1949. gada 25. marta deportācijai.

Jau uzreiz pēc Padomju armijas ienākšanas antireliģiskā propagandas kampaņa

tika izvērsta radio, presē, mākslā v.c. īpaši tā aktivizējās 1949. gada rudenī, un

fakts, ka 1949. gada decembrī luterāņu mācītāji ar Tūra rīkojumu tika spiesti

dievkalpojumos atzīmēt Staļina 70. dzimšanas dienu, atspoguļoja situāciju, kas

valdīja LELB. 32

Ne tikai Baznīcas vadībai, bet arī katram mācītājam nācās kontaktēties ar

pilnvaroto. Tas notika, ne tikai saņemot reģistrācijas apliecību, bet arī laiku pa

laikam mācītājiem bija jāierodas pie pilnvarotā informēt par savu draudžu darbību.

Mācītāju darbība lielā mērā bija atkarīga no vietējās varas pārstāvju attieksmes.

Liela daļa varas pārstāvju centās traucēt Baznīcas dzīvi. Daļa to darīja pārliecības,

citi - izkalpošanās dēļ. Tika veikta ticīgo novērošana un divdesmitnieku ietekmē-

šana gan ar draudiem, gan ar represijām (atlaišana no darba, piemājas zemes

platības ierādīšana neizdevīgā vietā u.tml.). Vēl lielāks spiediens tika izdarīts uz

mācītājiem un viņu ģimenes locekļiem: sievām nedeva izglītībai atbilstošu darbu,

bērnus draudēja neuzņemt augstskolā. 33

Lielas grūtības mācītājiem un viņu ģimenēm radīja finansiālās sankcijas, pār-

lieku augstais ienākuma nodoklis, nepietiekamais atalgojums. Lēmumus par īpa-

šiem nodok|iem parasti pieņēma rajonu finanšu nodaļas, nereti tie bija pārmērīgi

augsti, un dažkārt pat pilnvarotais protestēja pret to piemērošanu.34 Par mācītāju

un draudžu tiesībām iestājās arī Baznīcas Virsvalde. 35

Ideoloģisko darbu vietējā līmenī vadīja Komunistiskās partijas rajona komitejas,

kas līdz ar ateisma ieviešanu cīnījās pret visu, kas atgādināja par Latvijas valsts

kādreizējo pastāvēšanu, ar ko savulaik bija saistīta arī LELB. Ne vienmēr varas

pārstāvji bija gatavi tiešās sarunās ar mācītājiem konfrontēt sevi ar reliģisko pa-
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saules uzskatu, jo partijas darbiniekiem tam nereti trūka pietiekamas izglītības. 36

Šajā ziņā daudz iedarbīgāks līdzeklis bija prese, jo tur nebija jābaidās no pret-

argumentiem. 20. gs. 50. gadu vidū prese visvairāk rakstīja par atsevišķiem mācī-

tājiem un ticīgajiem, kariķēja un izsmēja viņu pārliecību, apvainoja amorālā dzīves-

veidā u.tml. Sākotnēji mācītāji centās rakstos minētos faktus atspēkot, taču šiem

centieniem nebija panākumu. Baznīcas Virsvalde 1954. gada apkārtrakstā prāves-
tiem ieteica šādus rakstus kopā ar paskaidrojumiem sūtīt uz Virsvaldi, 37 lai tos tur

izskatītu pēc būtības. Tādējādi Baznīcas Virsvalde atkal uzņēmās nepateicīgo starp-

nieka lomu starp Baznīcas locekļiem un valsts varu.

Aplūkojot LELB attiecības ar valsts varu attiecīgajā laika posmā, var konstatēt,

ka, tāpat kā citur Austrumeiropā, Baznīcas mācītāji un draudžu locekļi attiecībā

pret komunistisko režīmu dalījās divās nometnēs. Pirmā pēckara arhibīskapa vietas

izpildītāja Kārļa Irbes nostāja bija skaidra - nekāda sadarbība ar bezdievīgo iekārtu.

Baznīcai jābūt garīgi stiprai un jāuzticas vienīgi savam garīgajam spēkam, patstā-

vīgi jāiet savs ceļš un jābalstās savos avotos - Dieva vārdā, nevis taktiskos

aprēķinos.

Pretēja bija vēlākās LELB vadības nostāja savā darbībā piemēroties dzīvei

padomju apstākļos, ievērot likumdošanas normas un šajos ietvaros censties no-

drošināt Baznīcas izdzīvošanu un darbības kontinuitāti. LELB vadība ārēji demon-

strēja savu lojalitāti padomju varai, kas valsts priekšā deva Baznīcai mierīgākas

eksistences iespējas. Bet, akceptējot valsts uzstādītos spēles noteikumus, Baznīca

bija spiesta iet uz kompromisiem. Tas izpaudās LELB Satversmes pieskaņošanā
LPSR likumiem, arhibīskapa amata pretendentu kandidatūru saskaņošanā ar RKLP

un LPSR vadību. Baznīcas vadības priekšgalā atradās arhibīskaps, kurš pārstāvēja

Baznīcu valsts iestādēs. Savukārt pilnvarotais caur Baznīcas vadību mēģināja
ietekmēt mācītājus un draudzes, uzdodot Virsvaldei īstenot viņa lēmumus par

mācītājiem un draudzēm.

Attiecības starp valsti un LELB, kas bija izveidojušās aplūkojamajā laika posmā,

lielā mērā noteica to Baznīcas darbības modeli komunistiskā režīma ietvaros, kas

tai bija raksturīgs līdz pat 20. gs. 80. gadu beigām. Pakļaudamās valsts varas

noteiktajiem reliģiskās darbības ierobežojumiem, Baznīca nonāca geto situācijā,

kas arī bija komunistiskās politikas mērķis.
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Elīza Zikmane

Relations between the Evangelical Lutheran Church of Latvia
and the State (1944-1959)
Summary

Summary

This presentation describes relations between the Evangelical Lutheran Church of

Latvia (ELCL) and the Communist regime in 1944 to 1959. The year of 1944 was

to a large extent decisive for the further development of the ELCL, as in this year

the Church lost many clergymen as well as many parishioners. It was also in this

year that the Archbishop of ELCL Teodors Grīnbergs left Latvia.

The totalitarian regime of the USSR pursued a policy that was hostile to the

Church. From 1944 the policy was imposed through the authorised official of the

Council of the Affairs of Religious Worship (CARW). The goal of the communist

policy was to subjugate the Church and to separate and isolate it from the public.

To a large degree the policy was successful. It was carried out by means of first

getting rid of "the undesirable elements" in the Church and then centralising the

authority in the Church in the hands of a few people in order to make the Church

easier to manipulate. The tactics of dividing the Church from inside and creating a

gap between the administration and Archbishop of the Church on the one hand

and the clergy and parishes on the other was also applied.

Analysis of the relations between the ELCL and the state authorities in the

above-mentioned period reveals that, with regard to their attitudes to the communist

regime, clergy and parishioners were split in two camps. The attitude of the first

acting Archbishop in the post-war period Reverend Kārlis Irbe and his associates

in the administration of the Church was unanimous: no co-operation with the godless

regime whatsoever. The efforts of the authorised official for Religious Affairs to

make Reverend Irbe into a tool in the hands of the communist policy failed and

therefore he had to be disposed of. The arrested leaders of the Church were replaced

by administrators of "a new type" with the "blessings" of the authorised official.

The attitude of the new administrators of ELCL is best seen in the work style of

Archbishop Gustavs Tūrs as he adapted himself to the realities of the Soviet rule,

abided the existing laws and within the framework of these laws tried to ensure

the survival and continuity of the Church. Reverend Tūrs played a role in the political

game where the rules were set by the communist authorities. Although outwardly

Reverend Tūrs was a tool in the communist hands, his tactics were aimed at the

protection of the interests of the Church. The leaders of the ELCL outwardly

demonstrated their loyalty to the Soviet rule in different ways which policy gave

the Church the chance of a more or less peaceful existence. However, as the Church
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accepted the rules of the game set by the state, it was forced to make compromises,

such as the harmonisation of the Statutes of the ELCL with the legislation of the

LSSR and co-ordination of the nomination for the administration of the Church

with the CARW and the government of the LSSR.

The administration and the Archbishop of the Church fulfilled the function of

an intermediary between the state authorities and members of the Church. Such

position doomed them to serve as targets for criticism and assaults from both

sides. Through the administration of the Church the authorised official tried to

influence clergy and parishes by instructing the administration to impose his

decisions with respect to the clergy and the parishes. The administration of the

Church tried to protect the clergy and the parishes from the state authorities, yet it

had very limited possibility to do so. At first the parishioners did not understand

the situation and reproached the administration of the Church of "unrespon-

siveness". Among the clergy there existed an opposition to Reverend Tūrs' policy

of loyalty to the state, yet with the help of the authorised official their voice was

silenced.

In general, in the 1950s the ELCL was already reconciled to the role imposed

on it by the Soviet State, i. c. it maintained its outward institutionalised form in fact

serving as a puppet in the hands of the communist rule.

Relations that developed between the state and the ELCL in the relevant period

to a large extent determined the model of the work under the communist regime

that the Church followed up to the end of the 1980s. Obeying the restrictions of

the religious work that the state authorities imposed on it, the Church placed itself

in a ghetto situation, which had been the goal of the communist policy.



Irēna Saleniece

Dažu padomju skolu politikas aspektu realizācija

Daugavpilī 1944 -1953. gadā

Valsts skolu politikas īpatnībās ļoti precīzi atspoguļojas šīs valsts varas prioritātes,
tie mērķi, kuru sasniegšana šķiet būtiskākā. Attiecībā uz Baltijas valstīm, kas tika

inkorporētas PSRS sastāvā, galvenais padomju varas mērķis bija pēc iespējas āt-

rāka to pārveidošana par padomju republikām. Taču, lai tā notiktu, bez militārajām

akcijām un juridiskām pārmainām bija jāveic arī aktivitātes, kas mainītu cilvēkus

"no iekšpuses". Valsts skola ir vispiemērotākā iestāde, lai šīs pārmaiņas nebūtu

virspusējas, bet gan dzijas un neatgriezeniskas.

Daugavpils situācijas izpēte ļauj atrast vērtīgus materiālus, lai precizētu Latvijas

sovetizācijas īstenošanas mehānismus. Daugavpils vēsturiski ir veidojusies kā atvērta

pilsēta multietniskā un multikulturālā vidē. Sociālo un etnisko grupu dažādība šeit spēja

nodrošināt diezgan ātru pielāgošanos ikvienai, arī padomju varai, kuras darbības rezul-

tāti un sekas Daugavpilī pieteica sevi ātrāk un izteiktāk arī skolu lietās. Tāpēc Dau-

gavpils situācijas analīze ļauj noteikt padomju izglītības politikas raksturu visā Latvijā.

Arhīva materiāli, prese un mutvārdu vēstures avoti liecina, ka starp daudziem

skolu politikas aspektiem padomju vara Latvijā pirmām kārtām uzmanību veltīja

izglītības sistēmas pielīdzināšanai padomju paraugiem, skolu dzīves ideoloģizācijai

un rusifikācijai.

Izglītības sistēmas pielīdzināšana padomju paraugiem

Šis process bija sācies 1940. gadā, taču toreiz pārmaiņas bija visai piesardzīgas
un drīzāk ieskicēja tendences, nevis radikāli grozīja stāvokli. Pēc kara sākās ļoti

straujas un radikālas pārmaiņas, kuru rezultātā gan likumdošana, gan izglītības

organizācija, gan mācību saturs un metodika bija pilnībā unificēta.

Spilgts piemērs ir mazākuma tautību skolu vēsture. 1940. gadā šīs skolas

turpināja eksistēt, tādējādi Latvijas brīvvalsts pieredze šajā jomā netika pilnīgi

noliegta, taču salīdzinājumā ar parlamentārās republikas mazākuma tautību skolu

autonomiju (1919.-1934. g.) bija vērojamas krasas atšķirības:
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• nepastāvēja likumdošanas bāze mazākuma tautību skolu eksistencei;

• nebija paredzētas izglītības nodaļas katrai mazākuma tautībai, bet Tautas

izglītības komisariāta sastāvā tika izveidota kopīga Nelatviešu skolu nodaļa, 1
par

kuras vadītāju tika iecelts Vladimirs Piguļevskis (parlamentārās republikas laikā

viņš bija aktīvs baltkrievu sabiedrisks un politisks darbinieks, vēlāk - Izglītības

ministrijas referents baltkrievu izglītības lietās);
• tika slēgtas vairākas biedrību, reliģisko organizāciju un privātās skolas, to

skaitā minoritāšu skolas - Rīgas lietuvju, "Ezras" biedrības, "Ivrit" ģimnāzija v.c. 2

Tomēr jaunā vara centās būt piesardzīga, mēģināja rādīt tautvaldības, nevis

klaji komunistiskās diktatūras vaigu. Pēc kara politikas īstenošanas maniere bija

mainījusies: vairs nemēģināja skaidrot, bet uzspieda padomju paraugus kā vienīgi

pieņemamos un neapstrīdamos. Mazākuma tautību skolām tas nozīmēja drīzu likvi-

dēšanu, jo Staļina režīma apstākļos tādu skolu eksistence netika atzīta par vajadzīgu.
1945. gadā izzuda pēdējās norādes, kas likumdošanā atgādināja par 20. gs.

20. gadu minoritāšu skolu autonomiju. LPSR Tautas Komisāru Padome apstiprināja

Izglītības komisariāta nolikumu, 3 kur komisariāta struktūrā vairs nebija paredzēta

Nelatviešu skolu nodaļa. Taču pašas skolas vēl kādu laiku eksistēja. Līdz ar laika-

biedru atmiņām par to atrodamas netiešas liecības dažos dokumentos: "Instrukcijā

par gala pārbaudījumiem skolās" 4 ir atsevišķi atrunāti eksāmenu nosacījumi "ne-

latviešu skolām"; 1945746. un 1946747. gada mācību plānu skaitā ir arī plāni

poļu, lietuviešu, baltkrievu un igauņu skolām. Tiesa, šajos plānos vienīgā rinda -

dzimtā valoda -atšķīra etnisko minoritāšu skolas no citām. Oficiālajā statistikā arī

ir sastopami dati par "nelatviešu skolām". Tā 1947. gadā Rīgas skolu tīklā starp

104 skolām ir atzīmētas divas poļu un viena lietuviešu skola, 5 kas veidoja mazāk

nekā 3% no kopējā skolu skaita. Atgādināsim, ka pirmspadomju laikā Rīgā 36,6%

skolu bija mazākuma tautību skolas -vācu, ebreju (ivrita un jidiša), krievu, poļu

v.c. skolas. 6 Taču viss mainījās, un arī krievu skolas vairs neskaitījās minoritāšu

skolas, bet tieši to skaits nemitīgi pieauga: 1947. gadā Rīgā visas sešas atvērtās

skolas bija ar krievu mācību valodu. 7

Jau 1948749. mācību gadam vairs netika publicēti mācību plāni "nelatviešu

skolām" -tas nozīmē, ka šādu skolu Latvijā vairs nepastāvēja. Kā tas notika, rāda

Daugavpils poļu skolas liktenis. Vēsturiski Daugavpilī vienmēr ir bijis ievērojams

poļu iedzīvotāju skaits, tāpēc Latvijas Republikas laikā šeit darbojās poļu ģimnāzija

un dažas pamatskolas. Vācu okupācijas vara atļāva Daugavpils poļiem uzturēt tikai

trīsgadīgu skolu, bet pēc kara bija atjaunota poļu vidusskolas darbība. Taču tas

nebija uz ilgu laiku - 1948. gadā šī skola tika likvidēta. 8 1948. gada 1. jūlijā LK(b)P

Daugavpils pilsētas komitejas birojs pieņēma lēmumu par poļu skolu, ko nolēma

"reorganizēt", pārvēršot par krievu mācību valodas skolu, piešķirot poļu valodai
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fakultatīvu statusu un apvienojot 3. (poļu) un 2. (krievu) vidusskolu. Vietējai varai

piedāvāja "apstiprināt pasākumus sakarā ar 2. un 3. skolas reorganizāciju", kas arī

tika izdarīts nākamajā dienā, kad Daugavpils pilsētas darbaļaužu deputātu padomes

izpildkomiteja pieņēma attiecīgo lēmumu, kas izskatījās kā partijas biroja lēmuma

saīsināta kopija. Pēc dažiem mēnešiem arī LPSR Izglītības ministrija apstiprināja

šo "reorganizāciju", kas sen jau bija notikusi un kuras gaitā Daugavpilī beidza pa-

stāvēt poļu skola.

Tādējādi skaidri redzams, ka visu šo lietu ierosināja un vadīja pilsētas partijas

komiteja, atsaucoties uz LK(b)P CX 1947. gada 9. decembra lēmumu par poļu
mācību valodas skolu obligātu pāriešanu uz krievu (vai latviešu) mācību valodu.

Vietējā vara un pat LPSR Izglītības ministrija rīkojās atbilstoši pilsētas partijas komi-

tejas prasībām. Skaidrs ir arī tas, ka ne pašu poļu, ne citu iedzīvotāju nostāja šajā

jautājumā varas pārstāvjus neinteresēja. 9 Toties viņiem ļoti rūpēja atbilstība Staļina

izstrādātajai nacionālajai politikai, kuras viens no aspektiem bija etnisko minoritāšu

asimilācija. 10 Par to liecina kaut vai fakts, ka Centrālās komitejas lēmums attiecās

uz poļu skolām, bet 1948. gadā, spriežot pēc mācību plānu izzušanas, tika likvidē-

tas visu mazākuma tautību skolas. Jau agrāk sāka "pārveidot" arī citu minoritāšu

skolas, piemēram, 1944. gadā likvidēja Daugavpils baltkrievu skolu,11 1947. gadā-

Neretas septiņgadīgo lietuviešu skolu. 12

Vienlaikus publiski tika apgalvots, ka nacionālais jautājums Padomju Savienībā

atrisināts nesalīdzināmi labāk nekā jebkur citur. Tādējādi veidojās plaisa starp

vārdiem un darbiem, kas laika gaitā nostiprinājās kā padomju iekārtas raksturī-

gākā iezīme.

Unifikācijas tendences skolas dzīvē bija vērojamas arī citos jautājumos.

Latvijas skola uzreiz tika orientēta uz vecā parauga mācību plānu, programmu,

mācību grāmatu iznīcināšanu un jauno ieviešanu, ko uzskatīja par "samērā vieglu

uzdevumu tāpēc, ka ir iespēja izmantot gatavus paraugus, ko mums dod PSRS

skolu 23 gadu prakse" 13
.

1940. gada otrajā pusē un 1941. gada sākumā tika pār-

strādāti mācību plāni, kas kļuva gandrīz vienādi visām skolām, vienīgi dzimtā valoda

kā mācību valoda un mācību priekšmets "nelatviešu skolās" diferencēja tās no

pārējām. Bija izvirzīts uzdevums: no 1942./43. mācību gada pilnībā pāriet uz "KPFSR

Izglītības tautas komisariāta un VK(b)P CX vadībā izstrādātiem mācību plāniem,

programmām un mācību grāmatām"14
.

Kara dēļ nācās atlikt šo uzdevumu izpildi, taču 1946. gadā VK(b)P CX uzticēja

LPSR Tautas izglītības komisariātam un LK(b)P CX Skolu nodaļai "izstrādāt vienotu

mācību plānu latviešu un krievu skolām atbilstoši KPFSR [pasvītrojums mans.- /. S.]

skolu programmām, ņemot vērā Latvijas vēstures un ģeogrāfijas, kā arī krievu

valodas latviešu skolās un latviešu valodas krievu skolās apguvi" 15

.
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1949. gada LK(b)P CX biroja lēmumā tika konstatēts, ka krievu valodas mācī-

šanas uzlabošana latviešu skolās dod iespēju, sākot ar 1950./51. mācību gadu, "krievu

literatūras pasniegšanu šajās skolās veikt krievu valodā, bet septiņgadīgajās skolās

ieviest krievu valodas pasniegšanu pēc KPFSR nekrievu skolu programmām" 16.

Skolu dzīves ideoloģizācija

Masveida propaganda, kuras uzdevums bija popularizēt Latvijā komunistiskās idejas,

peļot iepriekšējo režīmu vērtības un sasniegumus un slavējot padomju paraugus,

ir raksturīga visam aplūkojamajam laika posmam.
17 Masu saziņas līdzekļi, kom-

partijas, valsts un vietējās varas institūcijas aktīvi darbojās šajā jomā. Piemēram,

Tautas izglītības komisariāts jau 1940.-1941. gadā paguva pieņemt daudzus lēmu-

mus, atceļot iepriekšējo laiku un ieviešot jaunu simboliku - skolu karogus, Inter-

nacionāles dziedāšanu; aizliedzot dažādu organizāciju, piemēram, mazpulku formas

un zīmju izmantošanu, reliģisko tradīciju publisku piekopšanu; atļaujot izmantot

tikai pārbaudītas grāmatas v.c. 18

Periodisko izdevumu slejās tika apgalvots, ka "tautas, kuras nesenā pagātnē

carisma un nacionālās buržuāzijas žņaugos dzīvoja pilnīgā tumsībā (pie tādām

piederam arī mēs), tagad saņem kolosālus līdzekļus kultūras vajadzībām" 19

. Taču

partijas funkcionāri un ierēdņi paredzēja arī zināmas grūtības pilnvērtīgas padomju,

komunistiskās kultūras (arī izglītības) iedibināšanā Latvijā, jo vietējiem skolotājiem

līdz šim "nebija iespējas piesavināties marksistiski ļeņiniskās partijas pasaules

uzskatu -dialektisko materiālismu, tie bija auguši buržuāziskas pasaules uzskata -

ideālisma - iespaidā. Arī skolās visur valdīja ideālistiskā pieeja priekšmeta pa-

sniegšanā, un tāpēc tā nebija īsti zinātniska." 20

Karš uz laiku nomainīja padomju propagandu pret nacistisko, bet tad atkal viss

iegāja vecajās sliedēs. Varai svarīgi bija iepotēt cilvēkiem domu, ka ikviens savā

ikdienas darbā, ja pilda to priekšzīmīgi, sekmē komunisma uzvaru. Piemēram, Dau-

gavpils avīzē "Latgolas Taisneiba" 1945. gadā gandrīz pusgadu tika aizrautīgi stāstīts

par skolēniem, kuri gatavojas pavasarim un ceļ putnu būrīšus, lai laukos vairotos

putni, kuri iznīcinās kukaiņus, kas citādi apdraudētu sējumus. Tādējādi būrīšu

izgatavošana tika pasniegta kā nopietns ieguldījums cīņā par komunismu - un

skolēni tika mudināti aktīvi iekļauties tajā.

Viens no komunistiskās audzināšanas aspektiem bija internacionālā audzi-

nāšana, kas bāzējās uz staļinisko nacionālās politikas izpratni: visām tautām bez

izņēmuma ir kopīgas intereses cīņā pret kapitālu. Vienīgi Komunistiskā partija ir

spējīga vest masas uz uzvaru šajā cīņā, tāpēc internacionālā audzināšana būtībā

ir mīlestības uz Komunistisko partiju audzināšana. Taču Latvijas iedzīvotājiem
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bija grūti pierast pie šādas loģikas; nacionālās idejas šeit bija ļoti populāras.

Turklāt padomju varas reālā darbība pārāk bieži atgādināja pārkrievošanu, izsaucot

latviešos neticību.

Asu nepatiku, īpaši Latgalē, izraisīja arī jaunās varas uzbāzīgā antireliģiskā

propaganda. Samērā ātri cilvēki iemācījās slēpt savu patieso attieksmi pret Dievu

un Baznīcu, bet pirmajos padomju varas gados bija diezgan daudz gadījumu, kad

ticīgie neuzskatīja par vajadzīgu nodot savu pārliecību un izvairīties no reliģisko

uzskatu paušanas. 2l Apspriežot tādus faktus presē, funkcionāri un mediju pārstāvji

bija vienprātīgi: kauns būt reliģiozam cilvēkam, bet, ja runa ir par skolotāju, tad tas

vispār ir noziegums. Jo vienīgais pareizais uzskats, pēc viņu domām, sakņojas

marksismā-|eņinismā.
Tā rezultātā veidojās diezgan nopietnas iekšējās pretrunas: Latvijas iedzīvotājiem

tradicionāli pievilcīgās nacionālās un reliģiskās idejas tika noliegtas un izsmietas,

bet to vietā piedāvātā komunisma ideoloģija neguva īpašu atsaucību.

Rusifikācijas pastiprināšanās

Padomju iekārtas nodibināšana Latvijā tika propagandēta kā unikāla iespēja tautas

brīvībai un uzplaukumam, nākotnē nonākot līdz Padomju Savienības pārējo tautu

"sasniegumu" līmenim. Lai to panāktu, visās dzīves jomās bija jākopē padomju

paraugi. Bez labām krievu valodas zināšanām tas būtu grūti izdarāms, to ļoti labi

apzinājās padomju varas piekritēji. Kāds Daugavpils aktīvists, piemēram, apgalvoja

(starp citu, izteikti neizkoptā krievu valodā), ka "komunistiskās sabiedrības celt-

niecība notiek uz krievu valodas bāzes. Šeit sanāk, ka krievu valoda ir visu priekš-

metu pamatā."22

Krievu valoda un tās nesēji tādējādi dabiski kļuva par sovetizācijas īstenošanas

līdzekli. Izmantojot viņus, varai bija jārūpējas par viņu interesēm, jānodrošina

zināmas privilēģijas, to skaitā izglītības jomā.

• Krievu skolu statusa maiņa

1940./41. mācību gada plāni skolām ar krievu mācību valodu tika apstiprināti

atsevišķi, paralēli plāniem latviešu skolām un plāniem igauņu, lietuviešu, poļu,

baltkrievu, ebreju skolām. Tas liecina par krievu skolu principiāli jauna statusa

atzīšanu, jo tās vairs netika uzskatītas par mazākuma tautības skolām, kā tas bija

Latvijas Republikā, kad likumu ietvaros funkcionēja latviešu un mazākuma tau-

tību skolas.

• Krievu valodā runājošo iedzīvotāju īpašs atbalsts izglītības sfērā

Par to liecināja jau 1940. gadā notikušie vairāku latviešu skolu pārveidojumi

par skolām ar krievu mācību valodu, jo "skolēnu vairākums ir krievi". 23
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LK(b)P CX lēmuma "Par LPSR skolu sagatavošanu 1945./46. mācību gadam"

atsevišķā punktā ir ierakstīts: "Uzlikt par pienākumu Tautas izglītības komisariātam

(b. Strazdiņš) izveidot Rīgā internātu bērniem, kuru vecāki ir apriņķu partijas un

padomju darbinieki, kas nezina latviešu valodu un kuriem uz vietām nav iespēju
sūtīt savus bērnus krievu skolās." 24

Mazliet vēlāk tika izvirzīta prasība par militārpersonu bērnu atbrīvošanu no

latviešu valodas stundām skolā. 25

• Krievu valodas īpašas nozīmes atzīšana

Jau 1940./41. mācību gada plānos krievu valoda parādās kā obligāts mācību

priekšmets latviešu un citu tautību skolās, kur līdz šim tas netika pasniegts. Turklāt

krievu valodas apguvei tika atvēlēts pamatīgs stundu skaits. Piemēram, nelatviešu

septiņgadīgajās skolās tas bija četras stundas nedē|ā, sākot ar 3. klasi - tikpat

daudz, cik bija paredzēts latviešu valodas apguvei un dzimtās valodas apguvei

šajās klasēs. Nelatviešu vidusskolās krievu valodas prioritāte bija redzama vēl skaid-

rāk: piecu mācību gadu laikā krievu valodas apguvei nedēļā bija atvēlētas 19 stundas,

bet dzimtās un latviešu valodas apguvei kopā -17 stundas! 26

Pēckara skolu mācību plānos, piemēram, 1946./47. mācību gadā,27 valodu

apguve izskatījās šādi (1.-6. tabula).

1. tabula

Pamatskola ar latviešu

mācību valodu

3. tabula

Pamatskola ar krievu

mācību valodu

2. tabula

Vidusskola ar latviešu

mācību valodu

4. tabula

Vidusskola ar krievu

mācību valodu

Klase 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kopa

Latviešu 12 11 12 62

valoda un

literatūra

Krievu 24

valoda

Klase 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kopa

Krievu 12 12 13 10 69

valoda un

literatūra

Latviešu 18

valoda

Klase 8. 9. 10. 11. 12. Kopa

Latviešu 20

valoda un

literatūra

Krievu 20

valodaun

literatūra

Klase 8. 9. 10. 11. 12. Kopa

Krievu 20

valodaun

literatūra

Latviešu 20

valoda un

literatūra
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5. tabula

Pamatskola ar poļu, lietuviešu, baltkrievu

vai igauņu mācību valodu

6. tabula

Vidusskola ar poļu, lietuviešu,
baltkrievu vai igauņu mācību valodu

Krievu valodas apguvei latviešu skolās, sākot ar 2. klasi, bija atvēlēts ne

mazāk par četrām stundām nedēļā. Bet krievu pamatskolās latviešu valodas

apguvei nekad netika atvēlēts vairāk par trijām stundām nedēļā. īpaši uzskatāmi

ir "nelatviešu skolu" mācību plāni, kur krievu valodas mācīšana sākās no 2. klases

un visā mācību periodā bija četras stundas nedēļā. Latviešu valodas mācīšana

šajās skolās sākās 3. klasē un bija trīs stundas nedēļā. Septiņgadīgajā skolā

dzimtās valodas un literatūras apguvei bija paredzēts vairāk stundu nekā krievu

valodas apguvei, bet vidusskolā (8.-12. klase) vienāds stundu skaits - četras

stundas nedē|ā.

1949. gadā apstiprināja jaunus mācību plānus (7.-10. tabula).28

Kā redzam, jaunajos plānos paredzēja atsevišķu krievu valodas un krievu

literatūras apguvi latviešu vidusskolā, kam kopumā tika atvēlētas sešas stundas

nedēļā. Latviešu valodas un literatūras apguvei tajās pašās skolās bija paredzētas

četras stundas nedēļā, t.L, 1,5 reizes mazāk.

7. tabula

Septiņgadīgā skola ar latviešu

mācības valodu

8. tabula

Vidusskola ar latviešu

mācības valodu

Klase 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kopa

Dzimtā 12 11 10 54

valoda un

literatūra

Latviešu 15

valoda

Krievu 24

valoda

Klase 8. 9. 10. 11. 12. Kopa

Dzimta 20

valoda un

literatūra

Latviešu 12

valoda

Krievu 20

valoda

Klase 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kopā

Latviešu 12 12 11 61,5

valoda un (11)
lit. lasīšana

Krievu о 33

valoda (2)

Klase 8. 9. 10. 11. Kopa

Latviešu 17

valoda un

literatūra

Krievu 12

valoda

Krievu 12

literatūra
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9. tabula

Septiņgadīgā skola ar krievu

mācības valodu

10. tabula

Vidusskola ar krievu

mācības valodu

Protams, rusifikācija skāra ne tikai skolas, bet arī citas sfēras. 29 Taču nebūtu

pareizi apgalvot, ka varas mērķis bija rūpēties par krievu valodu un krieviem.

Objektīvi skatoties, viņi drīzāk tika izmantoti komunistiskās ideoloģijas uzspiešanai.
Krievu valodas pasniegšana latviešu skolās tika uzskatīta par lietu, kurai ir "svarīgākā

politiskā nozīme" 30, jo tās īstenošanā bija "jāvadās no b. Staļina mācības valod-

niecības jautājumos". Pretējā gadījumā skolotāji "stundās pieļauj daudz metodiskā

un politiskā rakstura kļūdu", kā tas, piemēram, notika 1951. gadā Daugavpils 1. un

3. vidusskolā. Partijas pilsētas komitejai nācās uzlikt par pienākumu pilsētas Tautas

izglītības nodaļai atbrīvot no darba vainīgos skolotājus, turklāt "izlemt jautājumu

par šo skolotāju turpmākās izmantošanas iespējām [..] pasniedzēja darbā pilsētas

skolās" 31, šķiet, nemaz nerēķinoties ar vainīgo etnisko piederību.

Skolotājiem vajadzēja kļūt par uzticamiem instrumentiem padomju skolu politikas

īstenošanai, taču jaunā vara bija aizdomu pilna, ka vietējie skolotāji nav spējīgi

veikt godpilnu "komunisma cēlāju audzināšanas" misiju. Attiecībā uz Latgales

skolotājiem galvenie neapmierinātības cēloņi bija šādi:

• skaidra materiālistiskā pasaules uzskata trūkums, reliģiozitāte;

• neskaidra (vai pat naidīga) politiskā pozīcija, ieskaitot nacionālās politikas

izpratni;

• apšaubāma (no šķiriskā viedokļa) izcelsme vai "slikta reputācija" sakarā ar

aktivitātēm iepriekšējo režīmu laikā;

• "nepareiza" izglītība, t.L, tāda, kas nav iegūta padomju mācību iestādēs;

• nepietiekama centība saimnieciskajos pasākumos, kam piedēvēja politisko

jēgu (no skolas remonta līdz graudaugu v.c. produktu nodošanai valstij).

Praktiski katram Latgales, tāpat kā pārējās Latvijas skolotājam varēja atrast

kādu kompromitējošu iezīmi, kas liegtu viņam darbu skolā. Nebūt nebija nepie-

ciešams aktīvi pretoties padomju varai,32 lai nokļūtu "melnajos sarakstos". Bieži

vien vietējie skolotāji demonstrēja gatavību sadarboties ar padomju varu, taču viņiem

neticēja, viņu pretimnākšanu neņēma vērā. Tas skaidri redzams LK(b)P CX biroja

Klase 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kopā

Krievu vai. 12 12 13 10 69

un literārā

lasīšana

Latviešu 18

valoda

Klase 8. 9. 10. 11. Kopā

Krievu 21

valoda un

literatūra

Latviešu 12

valoda
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1945. gada maijā pieņemtajā lēmumā "attīrīt skolas [..] no svešiem un padomju

varai naidīgiem elementiem, viņu vietā izvirzot godīgus un pārbaudītus darbiniekus,

[..] izveidot aktīvu no labākiem, padomju varai uzticamiem skolotājiem, lai šī aktīva

ietekmi pretstādītu buržuāzisko nacionālistu un citu fašistu aģentu ietekmei uz

politiski atpalikušo skolotāju daļu"33
.

Visnotaļ uzticami skolotāji bija tie, kas nāca no "vecajām republikām". 34 Pār-

steidzoši, bet jau 1945./46. mācību gadā ne mazāk kā 20% no 139 Daugavpils

skolotājiem izrādījās iebraucēji no Padomju Savienības. Tādējādi piektdaļa skolo-

tāju Daugavpils skolās bija sveši cilvēki, kuriem tikpat kā nebija priekšstata par

vietējo iedzīvotāju vēsturi, tradīcijām, vērtībām v.c. Taču gan vietējiem skolotājiem,

gan arī skolēniem un viņu vecākiem nācās rēķināties ar iebraucējiem. Nereti varas

pārstāvji veidoja apstākļus, kad iebraucēji noteica situāciju, piemēram, kad skolas

administrāciju veidoja cilvēki no "vecajām republikām" vai iebraucēju īpatsvars

skolotāju vidū bija lielāks par vietējiem. 1945746. mācību gadā tā bija 1. Daugav-

pils krievu vidusskolā, bet, kad 1946. gadā nodibināja 10. nepilno vidusskolu, tajā

no 18 skolotājiem 14 bija iebraucēji. 35

Fakti liecina, ka kopš padomju iekārtas nodibināšanas 1940. gadā (ar vācu

okupācijas pārtraukumu) Latvijā konsekventi tika īstenota sovetizācija, tai skaitā

izglītības jomā, kas vienlaikus bija gan sovetizācijas objekts, gan instruments. Par

paraugu tika ņemti KPFSR v.c. "veco republiku" likumi, organizācijas principi un

struktūras, mācību plāni un programmas, mācību grāmatas, kā arī mācību orga-

nizācija, metodes v.c. Šajā procesā neizbēgami izpaudās arī rusifikācijas tendences -

krievu valodas prioritārās nozīmes atzīšana un tās uzspiešana, tieksme asimilēt

vietējo etnisko minoritāšu pārstāvjus un latviešus.

Taču varas centienu panākumus 20. gs. 40.-50. gados kavēja daži apstākļi:

• Latvijas iedzīvotāju vēsturiskā pieredze - skolu politika un sistēma, kas

pastāvēja Latvijas Republikā 20. gs. 20.-30. gados un ko bija jau pieņēmuši Latvijas

iedzīvotāji;

• tradicionālās vērtības, kas nesaskanēja ar padomju varas nostādnēm;

• komunistisko ideju utopiskums un neiespējamība savienot tās ar vienkāršu

veselo saprātu;

• plaisa starp jaunās varas vārdiem un darbiem, kas neļāva cilvēkiem tai

uzticēties un iekšēji pieņemt to.
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Irēna Saleniece

Implementing Some Aspects of the Soviet Education Policy
in Daugavpils (1944-1953)

Summary

Research into the particularities of a governmental education policy helps to identify

more precisely the overall priorities of the state. As far as the Baltic republics

incorporated into the Soviet Union are concerned, the aim of the Soviet power was

to turn them into Soviet republics as quickly as possible. However, for this to

happen, governmental and military pressures were not enough; the people them-

selves had to be changed and it was in schools that these changes could be made

in depth rather than at a superficial level. To clarify this mechanism for Sovietization,

and how it expanded throughout Latvia, excellent material is provided by a study

of the situation in Daugavpils. Here, for a variety of reasons, the tempo and intensity

of these changes were particularly swift.

Archive materials, the press and oral history sources allow it to be ascertained

that, among the many aspects of education policy, the following stand out:

• a unified system of education, which was introduced in 1940 and imme-

diately renewed in 1944. As a result, the legal basis of education, its administration

and system of educational institutions was brought in to conform completely to

the system of education in the Soviet Union. Soviet textbooks were established in

Latvian schools, and from 1952 the RSFSR school programmes were introduced.

Finally, in 1948 the schools for the national minorities were liquidated, the last

element, which distinguished Latvian education from the Soviet system.
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• the complete "ideologization" of education policy in Latvia. The Com-

munist Party and the state apparatus, as well as the mass media, enforced the

impression that every concern, from the construction of nest boxes to attendance

at the university of Marxism-Leninism, had in the last analysis, to lead to the

successful construction of communism. The school programmes and methods of

teaching strictly enforced these ideological requirements.

• the process of Sovietization inevitably led to Russification. Russif ication

was realized through the compulsory learning of Russian and the large number of

hours spent in its study; changing the status of Russian schools and their growth

in number.

More extensive studies need to be carried out on the role of the individual

teacher in this process, since individual behaviour ranged from open opposition to

enthusiastic collaboration with the authorities.

However, despite the undoubted successes in implementing Soviet policy, as

early as the 1940s a number of factors can be identified which complicated the

triumph of Soviet power in Latvian education policy:

• the traditional values and historical experience of the people of Latvia,

• the lack of historical perspective in the communist idea,

• the enormous incongruity between words and deeds in Soviet functionaries.



Jana Dreimane

Rīgas tautas bibliotēkas varas un sabiedrības

interešu sadurē 1944.-1953. gadā

Šis pētījums ir tēmas "Otrās padomju okupācijas kultūrpolitika Latvijā un tās

izpausmes bibliotēku darbībā, 1944-1953" 1 izvērsums, noskaidrojot, kādas pār-

maiņas Rīgas tautas bibliotēku (tolaik dēvētas par masu bibliotēkām 2) darbībā radīja

okupācijas iestāžu rīkojumi.

Rīgas pilsētas masu bibliotēkas izraudzītas ne tikai vēstures avotu pieejamības

dēļ, kas koncentrēti Latvijas Valsts arhīvā, bet arī tādēļ, ka tās, atrazdamās pārvaldes

institūcijām ģeogrāfiski tuvāk nekā citas masu bibliotēkas, izjuta lielāku padomju

varas spiedienu un bija spiestas precīzāk ievērot okupācijas iestāžu norādījumus.

Drīz -2006. gada oktobrī -vecākā Rīgas tautas bibliotēka (sākotnējais nosau-

kums - publiskā bibliotēka), kas pieejama lasītājiem kopš 1906. gada oktobra,

svinēs 100. gadskārtu. Toreizējās Rīgas valdes bibliotekārā politika, kas balstījās

uz sabiedrības interesēm, bija tik sekmīga, ka lasītāju pieplūduma dēļ nācās izveidot

vēl trīs publiskas grāmatu krātuves. Tās galvenie principi bija šādi:

1) komplektēšana

-populāri un vienlaikus vērtīgi darbi (beletristika, populārzinātniskā literatūra),
-dažādu politisko novirzienu prese, lai "lasītāji nesaņemtu vienpusīgas politiskās

orientācijas informāciju" 3
;

2) personāla izvēle notika konkursu kārtībā.

Pirmās neatkarīgās Latvijas Republikas laikā (1918.-1940. g.) Rīgas tautas

bibliotēku tīkls tika ievērojami paplašināts - nodibinātas vēl sešas bibliotēkas, bez

tam astoņās grāmatu krātuvēs izveidotas bērnu nodaļas, savukārt 10. - ebreju

literatūras nodaļa. Līdz 1933. gadam pilsētas attālākajās vietās atklāja 24 grāmatu

izsniegšanas punktus, katrā iekļaujot ap 2000-3000 sējumu. 4

Tādējādi līdz Otrajam pasaules karam Rīgā bija izveidots labi pārdomāts bibliotēku

tīkls, par ko liecina lasītāju skaita, apmeklētības un literatūras izsnieguma pieaugums.s

Turpmākie 60 gadi divu okupāciju varā atnesa līdzi negatīvus pārkārtojumus
arī bibliotēku sfērā. Tautas bibliotēka tapa par varas instrumentu, ignorējot savu

pamatuzdevumu - kalpot indivīda pašizglītībai saskaņā ar viņa interesēm. Par
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bibliotēkas, tāpat kā citu kultūras un izglītības iestāžu darbības svarīgāko pienākumu

kļuva okupācijas varas un tās mērķus leģitimējoša pasaules uzskata iesakņošana

sabiedrībā. Tam atbilstoši tika pārveidota Rīgas tautas, respektīvi, masu bibliotēku

iekšējā struktūra un darbs ar lasītājiem.

Pārorientācija no kvalitātes uz kvantitāti

Jau pirmās padomju okupācijas laikā (1940.-1941. g.) parādījās viena no tipiskā-

kajām jaunās varas iezīmēm, kas bija raksturīga arī otrajam okupācijas posmam

(1944.-1990. g.): kvantitāte kā galvenā izaugsmi raksturojošā kategorija. Tādēļ visi

grāmatu izsniegšanas punkti un bērnu nodaļas tika pārveidotas par patstāvīgām

bibliotēkām -to skaits pieauga no 10 līdz 42 bibliotēkām.

Nacistiskās okupācijas laikā atjaunoja pirmspadomju bibliotēku sistēmu, no

padomju laikā izveidotajām bibliotēkām atstājot vienīgi 11. - specializēto bērnu un

jaunatnes bibliotēku. Grāmatu izsniegšanas punktus un bērnu nodaļas pievienoja

pamatbibliotēkām.

Pēc padomju okupācijas atjaunošanas 1944. gadā patstāvīgo grāmatu krātuvju

skaits atkal tika palielināts uz pastāvošo bibliotēku rēķina, proti, jaundibināto bibliotēku

fondu veidošanai nepiešķīra papildu finanšu līdzekļus, bet gan nodeva daļu no esošo

bibliotēku grāmatu krājuma, piemēram, 1946.-1947. gadā-33 113 eksemplāru.6

Lai gan okupācijas varas bibliotekārā politika nebija vērsta uz lasītāju patieso
interešu īstenošanu, bibliotēkām pieprasīja visu skaitlisko rādītāju nemitīgu pieau-

gumu. Savā ziņā te palīdzēja pati jaunā vara - grāmatu fondā bija jāieskaita arī

brošūras un žurnāli. 7 Par katra skaitliskā rādītāja samazināšanos bija jāsniedz
detalizēti paskaidrojumi. Tādēļ daudzas bibliotēkas izmantoja katru iespēju tos

palielināt, piemēram, 6. bibliotēka lasītāju skaitā iekļāva arī tā sauktos nekārtīgos

lasītājus. Lai palielinātu sabiedriski politiskās literatūras izsniegumu, bibliotēkas

vadītāja "lūgusi lasītājus ņemt kaut kādu, ka tik būtu izsniegta politiskā grāmata jeb

brošūra" 8
.

1950. gadā lielu "mirušo dvēseļu" skaitu atklāja arī citās bibliotēkās.

Tās attaisnojās, ka nepareizi sapratušas uzskaites principus.

Fondu struktūras deformācija

Viens no pirmajiem okupācijas varas pasākumiem bija nevēlamās literatūras izņem-

šana no bibliotēku fondiem. Pirmās padomju okupācijas laikā -1940. gada nogalē -

Rīgas pilsētas tautas bibliotēkās par kaitīgiem noteica 22 300,9 savukārt divos nacistu

valdīšanas gados - vairāk nekā 100 000 sējumu. 10 Pēc padomju okupācijas varas

atjaunošanas šis process turpinājās. 1945. gadā no apgrozības izņēma 12 923
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grāmatas, 1946. gadā - jau 27 625, savukārt 1948. gadā - 86 254 grāmatas.
Tomēr vēl 1949. gada martā LPSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu

komiteja norādīja, ka bibliotēkās joprojām atrodas liels daudzums aizliegtās litera-

tūras, piemēram, Rīgas pilsētas 7. un 19. bibliotēkā (tā atradās Jūrmalā, Dubultu

prospektā 42). Izrādījās, ka 19. bibliotēkas vadītāja pat slēpusi kaitīgās literatūras

esamību. Abu bibliotēku pārzinēm izteica rājienu un pieprasīja rūpīgu visu Rīgas

masu bibliotēku fondu pārbaudi un salīdzināšanu ar inventāra grāmatām. 11 No

29 grāmatu krātuvēm tika pārbaudītas 22 bibliotēkas (dibinātas līdz 1948. g.).

Izrādījās, ka uztraukums par lielu kaitīgās literatūras daudzumu masu bibliotēku

fondos bijis krietni vien pārspīlēts, jo no apgrozības izņemams bija 10 081 sējums,

turklāt 7. un 19. bibliotēkā salīdzinājumā ar pārējām bibliotēkām tādu bija maz: 7.

bibliotēkā - 2277,19. bibliotēkā - 262 sējumi. Daudz vairāk -11 403 bibliotekārās

vienības bija zudušas kara laikā.

Bibliotēku fondu tīrīšana norisinājās arī turpmākajos gados, taču ideoloģiski kai-

tīgās literatūras īpatsvars izslēgto vienību skaitā pārskatos vairs netika atspoguļots.

Bibliotēku krājums tika papildināts ar padomju varai vēlamiem izdevumiem.

Rīgas tautas bibliotēku fondos jau kopš pirmsākumiem bija dominējusi daiļliteratūra,
ko lasītāji arī visvairāk izmantoja. Pirmajā padomju varas desmitgadē komplektē-

šanas prioritāte bija sabiedriski politiskā literatūra un pirmām kārtām marksisma-

ļeņinisma klasiķu sacerējumi. Masu bibliotēku fondu komplektēšana bija jāveic spe-

ciāli šim nolūkam izveidotā Bibliotēku kolektorā, kas piedāvāja galvenokārt šādas

ievirzes izdevumus. lepirkšanās grāmatnīcās netika atbalstīta. Taču Rīgas masu

bibliotēkas visai gausi tērēja piešķirtos līdzekļus padomju literatūras iegādei Biblio-

tēku kolektorā. LPSR Ministru Padomes organizētajā Rīgas kultūras iestāžu pārbaudē

1951. gadā konstatēts, ka bibliotēkās vēl pārāk maz esot Marksa, Engelsa, Staļina

darbu, tas pats attiecoties uz padomju autoru sacerējumiem. 12 Patiesībā tieši politis-

kās literatūras nenormālais eksemplāru daudzums noteica iegādātās literatūras pro-

gresiju pēckara pirmajā desmitgadē. Piemēram, Rīgas pilsētas 1. bibliotēkā 1952. gada

pēdējā ceturksnī no 5398 jaunieguvumiem 2342 eksemplāri bija politiskā literatūra,

to skaitā PSKP 19. kongresa materiāli - 498 vienības, Staļina "Экономические

проблемы социализма в СССР" - 158 vienības. 13 Tādējādi politiskā literatūra

kļuva par otro dominējošo literatūras grupu Rīgas masu bibliotēku fondos: 1945. ga-

dā tā veidoja tikai 3,3%, bet 1950. gadā-jau 17,8% fondu. 1953. gadā Rīgas pilsē-

tas 1. masu bibliotēkā politiskās literatūras īpatsvars fondā sasniedza jau 34 pro-

centus. 14 Neraugoties uz šo pieaugumu, daudzveidīgajiem politiskās literatūras

propagandas pasākumiem, kā arī politiskās literatūras izmantošanu veicinošu faktoru -

tās studijas bija jebkura veida un līmeņa izglītības obligāta sastāvdaļa -, šīs litera-

tūras izsniegums svārstījās no 10 līdz 15% (1951. g. tikai nedaudz pārsniedza 10%).15
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Darbinieki

Otrās padomju okupācijas pirmajos divos gados Rīgas masu bibliotēku personāl-

sastāvs būtiski nemainījās. Pamatbibliotēkas turpināja vadīt liela daļa nacistiskā

okupācijas laika bibliotēku pārziņu: Aleksandrs Vēbers (1. bibliotēka), Johanna Lan-

grāte (2. bibliotēka), Alfrēds Goba (sākumā 3., vēlāk 7. un 17. bibliotēka), 16 Jūlijs

Krūmiņš (4. bibliotēka, vēlāk Valsts bibliotēka), Osvalds Kaufmanis (8. bibliotēka),

Olga Gulbe (9. bibliotēka), Anna Traumane (11. bibliotēka). Kultūras un izglītības

iestāžu noda|as vecākais inspektors bija Jūlijs Traumanis, kurš nacisma laikā bija

darbojies līdzīgā -Rīgas pilsētas Izglītības valdes kultūras noda|as inspektora amatā. 17

Ass pagrieziena punkts bija 1948. gads. lespējams, tas lielā mērā saistīts ar Kultūras

un izglītības iestāžu noda|as vadītāju maiņu: 1947. gada oktobrī par to tika iecelts

Kārlis Grasbergs. 18 1945.-1947. gadā bibliotēku darbības pārskati bija rakstīti latviešu

valodā, sniedzot lietišķu, koncentrētu un kopumā pozitīvu vērtējumu, 19 bet 1948. gada

pārskats krievu valodā ir politizēts un iepriekšējo gadu darbu noliedzošs. Jau sākumā

lasāms, ka no amata atcelti trīs Rīgas pilsētas rajonu kultūras izglītības darba inspek-

tori, turklāt viens no viņiem par pretpadomju darbību nodots padomju varas tiesu

iestādēm (iespējams, Ādolfs Dzeguze). Kā savam amatam nepiemēroti atbrīvoti vēl

septiņi bibliotēku darbinieki, to skaitā Jūlijs Traumanis un Alfrēds Goba. Kādā doku-

mentā pat apgalvots, ka Gobas atlaišanas iemesls ir viņa nodarbošanās, proti, viņš
esot mācītājs. Kopumā 1948.-1951. gadā kā savam amatam politiski un profesionāli

nepiemērotus atlaida 10 bibliotēku vadītājus un piecus bibliotēku darbiniekus. 20

Līdz tam padomju varas iestādēm nebija īpašu iebildumu pret vadošajiem Rīgas

masu bibliotēku darbiniekiem, jo kopš 1945. gada 15 "labākie, aktīvākie" pilsētas

bibliotēku pārziņi un bibliotekāri piedalījās LPSR Ministru Padomes Kultūras un

izglītības iestāžu komitejas Bibliotēku daļas organizētajās apriņķu (vēlāk rajonu),

pilsētu un pagastu bibliotēku pārbaudēs, kurās politiskās literatūras propaganda
un masu darbs tika īpaši stingri vērtēts.

Visvairāk Rīgas pilsētas Kultūras un izglītības iestāžu nodaļai nebija pa prātam

bibliotekāru politiskā pasivitāte. 1948. gadā tika veikta viņu politiskās izglītības

pārbaude, kuras rezultātus aprakstījis Rīgas pilsētas Centrālās bibliotēkas direktors

A. Beika rakstā "leskats tautas bibliotēku vēsturē" žurnālā "Latvijas Arhīvi". 21 No

126 pārbaudītiem darbiniekiem 22 Stapna darbus nebija lasījuši gandrīz 20%, VK(b)P
vēstures īso kursu - 57%, vairāk nekā pusei (55%) svešs bija N. Ostrovska "Kā

rūdījās tērauds", lai gan šie sacerējumi bija pieejami latviešu valodā. Arī politiskais

kino bibliotekāriem bija vienaldzīgs. 23 Nedz politiskās izglītības pastiprināšana, nedz

stingrāka vadība, nedz personālsastāva maiņa šo attieksmi nespēja būtiski ietekmēt.

1950. gadā no 145 bibliotekārajiem darbiniekiem tikai astoņi bija komjaunieši un seši
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partijas biedri. 24 1951. gadā konstatēts, ka lielākā daļa bibliotekāru gan atbilst profesio-
nālās kvalifikācijas prasībām, taču maz ir patiesu cīnītāju par "masu pāraudzināšanu

padomju garā"25
.

Taču arī prasīts tika pārāk daudz: 1951. gadā laikrakstā "Padomju
Jaunatne" publicētajā rakstā "О пропаганде советской книги и бесстрастных биб-

пиотекарях" izteikti pārmetumi, ka Rīgas pilsētas 1. masu bibliotēka nenodrošina

apmeklētājus ar visnepieciešamāko (!) politisko literatūru, proti, bibliotēkā nebija PSKP

19. kongresam un Staļina runai šajā kongresā, viņa mācībai par komunisma celtnie-

cību, Ļeņina un Stapna darbos sludinātajai kritikai un paškritikai, Padomju Savie-

nības cīņai par mieru, 5. piecgadei, grāmatas propagandai veltītu izstāžu. Par laimi,

bibliotēkas pārzine Alma Drille varēja attaisnoties ar šaurajām telpām. Jājautā, vai

pēc šādas pārspīlētas politiskās reklāmas bibliotēkas nezaudētu savu lasītāju pavisam.

Atlika vairs tikai viena izeja - formāla prasību izpilde. Tomēr arī tā tika atklāta

un kritizēta: "Abonementa darbinieki nejūtas kā padomju zinātnes un kultūras

propagandētāji. Klusējot viņi pieņem grāmatas un klusējot izsniedz. Šajā darba

laukā nejūt radošo aktivitāti, iedvesmu, iniciatīvu."26

Lasītāji

Demokrātiskā sabiedrībā ikvienas tautas bibliotēkas darbs vērsts uz lasītāju piesaisti

un "noturēšanu" bibliotēkā. Tādēļ tā pēta savu lasītāju un arī bibliotēkā neiesaistīto

grupu intereses, lai ikvienu indivīdu nodrošinātu ar viņam nepieciešamo literatūru.

Otrās padomju okupācijas sākumposmā -līdz 1953. gadam - šāda pētniecība masu

bibliotēkās netika pieprasīta. Gluži otrādi - no standartizētajām atskaišu veidlapām

padomju varas gados "pazuda" lasītāju sastāva analīze pēc vecuma, nodarbošanās,

nacionālā sastāva. Gandrīz ikkatrā LPSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības

komitejas pavēlē, kā arī Rīgas pilsētas Kultūras un izglītības iestāžu nodaļas doku-

mentos plaši aprakstīta darbaļaužu politiskās apziņas izaugsme un bibliotēku loma

šajā procesā. Taču daudzviet bibliotēkas atradās pilnīgi nepiemērotās telpās, kas ne-

kādi neveicināja lasītāju pieplūdumu. Piemēram, Rīgas pilsētas 30. masu bibliotēka,

kas dibināta 1948. gada decembrī, 27 vēl 1950. gada nogalē atradās Šķirotavas depo

sarkanajā stūrītī, ko faktiski apmeklēja tikai vietējie strādnieki. Divas lasītāju vietas

piedāvāja 12. bibliotēka, labāks stāvoklis nebija arī 13., 18. un 24. bibliotēkā. Kā jau

teikts, jaunajai varai rūpēja kvantitatīvs bibliotēku skaita pieaugums, nevis pārdo-

māts, sabalansēts bibliotēku tīkls. Piemēram, 5. bibliotēkas lasītāju skaita samazi-

nājums 1950. gadā skaidrots ar tai tuvumā jaunatvērto 26. bibliotēku, kuras rīcībā

atšķirībā no 5. bibliotēkas bijis liels jaunākās literatūras fonds. Jaunieguvumu iegādei

līdzekļi bija nepietiekami arī citām bibliotēkām. 28 Neraugoties uz to, augstākstāvošās

iestādes gada beigās paredzēja atvērt vēl trīs publiskas grāmatu krātuves.
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Savā ziņā pozitīvi vērtējamas bija daudzveidīgās masu darba formas: lasītāju

konferences, lekcijas, literāri vakari, literārie pulciņi, grāmatu izstādes, pārrunas, skaļās

lasīšanas bērniem, bērnu rīti v.c. Taču arī tās tika izmantotas padomju ideoloģijas

propagandai. Dominējošie temati bija: Sarkanās armijas gadskārta, Marksa, Ļeņina,

Staļina dzīve un darbs, īsais VK(b)P vēstures kurss, piecgades plāni, Lielās Oktobra

sociālistiskās revolūcijas gadadiena... No 27 lekciju tēmām 1948. gadā tikai sešas

bija veltītas reālajām dzīves aktualitātēm: skarlatīnai, vēzim, miegam, mazdārziņu

kopšanai, atomenerģijai. Taču tām atšķirībā no ideoloģiskajiem tematiem, kam pare-

dzēja 14-16 lekcijas, atlika tikai pa vienai lekcijai. Pārskatos fiksētie apmeklējumu

rekordskaitļi raisa šaubas ne tikai par šīs statistikas patiesumu, bet arī par lasītāju

izvēles brīvību, piemēram, revolūcijas 31. gadadienai veltītajās 24 lekcijās piedalījušies
19 000 klausītāju, padomju grāmatu popularizējošās sešās lekcijās - 2504 personas.

Lai gan ar skaitlisko pieaugumu viss bija kārtībā, jo lasītāju daudzums (1940. g. -

58 181; 1948. g. -60 200), tāpat arī izsniegums (1945. g. - 912 16629; 1953. g. -

3 820 962 30
) nemitīgi palielinājās, sabiedrībai palika apslēpts latviešu garīgā genocīda

process. Kopš 1949. gada bibliotēku darbības pārskatos vairs neuzrādīja fondā esošo

grāmatu sadalījumu pēc valodām. Kad 1987. gadā atkal tika sniegts fonda sastāvs

pēc valodām, izrādījās, ka tikai 28% no fonda bija latviešu valodā.

Lielākā daļa bibliotekāru, kuri strādāja Rīgas masu bibliotēkās pirmajos padomju

okupācijas gados, nebija jaunās varas atbalstītāji. Tieši otrādi, ar pasīvu pretestību, kas

izpaudās tīri formālā prasību izpildē, viņi centās kavēt sovetizācijas procesu. To atklājot,

varas iestādes ne tikai veica represijas, bet arī pastiprināti kontrolēja "atpalikušo" sfēru

attīstību. Taču okupācijas varas plāni bija tik nesaudzīgi pret gadu desmitiem krātajām

garīgajām vērtībām, ka, tos precīzi īstenojot, nacionālā kultūra tiktu pilnīgi iznīcināta.
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Jana Dreimane

The People's Libraries of Riga between the Interests of the

State Power and Society (1944-1953)

Summary

The oldest of the people's libraries in Riga (originally called public libraries) was

opened to readers in October 1906. By the beginning of World War II the network

of libraries in Riga was developed to an optimal degree: the inhabitants of Riga had

10 people's libraries with 24 affiliates in the suburbs where they could order and

receive books. Eight book repositories had children's sections and in the Riga 10th

library there was a section of Jewish literature.

During the second Soviet occupation (1944-1990) people's libraries were renamed

into mass libraries. Quantity was considered the key category describing the growth

of libraries. Same as in the first year of the Soviet occupation (1940/1941) the number

of the permanent book repositories was increased at the expense of the existing libraries,

i. e. no additional funding was allocated for the purchasing of books for new libraries,
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which thus received a proportion of the book reserves from the existing libraries. In

1950, there were already 29 libraries in Riga.

However, the new power did not care for the actual interests of readers. Adaptation

of the service to the readers' particular wishes was no longer the most important task

for the library. Many of the newly established libraries were housed in completely
unsuitable premises and libraries suffered from the shortage of financing necessary to

purchase the latest literature. Libraries were not allowed independently to choose the

topics of the so-called mass events. The themes were dictated by the Department of

Cultural and Educational Institutions at the City Council that was in charge of libraries.

The standard accounting forms no longer required the analysis of the composition of

the reading public (age, occupation, nationality).

One of the first things that the occupation rule did was to take out the undesirable

literature from the library funds. In 1945,12 923 books were taken out of circulation, in

1946 - already 27 625 and in 1948 -86 254. The purge of the library funds continued in

the following years, when the proportion of ideologically "harmful" literature among the

taken out units was no longer included in reports. On the other hand, the priority in

collecting books was no longer the most demanded fiction as had been the case before,

the focus having switched to publicistic and political works, the writings of the classics of

Marxism-Leninism in the first instance. Such literature soon became the second dominating

group in the funds of Riga mass libraries: in 1950 it accounted for 17.8% of all library

book collections. Nevertheless, in spite of the diverse propaganda events, publicistic

political literature constituted only 10-15% of the books issued to readers.

In the first two post-war years the composition of personnel in Riga mass libraries

did not substantially change. The oldest city libraries were still administrated by the

same managers of long standing who had held the jobs under the Nazi occupation.

The year of 1948 when the administration of the Department of Cultural and Educational

Institutions was replaced, was a sharp turning point. In the period between 1948 and

1951 altogether ten managers and five employees of libraries were dismissed as

politically and professionally unsuitable for their jobs. Neither the numerous events of

political education, nor increased control over their work, nor the replacement of

personnel could lessen the indifference to politics among librarians. In 1950 of 145

librarians only eight were members of the Young Communist League and six-members

of the Communist Party. The majority of the librarians of mass libraries in Riga did not

support the new system. Through passive resistance in the form of purely formal

execution of requirements they tried to hamper the process of Sovietization. Having

discovered it, the authorities not only repressed them, but also increased control over

the development of the "backward" spheres. Yet the plans of the occupation rule were

so ruthless towards the spiritual values accumulated over decades, that their accurate

fulfilment would have completely destroyed the national culture.



Aina Štrāle

Bibliotēkas padomju ideoloģijas gūstā
1944.-1953. gadā

1944. gada 13. oktobrī Rīga, bet 1945. gada 8. maijā visa Latvija atkārtoti nonāca

padomju okupācijā. Padomju rokās atkal bija vara, vara arī pār kultūru, bet pakārtoti
kultūrai lielā mērā - pār sabiedrības domāšanu. Kaut gan ļaužu uzskati klusībā

saglabājās neatkarīgi, taču padomju kultūrpolitikas vadošās iestādes darīja visu

iespējamo, lai sabiedrisko domu virzītu sev vēlamās sliedēs. Viens no iespaidī-

gākajiem domas ietekmes līdzekļiem ir bibliotēkas, tādē| tās nonāca visciešākajā

valsts kultūrpolitikas uzmanības lokā.

Referāta nolūks ir atklāt padomju bibliotēku politikas mērķus pirmajos gados

pēc Otrā pasaules kara un parādīt metodes, kādas tika izmantotas šo mērķu

sasniegšanā. 1953. gads par referātā ietvertās tematikas robežlīniju izvēlēts tādēļ,
ka šajā gadā tika likvidēta viena no kultūras pārvaldības organizācijām - LPSR

Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komiteja (turpmāk -Kultūras un

izglītības iestāžu komiteja). Pēc komitejas likvidēšanas bibliotēkas pārvaldīja LPSR

Kultūras ministrija.

Līdz ar okupācijas sākumu PSRS centrālās ideoloģiskās institūcijas ar vietējo
ideoloģisko iestāžu starpniecību pakļāva iedzīvotājus padomju propagandai. Biblio-

tēkas tika iesaistītas tā sauktās sabiedriski politiskās izglītības, kā padomju laikā

dēvēja ideoloģiskās propagandas darbu, realizēšanā.

Sabiedriski politiskās izglītības darbs PSRS kā propagandas forma bija aprobēts

jau kopš padomju nākšanas pie varas. Padomju Savienībā propaganda skāra visas

kultūras dzīves sfēras - mākslu, literatūru, presi, izglītību, visa veida informācijas

nozares, arī bibliotēkas. Nebija jomas, kurā izpaliktu uzmācīgos veidos propagandētā

marksistiski-ļeņiniskā ideoloģija un padomju dzīvesveids. PSRS propagandisti neat-

laidīgi darbojās rūpnīcās, iestādēs un -sākoties kolektivizācijai - kolhozos.

Bibliotēkām bija īpaša loma propagandas un masu aģitācijas darbā, jo bibliotekāri

strādāja tiešā saskarē ar visdažādāko slāņu informācijas patērētājiem - no inteli-

ģences pārstāvja līdz zemniekam un kolhozniekam. Bez tam bibliotekārs bija algots

propagandas iestāžu pasūtījumu izpildītājs, tātad no viņa varēja prasīt augstu
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atbildības līmeni un propagandas darba izpildes garantijas atšķirībā no propagan-

distiem, kuri bija ievēlēti partijas, komjaunatnes vai arodorganizāciju sanāksmēs.

Totalitārā režīma varas iestādes bibliotēkām izvirzīja īpašus, PSRS bibliotēku

vēsturē jau pazīstamus uzdevumus. Bibliotēkās atdzima pirmajā padomju okupācijas

gadā (1940.-1941. g.) aprobētās propagandas formas. Viena no pamattendencēm,

kas izpaudās gan baigajā gadā, gan otrajā padomju okupācijas periodā, bija pro-

pagandas absolūtais mērķtiecīgums. Varas institūcijas šo mērķtiecīgumu uzspieda

kultūras iestādēm. Kultūra, kas brīvā sabiedrībā ir neatkarīga, padomju okupācijas

apstāk|os tika padarīta par varas iestāžu radīta un darbināta propagandas un

aģitācijas mehānisma sastāvdaļu. Kultūra bija k|uvusi par skrūvīti padomju propa-

gandas mašinērijā. Arī bibliotēku darbā vairs neatlika vietas nekam nejaušam, nekam

no sabiedrības brīvas izvēles atkarīgam. Bibliotēku darbs kļuva absolūti mērķtie-

cīgs, katra bibliotēkas grāmata, katra informācijas vienība tika vērtēta pēc kritērija:

vai tās saturs ir noderīgs mērķim - sociālisma propaganda. Jāpiebilst, ka bibliote-

kāriem bija neiespējami izvairīties no šī propagandas uzspiestā mērķtiecīguma, jo

gan grāmatniecība, gan prese bija ideoloģijas pārsātināta.

LPSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komitejas lēmumā nr. 1

"Par republikas bibliotēku darba stāvokli un pasākumiem darba uzlabošanā", kas

pieņemts Rīgā 1952. gada 10. jūlijā, sacīts: "Boļševiku partijas un Padomju valdības

nenogurstošā vadībā bibliotēkas mūsu zemē kļuvušas par spēcīgiem darbaļaužu
komunistiskās audzināšanas centriem. Mūsu bibliotēkām jāpalīdz lasītājam izman-

tot grāmatu kā ieroci cīņā par komunismu, jākalpo progresam, demokrātijai un

mieram, jāiepazīstina ikviens strādājošais ar padomju tautas grandiozajām uzvarām

mierīgās celtniecības frontē, jāpalīdz aptvert mūsu sasniegumu varenība un vēl

nepieredzētais vēriens komunisma celtņu būvē, jāmobilizē tautas masas pašaiz-

liedzīgam darbam mūsu padomju Dzimtenes labā." 1 Tātad grāmata kļuva par "ieroci",

bet bibliotekārs tika padarīts par "kareivi" šajā karā, kas padomēm bija jāizcīna,

karā, kas patiesībā bija karš ar sabiedrības saprātu. Nepārspīlēšu, sakot, ka kultūr-

politika padomju varas vadībā bija kļuvusi agresīva, bibliotēku dzīvē atdzima jau

pirmajā okupācijas gadā bibliotēku institūciju uzspiestais jēdziens, sociālistisko

bibliotēku svētākais pienākums -"darbs ar masām".

Bibliotēku pārvalde un tas izmaiņas

Lai nodrošinātu bibliotēku pakļaušanu padomju propagandas un aģitācijas režīmam,

otrās padomju okupācijas sākumposmā vairākkārt tika mainīta bibliotēku pārvaldība.

Pirmajos pēckara gados bibliotēkas atradās Izglītības tautas komisariāta (ITK) netiešā

pakļautībā. Bibliotēkas pārvaldīja ITK Politizglītības pārvalde. Par Politizglītības
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pārvaldes struktūru un bibliotēku vietu pārvaldē liecina kāds Latvijas Valsts arhīva

dokuments. Dokuments sastādīts sakarā ar bibliotēku nākamās pārvaldošās struk-

tūras -LPSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komitejas - dibinā-

šanu. Dokuments ir Latvijas PSR ITK Politizglītības pārvaldes štata vienību saraksts,

kurā norādīts, ka pārvaldes štata vienības saskaņā ar PSRS Tautas Komisāru

Padomes (TKP) Valsts štatu komisijas 1945. gada 15. oktobra lēmumu nr. 7-11 156

tiek nodotas LPSR Kultūras un izglītības iestāžu komitejai pie LPSR TKP.2 Dokumentā

parādīta Politizglītības pārvaldes struktūra. Tā bija šāda: Politizglītības pārvalde,

Klubu un kultūras namu daļa, Bibliotēku daļa, kurā bija tādas štata vietas kā

priekšnieks, vecākais inspektors un inspektors, bez tam pārvaldē vēl ietilpa Muzeju

un senatnes pieminekļu aizsardzības daļa.
1945. gada 12. septembrī Latvijas PSR TKP pieņēma lēmumu nr. 855 "Par

Kultūras un izglītības iestāžu komiteju pie LPSR Tautas Komisāru Padomes". Šajā
komitejas dibināšanas lēmumā ir norādīti jaunās kultūras un izglītības iestādes

struktūras dibināšanas iemesli un galvenajos vilcienos ieskicēti tās uzdevumi.

Lēmumā paredzēts: "Nolūkā labāk apmierināt pieaugušās LPSR iedzīvotāju kultūras

vajadzības, republikas kultūrizglītības iestāžu darba vadības pastiprināšanai LPSR

TKP nolemj: pie LPSR TKP ar republikas tautas komisariāta tiesībām organizēt

Kultūras un izglītības iestāžu komiteju." 3 Lēmumam seko papildinājums par to, ka

kultūras un izglītības darba vadībai apriņķos un pilsētās pie apriņķu un pilsētu

izpildkomitejām tiek organizētas patstāvīgas kultūras un izglītības iestāžu nodaļas.

Komitejas pienākumos ietilpa:

1) vadīt visu valsts izglītības iestāžu tīklu:

a) tautas namus,

b) bibliotēkas,

c) kultūras namus,

d) kultūras un atpūtas parkus,

c) Valsts lekciju biroju,

f) muzejus;

2) īstenot valsts kontroli pār visu nozaru (uzņēmumu) kultūras un izglītības

iestāžu darbu;

3) vadīt mācību iestādes, kas gatavo kadrus kultūras un izglītības iestādēm.

Bolševistiskas propagandas darbs bibliotēkas

Latvijā bibliotēkas jau kopš cara laikiem - sākot ar 19. gadsimtu -tikušas represētas.

Atcerēsimies kaut vai faktu, ka publiskas bibliotēkas atvēršanai bija nepieciešama

gubernatora atļauja, šāda "atļauju kārtība" tika ieviesta no 1865. gada. Atcerēsimies
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arī to, ka savulaik, arī no 19. gadsimta, plašiem lasītāju slāņiem pieejamo bezmaksas

bibliotēku krājumu komplektēšanu noteica tā sauktie atļauto grāmatu saraksti, proti,

1890. gada 15. maijā valdība izdeva speciālus noteikumus bezmaksas lasītavām,

atbilstoši tiem drīkstēja komplektēt tikai tās grāmatas, kas saskaņā ar sarakstiem

bija atļautas izmantošanai bibliotēkās un lasītavās. Latvijas bibliotēkas izbaudījušas

20. gs. 20.-30. gadu cenzūras aizliegumus, pirmā padomju okupācijas gada repre-

sijas un nacistiskās Vācijas okupācijas laika ierobežojumus. Taču nekad, ja nu vienīgi

baigajā gadā, bibliotēkām uzspiestais darba stils, to darba politika nav bijusi tik

agresīva. Agresivitāti lieliski ilustrē vadošo institūciju saukļi, kā, piemēram, jau

citētais -izmantot grāmatu kā ieroci cīņā par komunismu.

Padomju propagandas darba saturs atklājas valdības institūciju lēmumos, pa-

vēlēs, bibliotēku pārbaužu ziņojumos, bibliotekāru atskaitēs. Boļševiku agresīvo

kultūrpolitiku bija grūti realizēt, jo tā prasīja nemitīgu sekošanu komunistiskā režīma

aktivitātēm. Bibliotēku pārbaužu akti neuzrādīja vēlamo rezultātu, un "grāmatu padarīt

par ieroci" visās komunisma celšanas frontēs bija sarežģīti. Tādēļ vadošo institūciju

norādījumi sekoja cits citam. Nemitīgi tika atkārtots, ka jāpanāk krasa bibliotēku

darba idejiski politiskā satura uzlabošana, ka tautas kultūras līmeņa celšanas nolūkos

jāsniedz palīdzība tiem lasītājiem, kas studē Marksa-Engelsa-Staļina darbus, tādējādi

ceļot tautas kultūras līmeni, ka bibliotekāram jābūt atbildīgam par sekmīgu valsts

saimnieciskās un kultūras celtniecības plānu izpildi, jāpalīdz organizatoriski un saim-

nieciski nostiprināt kolhozus, morāli jāatbalsta lielo komunisma celtņu būve, jāpa-

līdz valdībai izvērst miera kustību visā pasaulē utt. Par šo uzdevumu izpildi biblio-

tēkās atbildēja apgabalu, rajonu, pilsētu kultūras un izglītības darba nodaļu vadītāji,

kā arī paši bibliotekāri. Padomju okupācijas periodos bibliotēku darbā ienāca jauns

jēdziens - lasīšanas vadība. Citēsim 1952. gada 10. jūlija Kultūras un izglītības

iestāžu komitejas lēmumu "Par republikas bibliotēku darba stāvokli un pasākumiem

darba uzlabošanā", kurā bija teikts: "Organizēt, lai bibliotēkas pašos pamatos

uzlabotu lasīšanas vadību, pilnīgi izmantotu bibliogrāfiskos materiālus, lasītāju

katalogus kā līdzekli aktīvai literatūras propagandai un darbaļaužu audzināšanai

komunisma garā."4

Komunistiskā pasaules uzskata propagandā bibliotēkas potenciāls bija pilnībā

jāizmanto, t.L, jānodrošina bibliotēku publicitāte, tādēļ minētajam lēmumam seko

piebilde: "Pastiprināt bibliotēkas propagandu radio, vietējā presē."5 Un vēl: "Se-

višķa uzmanība jāpievērš bibliotēku komplektēšanai ar marksisma-|eņinisma

klasiķu darbiem un sabiedriski politisko literatūru, dabaszinātnisko, lauksaim-

niecības.." 6 Padomju propagandas "mašīnai" un bibliotēkām tās pakļautībā bija

jāizcīna cīņa - cīņa par materiālistiskā pasaules uzskata iesakņošanos ļaužu prātos.

Tādē| bibliotēku grāmatu krājumu komplektēšanā nozīmīgu vietu ieņēma dabas-
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zinātniskā literatūra. Partijas un valdības un vadošo kultūras institūciju norādī-

jumos par literatūras komplektēšanu bieži tika pieminēta arī lauksaimniecības

literatūra. Padomju propagandas iestādes tā cerēja "pārvilināt" zemniekus "savā

pusē". Lietā tika likti arī tādi līdzek|i kā lauksaimniecības literatūras popularizē-

šana. Taču ir iemesls apšaubīt šīs literatūras propagandas efektivitāti. Hipotētiski

varam spriest - diez vai zemniekam, bijušajam bezzemniekam un saimnieka

kalpam trūka pieredzes lauksaimniecības darbā, un vai viņam bija interese par

bibliotēku piedāvāto lauksaimniecības literatūru. Domājams, ka vairumā gadījumu

zemniekiem paredzētā lauksaimniecības literatūra palika guļam nelasīta biblio-

tēku plauktos.

Aplūkosim, kā norisēja konkrētais propagandas darbs bibliotēkās. īpašu vietu

propagandas darbā ieņēma "politiski ekonomiskās" kampaņas. Kampaņās iesaistīja

visas kultūras iestādes -klubus, "sarkanos stūrīšus", kultūras namus un, protams,

bibliotēkas. Ar dažādiem propagandas pasākumiem kultūras darbiniekiem bija

jāiesaistās partijas un valdības likumu un lēmumu izpildes, valsts svētku, partijas

un komjaunatnes gadadienu svinību, vēlēšanu, sējas un pļaujas v.c. kampaņās.

Šādi propagandas pasākumi bija aktuāli visus padomju okupācijas gadus.

Pirmās pēckara piecgades laikā sevišķi aktuāla bija likuma Par PSRS tautas

saimniecības atjaunošanas un attīstības piecgades plānu 1946.-1950. gadam

izpilde. Latvijas PSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komiteja

1946. gada 27. aprīlī izdeva pavēli nr. 86: "..visām republikas kultūrizglītības

iestādēm plaši izvērst masu politisko darbu darba ļaužu iepazīstināšanai ar likumu

Par PSRS tautas saimniecības atjaunošanas un attīstības piecgades plānu 1946-

---1950. g., paskaidrojot darba ļaudīm pēckara piecgades uzdevumus un mobili-

zējot padomju ļaudis cīņai par jaunās piecgades plāna izpildīšanu un pārsnieg-

šanu.." 7 Pavēlē norādīts, ka darbs nav īslaicīga kampaņa, bet tā būs nozīmīga

politiskās izglītības sastāvdaļa. Uzsvērts, ka kultūras un izglītības iestāžu sva-

rīgākais uzdevums pirmkārt ir cīņa par 1946. gada plāna izpildi un pārsniegšanu,

kvartālu un mēnešu plānu izpildi katrā tautas saimniecības nozarē. Kultūras un

izglītības iestādēm laukos jācīnās par veiksmīgu un kvalitatīvu 1946. gada lauk-

saimniecības darbu norisi, par lauksaimniecības ražības un lopkopības produk-

tivitātes paaugstināšanu katrā pagastā un apriņķī. Kultūras un izglītības iestādēm

ir sistemātiski jāizskaidro darbaļaudīm, ka no viņu pūlēm ir atkarīga piecgadu

plāna izpilde. Pavēle noslēdzās ar konkrētu uzdevumu -maijā sasaukt Rīgas un

republikas pilsētu un apriņķu kultūras un izglītības iestāžu vadītāju sanāksmi, lai

apspriestu kultūras un izglītības iestāžu darbinieku uzdevumus piecgadu plāna

izpildē. Tuvākajos semināros ar pavēli bija jāiepazīstina tautas namu un bibliotēku

vadītāji.
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Pilnīgāku ieskatu par propagandas darbu bibliotēkās dod bibliotēku inspektoru

atskaites. Bibliotēku pārbaužu darbu veica uz rajoniem nosūtīti cilvēki, visbiežāk Rīgas

pilsētas bibliotēku pārziņi vai bibliotekāri, kā arī LPSR Valsts bibliotēkas darbinieki.

Teiktā ilustrācijai sniegsim kādu piemēru, un tas ir Kultūras un izglītības iestāžu

komitejas Bibliotēku daļai adresēts Rīgas pilsētas 18. bibliotēkas vadītāja R. Zīverta

ziņojums, kas rakstīts Rīgā 1950. gada 6. novembrī. "Jūsu [Kultūras un izglītības

iestāžu komitejas] uzdevumā atrados komandējumā uz Rūjienas rajonu un apmek-

lēju šādas rajona kultūras un izglītības iestādes: Rūjienas rajona, Mazalacas pilsētas,

Rūjas, Vecates, Sēļu, Lodes, Ķoņu un Naukšēnu ciema bibliotēkas [..] VĻKJS 32. gada-

diena rajona kultūras un izglītības iestādēs atzīmēta visumā neapmierinoši, kaut gan

to vajadzēja plaši izvērst saskaņā ar Komitejas pavēli." Tālāk ziņotājs piebilst, ka

nekas nav darīts Vecates, Sēļu, Ķoņu un Naukšēnu ciema bibliotēkās. Ne bibliotēkās,

ne klubos komjaunatne neesot atainota ne literatūras izstādēs, ne albumos, ne citos

masu darba līdzekļos. Ziņotājs piebilst, ka 1950. gada 17. decembra vietējo padomju

vēlēšanu kampaņā rajona kultūras un izglītības iestādes iesaistījušās sekmīgi. Biblio-

tēkās esot vēlēšanu literatūras izstādes, stendi un galdi, visās bibliotēkās un klubos

esot lozungi par vietējo padomju vēlēšanām. Tālāk ziņotājs aizrāda, ka izstādes, stendi

un galdi visur ir noformēti nepilnīgi - bez uzrakstiem, bez citātiem par Staļina Konsti-

tūciju, par PSRS valsts iekārtu un PSRS vēlēšanu sistēmas demokrātismu. Nevienā

bibliotēkā neesot vienviet koncentrēta literatūra aģitatoriem. Tiek sniegtas ziņas arī

par Oktobra revolūcijas 33. gadadienas atzīmēšanu: "Literatūras izstādes sarīkojušas
tikai Mazsalacas pilsētas, Vecates ciema un Lodes ciema bibliotēkas, kaut gan ar

tiem pašiem trūkumiem un nepilnībām [..] Nekur arī klubos nav uzskatāmi parādīti

vietējā rajona, vietējo kolhozu sasniegumi, un pavisam reti pārbaudītās iestādēs ir

pirmrindniekiem veltītas goda plāksnes (Mazsalacas pilsētas, Naukšēnu ciema biblio-

tēkās) [..] Lielo komunisma celtņu propagandā kā pirmā un vienīgā ieslēgusies

Mazsalacas pilsētas bibliotēka, izgatavojot labu albumu [..] Tomēr vēl joprojām

jāsaduras ar nopietniem trūkumiem: nav pietiekami efektīgas un daudzveidīgas

uzskatāmās aģitācijas bibliotēkās un klubos, katalogi apolitiski, tie neizcel Marksa-

Engelsa-Ļeņina-Staļina darbus un vispār sabiedriski] polit[isko] literatūru. Nevienā

bibliotēkā netiek pievērsta uzmanība šo darbu propagandai." 8 Jāpiebilst, ka padomju

periodā bibliotēku katalogos bija šāda kārtība: ikvienas kataloga nodaļas sākumā

vispirms tika atspoguļoti Marksa, Engelsa, Ļeņina darbi, tikai pēc tam - pārējā

literatūra. Šis princips tika ievērots arī bibliogrāfijā.

Lūk, ziņojums par Skrundas rajona bibliotēkām: "Sagaidot LPSR vietējo padomju

vēlēšanas, Skrundas rajona bibliotēkas vēl ļoti pasīvi ieslēgušās vēlēšanu darbā.

Nekas neliecina, ka gatavotos vēlēšanām. Vāja uzskatāmā aģitācija. Nekas nav darīts

arī o[ktobra] sociālistiskās] Revolūcijas] 33. gadadienas sagaidīšanai." 9
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Pozitīvāk tiek vērtēts kādas citas bibliotēkas darbs: "Viena no labākajām biblio-

tēkām republikā ir izvērtusies Talsu raj[ona] Lībagu ciema b[ibliotē]ka." Ziņojumā

norādīts, ka bibliotēkas vadītājs izprot šīsdienas svarīgāko uzdevumu laukos - aktīvi

piedalīties kolhozu celtniecībā un nodrošināšanā. Ziņojumā uzsvērts, ka bibliotēka

ļoti lielu uzmanību savā darbā pievērš kolhoziem. Visos kolhozos bibliotēkas vadī-

tājs palīdzot iekārtot bibliotēkas, apgādājot kolhozus ar bibliotēkas jaunākajām

grāmatām, laikrakstiem, žurnāliem. Visos kolhozos esot noorganizētas ceļojošās

bibliotēkas ar jaunākajām lauksaimniecības, agrotehniskām un daiļliteratūras grāma-

tām. Bibliotēkā regulāri notiekot grāmatu izstādes, šāgada lielākā izstāde bijusi -

"Padomju literatūras skate", kurā izstādītas 208 grāmatas. Bibliotēkā pastāvīgi tiekot

iekārtoti literāri stendi: sabiedriski politisko grāmatu stends, lauksaimniecības un

agrotehniskās literatūras stends, kolhozu stends, Mičurina stends un jaunāko

grāmatu stends. Bibliotēka regulāri organizējot skaļās lasīšanas skolēniem un

pieaugušajiem par šādiem tematiem: dabaszinības, ģeogrāfija un ceļojumu apraksti,

kolhozos - par kolhoziem un kolhozniekiem darba pirmrindniekiem. Vēl ziņojumā

teikts, ka pašreiz - ražas novākšanas un labības sagādes periodā bibliotēka iekļā-

vušies ar visiem propagandas darba veidiem: organizējot lekcijas kolhozos, brigādēs,

izdodot sienasavīzes, tādējādi atspoguļojot sacensību ražas novākšanā, cildinot

pirmrindniekus. lo

LPSR Valsts bibliotēka un boļševistiskā

propaganda

Nozīmīga vieta Latvijas bibliotēku ideoloģiskā darba realizēšanā bija LPSR Valsts

bibliotēkai (turpmāk - Valsts bibliotēka). Kā liecina Latvijas Valsts arhīva doku-

menti, Valsts bibliotēkas iekļaušanās propagandas darbā aizsākās jau drīz pēc

otrās padomju okupācijas. īpaši jāizceļ tādi ideoloģiskā darba virzieni kā meto-

diskais un rekomendējošās bibliogrāfijas darbs. Valsts bibliotēka sagatavoja

boļševistiskajām aktivitātēm nepieciešamās ceļojošās izstādes, kas tika eksponē-

tas dažādās iestādēs, būtisks darba virziens bija rekomendējošās jeb ieteicošās

bibliogrāfijas rādītāju sastādīšana, jāmin arī Valsts bibliotēkas lektoru darbs un,

protams, metodiskais darbs.

Par Valsts bibliotēkas klātbūtni un vadošo lomu propagandas darbā daudzas

liecības atradīsim Latvijas Valsts arhīva fondos. Vispilnīgāko informāciju par tā

saukto masu darbu bibliotēkā sniedz Valsts bibliotēkas darbības pārskati. 1946. gada

15. janvārī sastādītā "Valsts bibliotēkas 1945. gada darbības pārskata" nodaļā "Masu

darbs" rakstīts: "Sakomplektētas un nodotas lietošanā 19 ceļojošās bibliotēkas

rūpniecības uzņēmumiem, karaspēka vienībām, kara hospitāļiem un skolām
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ar 2700 grāmatām. Pašreiz komplektēšanā ir vēl 10 ceļojošās bibliotēkas, kas

paredzētas Rīgas rūpniecības uzņēmumiem. [..] Ar saviem materiāliem Valsts

bibliotēka piedalījusies arī citu kultūrizglītības iestāžu masu darba pasākumos,

piemēram, izsniegusi lielāku skaitu grāmatu Revolūcijas muzeja izstādēm, Partijas

kabinetam v.c." 11

Šajā pašā pārskatā atrodam ziņas arī par Valsts bibliotēkas iekļaušanos
vēlēšanu kampaņās: "Ar vēlēšanu kampaņas sākšanos V[alsts] B[ibliotēka] stājās

pie vēlēšanu literatūras bibliogrāfisko rādītāju sastādīšanas. Aģitatoru vajadzībām

tika sastādīti divi saraksti (latv[iešu] un krievu valodā), bet bibliotēku un kultūr-

izglītības iestāžu vajadzībām 3 plaši saraksti. Divi no tiem tieši par vēlēšanām,

bet viens par daiļliteratūru, kas izmantojama vēlēšanu kampaņas vajadzībām." 12

Tālāk pārskatā lasām, ka vēlēšanu kampaņas materiālu bibliogrāfiska apkopošana

norisējusi nepārtraukti un ka jaunākie materiāli aģitatoriem bijuši pieejami biblio-

tēkas Bibliogrāfijas nodaļā. Sastādītie rādītāji tikuši pavairoti vairākos desmitos

eksemplāru un nodoti Kultūras un izglītības iestāžu komitejai izsūtīšanai uz

provinci. Sakarā ar vēlēšanām bibliotēka sarīkojusi četras literatūras izstādes

dažādās sanāksmēs un sakārtojusi arī ceļojošo izstādi. Bez tam Staļina rajona

rūpniecības uzņēmumiem Jaunciemā un Mīlgrāvī izsniegtas četras ceļojošās

bibliotēkas vēlēšanu kampaņas vajadzībām. Sakarā ar vēlēšanu kampaņu Valsts

bibliotēka izsūtījusi uz deviņiem apriņķiem savus darbiniekus bibliotekāru instruk-

tāžai par līdzdalību vēlēšanu kampaņā. Valsts bibliotēka uzņēmusies šefību par

Viļakas apriņķi, kas turpinājusies arī pēc vēlēšanu kampaņas pabeigšanas. Pašā

bibliotēkā visiem darbiniekiem nolasīti astoņi priekšlasījumi pārvēlēšanu nolikumu

un ar to saistītiem Konstitūcijas pantiem. Bez tam vēl atsevišķi darbojies Konsti-

tūcijas pulciņš. Lasītavā tikusi ierīkota pastāvīga izstāde ar vēlēšanu literatūru,

kas regulāri papildināta ar jaunākajiem izdevumiem, bijuši izlikti plakāti ar vēlēšanu

nolikumu latviešu un krievu valodā, arī citi plakāti un lozungi. Par vēlēšanām

ticis rakstīts katrā sienasavīzes numurā.13

Liela nozīme bibliotēku propagandas darba veicināšanā bija Valsts bibliotēkas

Bibliogrāfijas nodaļai, ko Valsts bibliotēkā atvēra 1945. gadā. Tikai daži 1945. gadā

aizsāktie bibliogrāfiskie līdzekļi atklāj Bibliogrāfijas nodaļas darba saturu: "Mar-

ksisma-ļeņinisma klasiķu darbi latviešu valodā", "Padomju Savienības Lielais Tēvijas

karš latviešu literatūrā", "Krievu literatūras tulkojumi latviešu valodā", "Dabaszināt-

niskā literatūra (propagandista un tautas bibliotēku vajadzībām)".

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas darbinieki bija spiesti iesaistīties arī cita veida

propagandas darbā, proti, lektoru darbā. Latvijas Valsts arhīva dokumentos ir

saglabājies saraksts - "Lekcijas, ko nolasījuši LPSR Valsts bibliotēkas darbinieki

1945. gadā" 14
. lelūkosimies lekciju tematikā.
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Politiskās tēmas:

"Starptautiskais apskats",

"Nolikums pārvēlēšanām PSRS Augstākajā Padomē".

Padomju valsts svētku dienas:

"Sarkanarmijas diena",

"Starptautiskā sieviešu diena",

"V. I. Ļeņina dzimšanas diena",

"1. Maijs",

"Latvijas PSR piecu gadu jubileja - 21. jūlijs",

"Parīzes komūna".

Izglītojošās tēmas:

"Saules sistēmas attīstība" v.c.

Izglītojošo tēmu loks ir plašs un daudzveidīgs, liela uzmanība veltīta dabaszinātņu
literatūrai. Minētais norāda uz to, ka Valsts bibliotēkas veiktajā izglītības darbā sava

vieta bija arī materiālistiskā pasaules uzskata propagandai. Valsts bibliotēkas darbinieki,
darbodamies savā lektoru propagandistu darbā, 1945. gadā nolasījuši 61 lekciju.

Tomēr Valsts bibliotēka ir saņēmusi arī pārmetumus. Kultūras un izglītības

iestāžu komitejas 1952. gada 10. jūlija lēmumā nr. 1 "Par republikas bibliotēku

darba stāvokli un pasākumiem darba uzlabošanā" 15 lasāma šāda kritika: "Arī LPSR

Valsts bibliotēkas darbā ir nopietni trūkumi: grāmatu fondu un katalogu organi-

zēšanā, masu, bibliogrāfiskā un metodiskā darbā. Valsts bibliotēka nepietiekoši

palīdz rajonu un ciemu bibliotēkām. Daudzu bibliotēku grāmatu fondi nepietiekoši

nokomplektēti ar marksisma-|eņinisma klasiķu darbiem. [..] Dažās bibliotēkās trūkst

Mičurina, Lisenko, Timirjazeva darbu. Staļina prēmijas laureātu un padomju litera-

tūras jaunākie izdevumi atrodas bibliotēkā[s] nepietiekošā daudzumā. [..] Biblio-

tēkās esošie katalogi nav rekomendējoša rakstura, tos nevar izmantot lasīšanas

vadībai. Masu darbā ar lasītāju nav mērķtiecības. Rajonu bibliotēkas neizmanto

LPSR Valsts bibliotēkas metodisko un bibliogrāfisko materiālu, nenovada to līdz

ciemu un kolhozu bibliotēkām."

Jau minētajā LPSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komitejas
1952. gada lēmumā LPSR Valsts bibliotēkai doti šādi rīkojumi:

• lielāku uzmanību pievērst metodiskā un uzziņu bibliogrāfiskā darba or-

ganizācijai rajonu bibliotēkās. Plašāk studēt un propagandēt labāko republikas

bibliotēku pieredzi;

• paplašināt tematiku, uzlabot kvalitāti un palielināt bibliogrāfisku un meto-

disku materiālu tirāžu marksisma-ļeņinisma klasiķu darbiem, dabaszinātniskai

literatūrai, literatūrai par Padomju Latvijas panākumiem, ražošanas novatoriem un

republikas lauksaimniecības pirmrindniekiem;
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• sagatavot izdošanai instrukciju "Par lasītāju katalogu organizāciju masu

bibliotēkās";

• sagatavot iespiešanai "Tipveida katalogu rajonu un ciemu bibliotēkām";

• lūgt Izglītības ministriju, Lauksaimniecības ministriju, Latvijas Republi-

kānisko arodbiedrību padomi nodrošināt ar Latvijas PSR Valsts bibliotēkas meto-

diskajiem un bibliogrāfiskajiem materiāliem visas attiecīgās sistēmas bibliotēkas -

skolu, kolhozu, arodbiedrību bibliotēkas.

Arī pašā Valsts bibliotēkā tika pastiprināta sabiedriski politiskās literatūras

propaganda. Intas Ozolas pētījumā par lasītāju apkalpošanu norādīts, ka sabiedriski

politiskās literatūras propagandā nozīmīga bija specializētās lasītavas atvēršana

1947. gadā. To sauca "Marksisma-|eņinisma kabinets". Kā atzīmē raksta autore,

kabinetā varēja iekārtot tikai sešas lasītāju vietas, taču sevišķa nozīme lasītāju

iepazīstināšanā ar marksisma-|eņinisma teoriju bijusi te izvietotajai literatūrai -

apmēram 3000 vienību. Šajā fondā tika komplektēti marksisma-|eņinisma pamat-

licēju darbi, literatūra par PSKP vēsturi, ievērojamiem partijas darbiniekiem,

politiku, ekonomiku un citiem sabiedriski politiskajiem jautājumiem padomju

zinātnes skatījumā.16

Secinājumi

Jau ar pirmajām atkārtotās padomju okupācijas dienām Latvijā tika aktivizēts

sabiedriski politiskās izglītības jeb padomju propagandas darbs. Nozīmīgu vietu

šajā darbā ieņēma bibliotēkas. Bibliotēkas ideāltēls - neatkarīga, brīva informācijas

iestāde - ieguva izkropļotu veidolu. Bibliotēka un grāmata tika padarīta par ieroci

cīņā par sabiedriskās domas virzienu. Bibliotēkas galvenais uzdevums tagad bija,

aptverot pēc iespējas plašākus iedzīvotāju slāņus, mainīt sabiedrības domāšanu.

Katram bibliotēkas lasītājam un ikvienam padomju pilsonim, kas nonāca saskarē

ar bibliotēku, ar visuzmācīgākajām aģitācijas metodēm tika uzspiests padomēm

vēlamais domāšanas veids un sabiedrības modelis, klajā, "varmācīgā" veidā tika

deklarēti padomju ideāli.
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Aina Štrāle

Libraries as Captives of the Soviet Ideology (1944 -1953)

Summary

On 13 October 1944 Riga and on 8 May 1945 all Latvia again came under the

Soviet occupation. The Soviet rule again held power, it exerted power over the

culture as well and through culture, over the people's minds. The library being one

of the most influential tools to manipulate the public opinion, Latvian libraries

found themselves in the focus of increased attention of the Soviet cultural policy.
The aim of this presentation is to reveal the goals of the Soviet library policy in the

years after World War II and to show methods that were applied to implement the

library policy.

To make cultural institutions more efficient to manage, the administrative system
was changed in this period. In the first post-war year libraries were subordinated

to the Board of the Political Education at the People's Commissariat for Education.

On 12 September 1945 the Council of People's Commissars of the Latvian SSR

adopted a resolution "On the Formation of the Committee for Cultural and Education

institutions at the Council of People's Commissars of LSSR." The established

Committee was in charge of libraries until 1953.

The goal of the Soviet rule was through the two supervisory institutions to

make libraries into propagandists of the Soviet ideology. In accordance with the

decision of the Committee for Cultural and Education Institutions libraries had to

help the reader to use the book as a tool in the struggle for communism. Libraries

adopted aggressive style of work, with all means at their disposal imposing the

Soviet ideology on the public.
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"Politico-economic" campaigns played a special role in the propaganda efforts.

All cultural institutions: clubs, "red interest groups," community centres, and

certainly, libraries, were involved in these campaigns. People employed in cultural

institutions, including librarians, through different propaganda events had to take

part in campaigns dedicated to the implementation of laws/ decisions of the Party

and Government, national holidays, anniversaries of the Party or the Young Com-

munist League, elections, agricultural campaigns etc.

The following methods were applied in the ideological work: selection of

literature that complied with the Soviet ideology, exhibitions of books, slogans,

posters, conferences and meetings of readers dedicated to a particular subject,

even readings aloud, etc.

The State Library of the LSSR played an important role in the implementation

of the ideological work of Latvian libraries. The State Library was engaged in

propaganda efforts soon after the beginning of the second Soviet occupation. The

methodical efforts and bibliographical recommendations were especially important

elements in the ideological work of the State Library.

The main function and goal of libraries in the post-war period was by embracing

as large a segment of society as possible to change the way of thinking in society;

with the most obtrusive methods of agitation the way of thinking that the Soviets

regarded as desirable was imposed on every reader of any library and every Soviet

citizen that had some contacts with any library; Soviet ideals were propagated in

libraries in an open and aggressive form.



Richards Petersons

Padomju okupācijas varas politika

pieminekļu aizsardzībā 1944.-1953. gadā

Pieminekļu aizsardzība ir pasākumu komplekss, kas vērsts uz kultūrvēsturiskā

mantojuma nozīmīgākās daļas saglabāšanu, un Latvijā tā ir salīdzinoši jauna

parādība. Tikai 20. gadsimtā, nodibinoties Latvijas pirmajai brīvvalstij 1918. gadā,
var sākt runāt par izpratnes veidošanos šajā jomā. Zīmīgi, ka Pieminekļu aizsar-

dzības likumu Latvijas Republikas Saeima pieņēma tikai 1923. gada jūnijā, vēlāk,

nekā bija iecerēts, jo pirms tam Satversmes sapulcē tika noraidīts Izglītības komi-

sijas izstrādātais likumprojekta variants. Diskusijas Satversmes sapulcē un Saeimā

uzskatāmi parādīja pieminekļu aizsardzības ciešo saistību ar valsts politiku, kā

rezultātā Saeima izšķīrās par stipri reducēta - salīdzinājumā ar sākotnējo - un

politiskai konjunktūrai pakārtota likuma pieņemšanu.
Pirmā, bet jo īpaši Otrā pasaules kara radītie zaudējumi pieminekļu aizsardzību

izvirzīja par starptautisku problēmu, kas nav tikai vienas valsts iekšpolitisks jautā-

jums, jo katras tautas kultūras mantojums vienlaikus ir arī visas pasaules kultūras

mantojuma daļa. Pazeminot tā vērtību vai pat iznīcinot kādu pieminekli, zaudējums

ir novērtējams kā pāridarījums visai cilvēcei.

Kultūras pieminekļu aizsardzības pamatnosacījums ir varas institūciju - valsts

vai pašvaldību - apstiprināti kultūras pieminekļu saraksti. Tas nozīmē, ka, formāli

spriežot, pieminekļu aizsardzības kategorijā varētu neietilpt ārpus sarakstiem esoši

objekti. Taču pieminekļu aizsardzība ir komplekss pasākums, kas ietver sevī vērtību

apzināšanas procesu. Šī iemesla dēļ nozīmīgi ir jaunatklātie, bet vēl neapstiprinātie

objekti, kā arī tie, kas pamatoti vai tīši nav iekļauti šajos sarakstos vai pat no

sarakstiem izslēgti. Turklāt kultūras pieminekļu saraksti, to veidošanas principi,

objektu skaits un tipoloģiskais raksturojums ir vieni no spilgtākajiem kultūrvēsturiskā

mantojuma aizsardzības politikas izteicējiem valstī, un tas ir īpašas uzmanības un

analīzes vērts aspekts.

Lai netiktu mehāniski sašķelts priekšstats par saraksta objektiem un pārējiem,

nereti lieto tādus vienojošus apzīmējumus kā kultūras vai kultūrvēsturiskais man-

tojums. Tie gan ir plašākas kategorijas jēdzieni, jo ietver kā materiālās, tā garīgās
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kultūras, arī muzejos, bibliotēkās, arhīvos un privātos krājumos esošas kustamas

vērtības, kas pieminekļu aizsardzības skatījumā parasti netiek aplūkotas. Šo vērtību

aizsardzību mēdz regulēt atsevišķi normatīvie akti. Šajā referātā autors spiests

izmantot šos plašākas nozīmes jēdzienus, jo pirmajos pēckara gados priekšstats

par pieminekļu sarakstiem bija ļoti nekonkrēts. Nekonsekventi terminus lietoja

arī dokumentu sastādītāji, publicisti un pat speciālisti. Patiesības labad jāteic, ka

termina "piemineklis" nozīme latviešu valodā ir ļoti plaša un no sabiedrības

redzējuma apstiprināti kultūras pieminekļu saraksti bieži tiek uztverti kā otršķirīgs

jautājums.

Pieminekļu aizsardzība ir starpnozaru zinātnes disciplīna ar savu teorētisko

pamatu un tam nepieciešamo praktisko lietojumu. Kultūras mantojuma apzinā-

šana, dokumentēšana, vērtēšana, pieminekļu sarakstu sagatavošana un apstipri-

nāšana, tādi specifiski aizsardzības pasākumi kā konservācija vai restaurācija,

pieminekļu izmantošana un popularizācija, visi ar šiem procesiem saistītie tie-

siskie un finansiālie aspekti, likumdošanas rosināšana, kadru sagatavošana,

starptautiskā sadarbība ir vienota procesa atsevišķas da|as. To sasaistīšana vienā

mehānismā veido izpratni par pieminekļu aizsardzību. Konferencei pieteiktā tēma

par padomju okupācijas varas politiku 1944.-1953. gadā kultūras pieminekļu

aizsardzībā nav pilnībā izpētīta, un darbs turpinās. Procesa analīze ir vitāli sva-

rīga, jo, nezinot tā vēsturisko izcelsmi, nav iespējams kvalitatīvi izstrādāt arī

mūsdienām svarīgus un, kā redzam - īpaši Rīgas gadījumā, nereti pagalam ap-

lam pieņemtus lēmumus. Referātā skarti tikai atsevišķi, periodam zīmīgi aspekti.

Autors pētījumam izmantojis galvenokārt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības

inspekcijas Dokumentācijas centra arhīva materiālus, kas ir dažādas saglabā-
tības pakāpē pagaidām daļēji apstrādāti dokumenti, pārsvarā par arhitektūras un

pilsētbūvniecības pieminekļu tipoloģiskajām grupām. Papildu tam izmantoti likum-

došanas aktu un normatīvo dokumentu krājumi, publikācijas presē. Kultūras man-

tojuma da|a, kas attiecas uz arheoloģijas, mākslas un vēstures pieminekļiem,

minēta tikai gadījumos, kad tas bijis nepieciešams kontekstam.

Kultūras pieminekļu aizsardzība pēckara okupētajā Latvijā maz līdzinās pirms-

kara situācijai. Vēl pirms okupācijas 1940. gada 17. jūnijā par pieminekļu aiz-

sardzību Latvijas Republikā bija atbildīga viena institūcija - Pieminekļu valde.

Pēc padomju okupācijas Pieminekļu valde turpināja darboties aptuveni trīs mē-

nešus. Tās priekšsēdis arheologs Francis Balodis laimīgā kārtā patvērās Zviedrijā,

un viņa vietā pienākumus izpildīja arhitekts Pēteris Ārends. 1940. gada oktobrī

Pieminekļu valdes vietā izveidoja Izglītības tautas komisariāta Muzeju un pie-

minekļu aizsardzības daļu, kas atbilstoši ideoloģiskajām prasībām uzsāka tā saukto

revolūcijas pieminekļu apzināšanu un reģistrēšanu, iesaistot šajā darbā muzejus,
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arī 1940. gada rudenī jaundibināto Revolūcijas muzeju. Jau šajā laikā pieminekļu
sarakstus, kas bija pakāpeniski veidojušies laika periodā no 1924. līdz 1940. ga-

dam, gatavoja pārskatīšanai, taču nekādi lēmumi attiecībā uz izmaiņām pieminekļu

sarakstos, kā šķiet, netika pieņemti. Pieminekļu valdes uzskaitē 1940. gada sākumā

bija 1459 objekti, to skaitā 387 arheoloģijas, 232 arhitektūras, 713 mākslas un

127 vēstures pieminekļi. Pieminekļu saraksta pārskatīšanai acīmredzot pietrūka

laika, taču jaunās varas funkcionāru aizņemtība bija labvēlīga kultūras vērtībām,

jo jau 1940. gada vasarā rakstnieks Andrejs Upīts apgalvoja, ka "visas tautas

interese prasa, lai mēs nekavēdamies ķeramies pie latvju mākslas telpas iztīrī-

šanas no gados uzkrātiem mēsliem un saslaukām" 1.

Rezumējoši var teikt, ka pirmajā padomju okupācijas gadā (1940.-1941. g.)
pārveidoja pieminekļu aizsardzības struktūru, sāka pārstrādāt kultūras mantojuma

vērtēšanas kritērijus, tos pakārtojot padomju ideoloģijas prasībām, tika izvirzīts

uzdevums pārskatīt pieminekļu sarakstus, un var prognozēt, ka īpaša uzmanība

būtu veltīta vēstures pieminekļiem kā visvairāk atbilstošiem revolūcijas cīnītāju

piemiņas saglabāšanas idejai.

Atklāts ir jautājums par tiesiski normatīvo pamatu pieminekļu aizsardzības

darbam. Var pieņemt, ka, līdzīgi citām dzīves jomām, piemēram, Krievijas PFSR

Kriminālkodeksa piemērošana krimināltiesībās, arī pieminekļu aizsardzības darbā

bija ieteikts izmantot Padomju Krievijas vai PSRS normatīvo bāzi. Nacistiskās Vācijas

uzbrukums Padomju Savienībai pārtrauca okupācijas varas iesāktos pārveidojumus.

Vācu okupācijas laikā kā Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas struktūra darbību

atjaunoja Pieminekļu valde, kuras vadītājs bija militāro tiesību speciālists ģenerālis

Verners Tepfers. Autora rīcībā nav materiālu, kas liecinātu par vācu okupācijas

varas īpaši organizētu ideoloģisku vai administratīvu spiedienu, vērstu uz Piemi-

nekļu valdes darbības ietekmēšanu. Vienlaikus jāatzīst, ka šī laika materiāli tikpat

kā nav pētīti.

Otrā pasaules kara sākumā, kas Latvijas teritoriju skāra, sākot ar 1941. gada

jūnija nogali, un kara noslēguma fāzē 1944.-1945. gadā daudzas Latvijas pilsētas

tika pak|autas nežēlīgai iznīcībai. Gandrīz pilnībā tika nopostīta Jelgava, ievērojami

sagrauts Rīgas vēsturiskais centrs, Daugavpils, Rēzekne, Valmiera, citas pilsētas

un apdzīvotas vietas. Nacistu propaganda nemitējās visos nodarījumos - gan

Melngalvju nama, gan Pētera baznīcas sapostīšanā - apsūdzēt Sarkano armiju un

boļševikus, bet padomju okupācijas vara, atgriežoties Latvijā, visās nelaimēs vai-

noja vācu agresorus.

1944. gada 24. augustā tika pieņemts Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes

(TKP) un Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās Komitejas kopējs

lēmums "Par Republikāniskās ārkārtējās komisijas iecelšanu vācu fašistisko
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iebrucēju un viņu palīgu noziedzību un zaudējumu konstatēšanai un izmeklēšanai,

ko tie nodarījuši Latvijas PSR pilsoņiem, lauksaimniecībai, sabiedriskajām orga-

nizācijām un valsts uzņēmumiem un iestādēm". Komisija sāka organizēt mate-

riālu vākšanu, kas tālāk nododami PSRS izveidotai komisijai. 1945. gada 10. janvārī

Latvijas PSR TKP Arhitektūras lietu pārvaldē izveidoja Arhitektūras pieminekļu

aizsardzības daļu. Viens no daļas uzdevumiem bija savākt komisijai nepiecieša-

mos materiālus un, parādot zaudējumu apmērus, apliecināt iznīcināto vai da|ēji

sagrauto objektu izcilo vērtību. 1945. gada 16. martā komisija no Arhitektūras

pieminekļu aizsardzības daļas saņēma, kā teikts pavadvēstulē, Latvijas PSR

arhitektūras pieminekļu sarakstu ar solījumu trūkstošos komentārus iesūtīt tūdaļ

pēc informācijas saņemšanas. Tie bija objekti, kas cietuši karadarbības rezultātā.

Šādā skatījumā kā īpaši nozīmīgi bija minēti sagrautais Melngalvju nams, rāts-

nams un Pētera baznīca Vecrīgā, kuru tehniskā stāvokļa dēļ bija nepieciešams
steidzami veikt konservācijas darbus. Kara zaudējumu pierādīšana bija būtisks

PSRS ārpolitikas jautājums. Te jāpiebilst, ka 1940. gadā okupēto Baltijas valstu

liktenis, neraugoties uz Jaltas un Potsdamas vienošanos, pirmajos pēckara gados
nebūt vēl nelikās tik drošs. Tādēļ Maskava rīkojās piesardzīgāk, nekā to iedomājās

Rīgā saimniekojošie pašmāju komunisti.

Ar Latvijas PSR TKP un Latvijas K(b)P CX 1945. gada 26. jūnija lēmumu

"Par Uzvaras pieminekļa celšanu Rīgā" Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekš-

sēdētājam Arnoldam Deglavam bija uzdots līdz tā paša gada 20. augustam novākt

rātsnama un Melngalvju nama drupas. Šis lēmums netika izpildīts, jo, kā liekas,

nebija saņemta atbilstoša Maskavas atļauja. Tiesa, vēl augusta sākumā Arhitek-

tūras pieminekļu aizsardzības daļa veica steidzamus pasākumus, lai nodrošinātu

Melngalvju nama saglabājušos konstrukciju fotofiksāciju un uzmērīšanu.

Jau 1945. gada 25. septembrī ar PSRS TKP Arhitektūras lietu komitejas

lēmumu nr. 839 tika apstiprināts īpašs Vissavienības nozīmes arhitektūras pie-

minekļu saraksts, kurā no Latvijas bija iekļauti septiņi objekti: Melngalvju nams,

Dannenšterna nams, Sv. Jura baznīca (noliktavas), Sv. Pētera baznīca, Jelgavas

pils, Cēsu pils un Daugavpils cietoksnis. Rīkojumu parakstīja komitejas priekš-

sēdētājs akadēmiķis A. Mordvinovs, kurš kopā ar vairākiem PSRS Zinātņu aka-

dēmijas locek|iem - B. Rubaņenko, N. Kolli v.c. - ieradās Rīgā, lai 26. un 27. ok-

tobrī piedalītos paplašinātā Latvijas PSR TKP Arhitektūras lietu pārvaldes

sanāksmē. Autora rīcībā nav sanāksmes protokola, taču sarunās, domājams,

skarti minēto pieminekļu aizsardzības jautājumi. Vecrīgā saglabājušos objektu

aizsardzība turpmākos divarpus gadus būs Rīgas pilsētas un Arhitektūras lietu

pārvaldes oficiālās sarakstes degpunktā. Pilsēta pārsvarā gadījumu ignorēja
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aicinājumus enerģiski rīkoties. Taču jau minētās Ārkārtējās komisijas darbība

un PSRS speciālistu atbalsts iedrošināja Arhitektūras lietu pārvaldi visai sparīgi

iestāties par Vecrīgas kultūras vērtību saglabāšanas nepieciešamību. 1947. ga-

da 25. novembrī PSRS Ministru Padomes Arhitektūras lietu komiteja ar pavēli

nr. 842-a apstiprināja jaunu Vissavienības nozīmes pieminekļu sarakstu, jau

nosauktajiem septiņiem objektiem piepulcinot vēl trīs - Ēdoles pili, Jaunpili

Tukuma apriņķī un Lielstraupes pili un baznīcu. Arī šajā sarakstā kā pirmais

minēts Melngalvju nams.

1948. gadā PSRS Zinātņu akadēmija mākslas zinātnieka akadēmiķa Igora

Grabara redakcijā publicēja rakstu krājumu "Vācu iebrucēju sagrautie mākslas

pieminekli PSRS". Krājumā ievietots mākslas zinātnieka Borisa Vipera apcerējums

"Melngalvju nams Rīgā". 2 Latvijā labi pazīstamā autoritāte raksta noslēgumā,

piebilstot, ka Melngalvju namā viesojies Pēteris I un Katrīna 11, atzīmē, ka ir

apzinātas gandrīz visas nozīmīgākās galvenās fasādes detaļas, kas atvieglo Baltijā

nozīmīgākā arhitektūras pieminekļa atjaunošanu. Taču jau 1948. gada 22. maija

naktī okupācijas armijas sapieru mīnētās Melngalvju nama paliekas uzspridzināja,

tādējādi noslēdzot pēckara romantisma un iluzoru cerību piepildīto periodu. Šoreiz

nepalīdzēja Arhitektūras pieminekļu aizsardzības daļas priekšnieka, LPSR Ministru

Padomes Arhitektūras pārvaldes Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Arhitektu

savienības valdes v.c. izmisīgās telefonogrammas uz Maskavu un lūgumi pilsētas

izpildkomitejas priekšsēdētājam A. Deglavam vismaz atsaukt spridzināšanu, lai

Melngalvju nama atliekas varētu saudzīgi demontēt. LPSR Ministru Padomes

lēmums par Melngalvju nama nojaukšanu formāli tika pieņemts tikai pēc divām

nedē|ām, atjaunošanas nelietderību argumentējot ar objekta slikto tehnisko stā-

vokli, kaut patiesībā tas bija jau uzspridzināts. 1948. gada 5. jūnija lēmumā nr. 465

bija pavēlēts: "Ņemot vērā gandrīz pilnīgi sagruvušā "Melngalvju nama" atjau-

nošanas nelietderību, izslēgt to no atjaunojamo arhitektūras pieminekļu saraksta

un uzdot Rīgas Izpildu komitejai novākt gruvešus."

Pagaidām ir grūti skaidri norādīt uz šī vandālisma akta iniciatoru, kaut visa

notikumu gaita liecina, ka Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs A. Deglavs

jau vairākus gadus bija spiests izjust zināmas neērtības sakarā ar nemitīgajiem

atgādinājumiem veikt kā Melngalvju nama, tā rātsnama un Pētera baznīcas mūru

konservāciju. Turklāt, kā minēts, jau 1945. gadā tika pieņemts lēmums par Meln-

galvju nama nojaukšanu, ko nācās atlikt un kas A. Deglava autoritārismam bija

grūti pieņemama piekāpšanās. Pieminekļu aizsardzības daļas dokumentos atrodam

arī vēstuļu norakstus, kas adresēti armijas vadībai ar lūgumu novērst armijnieku

patvaļīgas darbības objektos, kam ir kultūras vērtība. Nebūtu īpaši jābrīnās, ja
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komunisti, kuri atradās Rīgas pilsētas vadībā, un okupācijas armijas pārstāvji

ātri atrastu kopēju valodu, īpaši, ja ņemam vērā, kāda pretimnākšana šiem armijas

pārstāvjiem tika izrādīta, atvēlot dzīvokļus Rīgas centrā vai Mežaparkā. Meln-

galvju nama uzspridzināšanu veica armija, kuras autoritāti, šķiet, neuzdrošinājās

apšaubīt pat Maskavā, vismaz ne jautājumā par arhitektūras pieminekļiem, bet

iniciatīva varēja nākt no vietējām autoritātēm. Juridiskie vai morālie aspekti nebija

pietiekams garants, un tā ir viena no raksturīgākajām arī vēlāka laika padomju

okupācijas iezīmēm attieksmē pret kultūras pieminekļu aizsardzību.

Pieminekļu sarakstu un pieminekļu aizsardzības tiesisko pamatu jautājumi

apskatāmajā laika periodā bija nesakārtoti, objektu iekļaušana sarakstos, izņemot

jau minētos 10 Vissavienības nozīmes objektus, līdz 1948. gada beigām tā arī

nenotika. Latvijas PSR Ministru Padomes Arhitektūras pārvaldes Arhitektūras

pieminekļu aizsardzības daļa pašvaldībām vai objektu valdītājiem izsūtīja sarak-

stus par viņu pārziņā esošiem arhitektūras pieminekļiem, taču bez atsauces uz

laiku un institūciju, kas šos sarakstus būtu apstiprinājusi. Atskaitēs visai brīvi

figurē skait|i no 450 līdz pat 700 arhitektūras pieminekļiem ar piebildi, ka tie ir

neoficiāli dati. 1947. gada dokumentos parādījās informācija par to, ka Latvi-

jas PSR vēsturisko pilsētu sarakstā iekļautas trīs pilsētas - Rīga, Kuldīga un

Cēsis. Noskaidrot šī saraksta oficiālo statusu, kā arī pilsētbūvniecības pieminekļu

robežas vai iegūt inventarizācijas materiālus nav izdevies.

1947. gada rudenī Latvijas PSR Ministru Padomei (līdz 1946. gada martam

Tautas Komisāru Padome) beidzot tika iesniegts apstiprināšanai "Nolikuma par

kultūras pieminekļu aizsardzību" projekts, ko tā arī neapstiprināja. Par tiesisko

normu ignorēšanu vai mazsvarīgumu komunistiskajā sistēmā jau skaidri lieci-

nāja Melngalvju nama liktenis. Pēckara Padomju Latvijā varēja joprojām ieteikt

izmantot atbilstošos PSRS vai Krievijas Federācijas dokumentus. Netiešu liecību

par to sniedz Krievijas PFSR 1924. gada instrukcijas "Par mākslas, senatnes,

etnogrāfijas un dabas pieminekļu apzināšanu un aizsardzību", 1933. gada lēmuma

"Par vēstures pieminekļu aizsardzību" un 1934. gada lēmuma "Par arheoloģijas

pieminekļu aizsardzību" dokumentu noraksti krievu valodā un to tulkojumi latviešu

valodā. Tiesa, oficiālajā sarakstē atsauce uz šiem normatīvajiem aktiem nav dota -

un tos varēja izmantot kā metodisku materiālu.

1948. gada 14. oktobrī PSRS Ministru Padome pieņēma lēmumu nr. 3898

"Par pasākumiem kultūras pieminekļu aizsardzības uzlabošanā". Turpmākos

30 gadus līdz likuma Par vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzību pieņem-

šanai 1977. gadā šis Staļina parakstītais PSRS Ministru Padomes lēmums bija

noteicošais pieminekļu aizsardzībā PSRS. Latvijas PSR Ministru Padome lēmumu
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ar analogu nosaukumu pieņēma pēc divām nedēļām, t.i., 29. oktobrī. Abu doku-

mentu pamatideja ir atbildību par pieminekļu tiešo uzraudzīšanu uzdot padomju

izpildkomitejām; šī darba un nozares vadīšanu un kontroli bija jānodrošina Ministru

Padomes atbilstošām struktūrām. PSRS Ministru Padomes lēmumu papildināja

"Nolikums par kultūras pieminekļu aizsardzību". Tajā bija noteiktas pieminekļu

tipoloģiskās grupas, pieminekļu sarakstu sagatavošanas un apstiprināšanas

kārtība, pieminekļu izmantošanas pieļaujamās iespējas, reglamentēta aizsardzības

rakstu noslēgšana u.tml. Nepakavējoties pie šī dokumenta saturiskās analīzes,

būtiska ir viena detaļa - visus valsts reģistrējamos un aizsargājamos kultūras

pieminekļu sarakstus republiku ministru padomes drīkstēja apstiprināt tikai pēc

tam, kad tos bija izskatījusi atbilstošā PSRS līmeņa struktūra. Nākamajā gadā

tapa daudzi normatīvie akti, no kuriem būtiskākais ir 1949. gada 8. aprīlī ap-

stiprinātā "Valsts aizsardzībā esošo arhitektūras pieminekļu uzskaites, reģistrācijas,

uzturēšanas un restaurācijas kārtības instrukcija". Šis dokuments ir visādā ziņā

unikāls, jo nekas tamlīdzīgs pieminekļu aizsardzības nozarē netika pieņemts visu

PSRS pastāvēšanas laiku. Instrukcijas trijās sadaļās, ko papildina 21 pielikums,

ir apkopotas akadēmiskas zinātnes garam atbilstošas un visādā ziņā pirmrindas

teorētiskās atziņas, taču bez iespējas šo dokumentu izmantot praktiski. Caur-

skatot padomju okupācijas laika Latvijas pieminekļu aizsardzības materiālu, ir

jāsecina, ka labākajā gadījumā minētā instrukcija kalpoja par ceļvedi atsevišķu

uzskaites dokumentu sagatavošanai. Instrukcijā ietvertās prasības pieminekļu

uzturēšanai un izmantošanai bija nerealizējamas. Tas parāda vēl vienu padomju

okupācijas varai raksturīgu iezīmi - atļauties pasludināt par likumīgu teorētiski

pamatotu, bet padomju sistēmai neīstenojamu atziņu. Tas nozīmēja, ka varēja

neievērot noteiktās prasības, sākotnēji attaisnojoties ar objektīvām grūtībām, bet

ar laiku tas pārvērtās sistēmā, par ko neviens nebrīnījās un kas kļuva par ikdie-

nišķu parādību. Instrukcijās, nolikumos vai pat lēmumos fiksētās prasības pēk-

šņi aktualizējās, ja tas bija izdevīgi varas struktūrām, lai pārmācītu ietiepīgos,

izrēķinātos ar citādi domājošiem. Turklāt Padomju Latvijā, izņemot nacionāl-

komunistu īso darbošanās laiku 20. gs. 50. gadu otrajā pusē, pieņēma tikai tādus

Latvijas PSR normatīvos aktus, kas sekoja jau Padomju Savienībā izdotajiem.

Noslēgumā vēl nedaudz par pieminekļu sarakstiem. Latvijas PSR arhitektūras

pieminekļu sarakstu pēc saskaņošanas ar Maskavu Latvijas PSR Ministru Padome

apstiprināja 1952. gada augustā, bet vēstures, arheoloģijas un mākslas pieminekļu

sarakstus apstiprināja 1954. gada martā. Tie bija pirmie padomju okupācijas laikā

sastādītie kultūras pieminekļu saraksti. Arhitektūras pieminekļu sarakstos bija

iekļauti objekti, kas celti līdz 19. gadsimta vidum un kas atspoguļoja, kā teikts
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vienā no paskaidrojuma vēstulēm, "no Krievijas vēlīni atnākušo klasicisma arhi-

tektūru". Objektus izraudzījās ne tikai pēc stilistiskām iezīmēm, bet arī bija ņemti

labākie paraugi no ēku funkcionālā viedok|a, t.i., dzīvojamās vai saimniecības

ēkas, pilis un pilsdrupas, baznīcas, tautas celtniecības objekti u.tml. īpaši tiek

atzīmēts, ka sliktā tehniskā stāvoklī esoši objekti nav iekļauti kultūras pieminekļu
skaitā. Neiedziļinoties šī saraksta niansēs, var secināt, ka metodoloģiskā pieeja

bijusi pietiekami profesionāla. Kaut arī tieši šajā laikā jautājums par arhitektūras

"šķiriskumu", cīņu pret tā sauktajām buržuāziskās arhitektūras teorijām bija īpaši

aktualizējies, tomēr sarakstu projekts bija veidojies vairāku gadu garumā un

Maskavai nosūtīts jau 1950. gadā. Cits jautājums ir sarakstā iek|auto pilsdrupu,

muižu ēku vai baznīcu reālā aizsardzība. Vispolitizētākie bija vēstures un mākslas

pieminekļu saraksti. Tiesa, par mākslas pieminekļiem nopietni spriest bija pāragri,

jo apstiprināja tikai 11 objektus. Tie galvenokārt ir monumentālās un memoriālās

tēlniecības darbi, kuru autors lielākoties ir Teodors Za|kalns, Tēlniecības katedras

vadītājs Latvijas Valsts Mākslas akadēmijā un PSRS Mākslas akadēmijas īstenais

loceklis kopš 1947. gada. Brīvības pieminekļa iekļaušanas motivācijai kalpoja

arguments, kas īpaši atzīmēts arī mākslas pieminekļu sarakstā: celts uz buržuā-

zisko organizāciju ierosinājuma par līdzekļiem, kas savākti no darba ļaudīm.
Vēstures pieminekļu ievērojamākā daļa bija Lielā Tēvijas karā kritušo Padomju

armijas karavīru kapi. Neliels skaits objektu saistīts ar 1905. gada revolūcijas

notikumiem, Komunistiskās partijas nelegālo darbību, Pirmo pasaules karu,

jaunlatviešu kustību un tās darbiniekiem, viduslaiku vēsturi. Turpmāk vēstures

pieminekļu īpatsvars turpinās pieaugt. Vēl cita padomju okupācijas laika īpatnība,

kas bija raksturīga arī turpmākos gadu desmitus, ir valsts aizsargājamo kultūras

pieminekļu ikreizēja apstiprināšana no jauna, atceļot iepriekšējos sarakstus kā

spēku zaudējušus. Kā noprotams, tad manipulācijas iespējas šādā gadījumā

pavērās visai plašas un pēctecības principu varēja ignorēt, sekojot ideoloģiskās

konjunktūras apsvērumiem.

Atsauces

1 Upīts A. Daži ierosinājumi latvju mākslas dzīves pārkārtojumos // Cīņa, 1940,18. jūl.
2 Виппер Б. Дом Черноголовых в Риге // Памятники искусства разрушенные немецкими

захватчиками в СССР / Под. ред. И. Грабаря. - Москва; Ленинград, 1948, с. 459-478.
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Richards Petersons

The Policy of the Soviet Occupation Power

towards the Protection of Monuments (1944-1953)

Summary

Legally, protection of monuments is the protection of officially recognised monu-

ments, designated as such by state or municipal authorities. It is a complex

activity, which includes the evaluation of the future worth of objects, the efforts

of the protective agencies, personnel policies, etc.

Already during the time of the first Republic of Latvia (1920-1940), there

were very heated discussions in Constitutional Assembly and in the Saeima

(Parliament) about the wording of the very first law passed to protect cultural

heritage. This indicates the close connections between state policy and the choices

made in the selection of items to be protected as valuable cultural heritage. It is

clear that also in modern world the attitude towards national heritage is like a

litmus test for every political system. It is a test, which measures political maturity,
extent of democracy in the society and is indicative of the relationship between

those who hold political power and the rest of society.

During 1940-1941, the first year of Soviet occupation, also known as "The

Year of Terror", the Soviet regime brought into being radical changes in state

institutions, abolished the Monuments Board and replaced most staff members.

The new ideological foundation for the evaluation of cultural heritage was to be

based on the class concept of society and revolutionary processes as the driving
forces for changes of society.

After World War II, the occupation power in Latvia had to deal with the

destruction and losses caused by the war and the ideological precepts of the

"Year of Terror" were set aside. All of the complete or partial destruction of the

valuable cultural heritage items was declared to be the result of the evildoing of

fascists. Professionals like architects, civil engineers, sculptors, restoration

specialists, museum staff members, etc. enthusiastically set out to record what

had survived, believing that protection, that is, conservation or restoration would

then follow. This illusion was fostered by specialists and administrators of the

Soviet Union, who sometimes intervened and prevented destructive activities of

the extra orthodox local communists. The fate of the ruins of the Blackheads

House in Old Riga is a striking example of this process. The blowing up of these

ruins without any justification in 1948, concluded the post war period of ro-

manticism, illusions and hope about the protection of monuments and cultural

heritage.
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On 14 October 1948, the Council of Ministers of the USSR passed the law

"On the Improvement of the Protection of Monuments" and later, by-laws and

regulations to be observed by all of the republics of the USSR. The Council of

Ministers of the Latvian SSR very soon passed nearly identical legislation. During

the following years of Soviet occupation this became an inevitable pattern, that

is, when the central government bodies in Moscow had passed legislation, only

then did the Latvian SSR do the same. Not only the monuments that were listed

as Soviet Union level monuments, but also those to be listed separately for each

republic, had to be submitted for "coordination" by the Council of Ministers in

Moscow. In the early 19505, intensification of the suppression of "bourgeois

nationalism" led to the arrest and loss of job by a number of specialists, who

had been involved in the post-war efforts to protect the cultural heritage. The

Soviet ideology attacked the German culture of the Middle Ages, the much younger

bourgeoisie culture and objects which represented it. At the same time it de-

manded a more in-depth study of Soviet history and way of life, with special

emphases on Latvian friendship with the "great Russian Nation." The role of the

Soviet nation in its victory over "German fascism" was to be immortalized. In

1953, Ministries of Culture were established in the republics of the USSR, and

the work of protection of monuments became more rational.
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Bruņotās pretošanās kustības Latvijā 1944.-1956. gadā:
vēstures izpētes stāvoklis un tālākie pētniecības virzieni

Latvijas bruņotās pretošanās kustībai 1944.-1956. gadā, ņemot vērā tās ilglaicīgumu
un komplicētību, Latvijas vēsturē ir svarīga vieta. Tikpat nozīmīga ir tās zinātniskā

izpēte.

Aplūkojot līdz šim izdotos darbus, Latvijas bruņotās pretošanās kustības izpētē
paveikto var iedalīt šādās grupās:

1) ārvalstīs veiktie pētījumi;

2) padomju okupācijas periodā Latvijā sacerētie raksti;

3) monogrāfijas un pētījumi atjaunotajā Latvijas Republikā.

Ārvalstīs veiktie pētījumi

Latvijas bruņotās pretošanās kustības vēsturi ārvalstīs pētījuši latviešu emigrācijas
vēsturnieki un juristi. Taču jāņem vērā, ka pētījumu veikšanai viņiem trūka avotu -

nebija pieejami Latvijas arhīvu materiāli, un izmantot varēja tikai dažu bruņotās
pretošanās kustības dalībnieku atmiņas. Avotu trūkumu autori kompensēja, izman-

tojot padomju oficiozus - rakstus avīzēs un izdevumos - un analizējot tos, kas

vērā ņemamus rezultātus objektīvas informācijas trūkuma dēļ nevarēja dot. Pirmais

emigrācijas autors, kurš pievērsās Latvijas bruņotajai pretestībai kā vienai no

pretošanās formām pret padomju okupācijas režīmu, bija jurists Ādolfs Šilde. Darbā

"Resistance Movement in Latvia", kas pirmoreiz izdots 1972. gadā un vēlāk pār-

publicēts, autors atšķirībā no padomju izdevumiem pareizi norāda, ka bruņotās
pretošanās kustības dalībnieku -nacionālo partizānu - sastāvā blakus leģionāriem

bija dažādu sabiedrības slāņu pārstāvji. 1 Ā. Šilde, pamatojoties uz padomju publi-

kācijām un atmiņām, Latvijā izdalīja 201 nacionālo partizānu darbības apgabalu. 2

Tas šobrīd vairs neatbilst partizānu kara izpētes jaunākajiem faktiem, kas liecina,
ka partizānu cīņa dažādos laika posmos aptvērusi gandrīz visus Latvijas pagastus. 3

Pārspīlēti ir arī pēc atmiņām sniegtie kauju apraksti, piemēram, Ā. Šildes tā dēvētajā
Oktes kaujas aprakstā, kas īstenībā bija Pētera Čevera grupas izlaušanās ar kauju
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no PSRS Valsts drošības ministrijas (VDM) karaspēka aplenkuma Talsu apriņķa
Vandzenes pagastā 1950. gada 3. februārī, ir pārspīlēti VDM karaspēka zaudējumi

un īstenībai neatbilst karaspēka savstarpējā karavīru apšaude kļūdas dēļ.4

Apjomīgāku apkopojošu darbu "Latviešu nacionālo partizānu pēckara karš"

1987. gadā publicēja latviešu vēsturnieks Indulis Kažociņš. Viņš savā darbā

izmantoja visu sev pieejamo Rietumos un LPSR publicēto informāciju par bruņoto

pretošanos okupētajā Latvijā. Poztīvi vērtējams, ka I. Kažociņš deva visas līdz

tam laikam izdotās literatūras un publicēto avotu apskatu.5 Salīdzinot faktus, viņš

apšaubīja dažu latviešu emigrācijas autoru vēl 1985. gadā izteiktos pārspīlētos

apgalvojumus, ka partizāni ieņēmuši Balvus, Valmieru, Dobeli, Cēsis, uzbrukuši

Rēzeknei, Valkai un Daugavpilij.
6

Tajā pašā laikā informācijas trūkuma dēļ I. Kažo-

ciņš nav minējis partizānu veikto Gostiņu pilsētas un lielas apdzīvotas vietas -

Ērgļu ieņemšanu. Vairākās vietās objektīvai partizānu cīņas izklāsta kopainai traucē

padomju publikāciju sagrozītu faktu un vairāku Rietumos nokļuvušu pārspīlētu

atmiņu pieņemšana par īstenību. No šodienas partizānu kustības izpētes viedokļa

nav izmantojama I. Kažociņa darba pielikumā publicētā partizānu kara hronolo-

ģija un partizānu darbības apvidu kartes.

Latviešu emigrācijā arī vairāki citi autori ir pievērsušies Latvijas bruņotās

pretošanās kustības izpētei, taču viņu devums nav tik nozīmīgs kā I. Kažociņa un

Ā. Šildes darbi. Kopumā latviešu emigrācijā publicētie darbi par Latvijas bruņoto

pretošanās kustību ir novecojuši, to faktu materiālam jāpieiet ļoti kritiski. Vienī-

gie izņēmumi ir Haralda Biezā darbs "Kurelieši", kas joprojām tiek izmantots par

pamatu pret Vācijas okupācijas režīmu Latvijā 1944. gadā vērstās bruņotās

pretošanās izpētei,7
un vēstures zinātnes doktora Edgara Andersona, Leonida

Šiliņa un citu autoru darbs "Latvijas Centrālā padome", kas arī vēsta par kure-

liešu cīņām. 8

Apskatot citu ārvalstīs izdoto literatūru par bruņoto pretošanos Latvijā, kuru

autori nav baltieši, diemžēl jāsecina, ka situācija ir tāda pati, kādu to atainojis Heinrihs

Strods savā monogrāfijā 1996. gadā par nacionālajiem partizāniem. 9 Autors šeit

norāda, ka Latvijas bruņotā pretošanās kustība Rietumos pārsvarā pieminēta tā

sauktajā spiegu literatūrā. 10 Savukārt, piemēram, Anglijas vēsturnieki, runājot par

pretošanās kustību Austrumeiropā Otrā pasaules kara laikā un pēc tā, Latviju parasti

vispār nepiemin. Maskavā pie jaunas grāmatas par pretošanos kustību Latvijā

strādājot akadēmiķis Jānis Dzintars. 11 Spriežot pēc viņa neobjektīvajiem iepriekšējiem

darbiem, kur bruņotā cīņa dēvēta vienīgi par bandītismu un par bruņotās pretošanās
kustības pamatu minēti Vācijas speciālo dienestu sagatavotie diversanti darbībai

Sarkanās armijas aizmugurē, paredzams, ka autora nostādnes nemainīsies arī šajā

darbā.
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Padomju okupācijas perioda Latvija sacerētie raksti

Padomju okupācijas periodā kaut cik objektīva 1944.-1956. gada Latvijas bruņotās

pretošanās kustības izpēte nebija iespējama totalitāram režīmam raksturīgās infor-

mācijas slepenības un cenzūras dē|. Ar bruņotās pretošanās apspiešanu Latvijā,
kas vērsta pret padomju okupācijas režīmu, nodarbojās PSRS un LPSR drošības

un iekšlietu iestādes. Vienīgais vēsturnieks, kurš līdz 1987. gadam piekļuva sle-

penajiem padomju dokumentiem par bruņotās pretošanās apspiešanu, bija Jānis

Dzintars, taču arī viņš nedrīkstēja iepazīties ar operatīvās darbības dokumentiem,

kas visprecīzāk parāda cīņas ar nacionālajiem partizāniem būtību un rezultātus.

Padomju dokumentu nepieejamības dēļ vieglāk un ideoloģiski pareizāk bija izmantot

Vācijas okupācijas laika dokumentus, mēģinot pierādīt bruņoto pretošanos padomju

režīmam kā Vācijas speciālo dienestu radītu un apgādātu. Pastāvošās cenzūras dēļ

nevarēja citēt arī Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentos fiksēto pašu bruņotās

pretošanās dalībnieku teikto par saviem cīņas mērķiem un pārliecību, VDK krimināl-

lietās iekļautos partizānu nelegālos dokumentus. Šie ierobežojumi mazināja jau tā

ar obligāti nepieciešamiem propagandas kanoniem pilno rakstu objektivitāti.

Pirmais Latvijas padomju vēsturnieks, kurš pievērsās Latvijas bruņotās pre-

tošanās kustības dalībnieku - nacionālo partizānu - vēstures izpētei, bija Jānis

Dzintars. Savā vienīgajā zinātniskajā darbā par bruņoto pretošanos padomju

režīmam "Latviešu fašistiskā buržuāzija hitleriešu izlūkdienesta kalpībā" 12 nacionālo

partizānu ģenēzi viņš izskaidro vienīgi ar kalpošanu Vācijas drošības un mili-

tārajiem izlūkdienestiem, absolūti neskarot bruņotās cīņas cēloņus - nesamie-

rināšanos ar okupācijas režīmu, nevēlēšanos pakļauties mobilizācijai Sarkanajā

armijā, pāriešanu nelegālā stāvoklī, baidoties no represijām pret civiliedzīvotā-

jiem. Tāda paša interpretācija bija autoru kolektīva darbā "Latvijas PSR vēsture",

kas iznāca 1986. gadā. 13

1987.-1988. gadā bruņoto pretošanos padomju režīmam kontekstā ar daļas

zemniecības -tā saukto kulaku, nacionālo partizānu atbalstītāju -represēšanu savos

rakstos apskatīja Jānis Riekstiņš. Arī viņš kā galveno akcentēja Vācijas speciālo

dienestu lomu bruņotās pretošanās kustības izveidē. 14 Taču autors objektīvi minēja,

ka par nacionālajiem partizāniem kļuva cilvēki, kuri pret padomju varu nebija no-

ziegušies. J. Riekstiņš apskatīja šādu partizānu legalizāciju, neanalizējot pret šīm

personām veiktās represijas 1949. gada marta deportācijas laikā. 15 Ļoti apsveicams

solis tālaika vēstures pētniecībā bija VDK krimināllietu kā avota izmantošana, ne-

baidoties no partizānu liecību un nelegālo dokumentu publicēšanas. Pateicoties

J. Riekstiņam, publicitāti, diemžēl fragmentāru, ieguva centralizētās nacionālo par-

tizānu organizācijas - Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības (LTS(p)A) -
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instrukcija ar cīņas uzdevumiem un partizānu komandiera Kārļa Mūsiņa liecība, 16

kurā viņš atklāti pauž, ka partizānu cīņā iesaistījies, nevis Vācijas intereses aizstāvot,

bet lai ar bruņotas cīņas palīdzību atjaunotu Latvijas Republikas neatkarību.

Aplūkojot padomju periodā izdoto literatūru par bruņoto pretošanos, var secināt,

ka no šodienas viedokļa tā vairāk izmantojama, rakstot LPSR drošības un iekšlietu

iestāžu vēsturi, nevis bruņotās pretošanās kustības vēsturi.

Monogrāfijas un pētījumi atjaunotajā Latvijas Republika

Objektīva nacionālo partizānu vēstures izpēte Latvijā sākās tikai 20. gs. 90. gadu

sākumā. Jāteic, ka tā tika veikta, informāciju par nacionālajiem partizāniem vācot

un analizējot pēc principa - no vispārējā uz atsevišķo. 1993. gadā iznāca krājums

par nacionālo partizānu cīņu Latvijā "Uz ežiņas galvu liku", kura pamatā bija līdz

tam laikam nepublicētas visu Latvijas novadu partizānu subjektīvas, bet daudzus

jaunus faktus vēstošas atmiņas, kā arī uz atmiņām balstīti novadpētnieku Donāta

Greižas, Tālivalža Bāliņa v.c. raksti. 17

Pirmais monogrāfiskais darbs par nacionālajiem partizāniem ir habilitētā vēstures

zinātnes doktora H. Stroda pētījums "Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956",

kas tapa jau 1994. gadā, taču diemžēl finansiālu grūtību dēļ to publicēja tikai 1996.

gadā. Līdz ar to plaša sabiedrība, it sevišķi jaunie vēsturnieki, ar novatorisku infor-

māciju iepazinās novēloti, kas ir sevišķi svarīgi bruņotās pretošanās kustības

dalībnieku atmiņu fiksēšanai un vēl nepētītu VDK krimināllietu kā avota izmantošanai.

Savā darbā autors ne tikai apskatīja centralizēto Latvijas nacionālo partizānu orga-

nizāciju izveidošanos, analizēja nacionālo partizānu cīņas visā Latvijā un izdarīja

secinājumus par partizānu kara sekām, bet arī pirmais no Latvijas vēsturniekiem

objektīvi definēja pret padomju režīmu vērstās bruņotās pretošanās kustības cē-

loņus - neapmierinātība ar okupācijas režīmu un tā īstenoto terora politiku, nevēlē-

šanās dienēt Sarkanajā armijā, izvairīšanās no represijām. Grāmatas izdošanas brīdī

daži Latvijas vēsturnieki, kuri partizānu cīņas vēsturi pētīja paralēli H. Strodam,

savus rakstus jau bija publicējuši, bija nodoti atklātībai tēmai atbilstoši dokumenti.

Tādē| vairāki H. Stroda monogrāfijā minētie fakti dublējās ar iepriekš publicēto vai

arī līdz 1996. gadam tika fiksēti precīzāk.

1995. gadā iznāca krājuma "Uz ežiņas galvu liku" otrā daļa,18 kurā pārpublicēts

habilitētā vēstures zinātnes doktora Tālivalža Vilciņa 1994. gadā tapušais raksts

"Partizāni pēckara Latvijā"19
par centralizētās Ziemeļkurzemes partizānu organizācijas

un LTS(p)A darbību. T. Vilciņa raksts bija pirmais darbs Latvijas bruņotās pretošanās

izpētē, kurā izmantoti gan čekas, gan pašu bruņotās cīņas dalībnieku sastādīti auten-

tiski dokumenti. Turpat pārpublicētajā H. Stroda 1994. gadā tapušajā rakstā "Krasta
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banga. Fakti par slepeno operāciju Baltijas valstīs no 28.02.49. līdz 29.08.49." autors

secināja, ka PSRS realizētā civiliedzīvotāju izvešanas operācija Baltijas valstīs

1949. gadā bija PSRS mēģinājums likvidēt Baltijas tautu nacionālo pagrīdi, tās bru-

ņoto un nevardarbīgo pretestību, tā galīgi atrisinot PSRS kundzību Baltijas valstīs

un Baltijas jūrā. 20 Šajā krājumā, balstoties uz VDK dokumentiem, Totalitārisma seku

dokumentēšanas centra (TSDC) darbinieks Jānis Vasijevskis publicēja rādītāju "Lat-

vijas nacionālo partizānu grupu vadītāji" un LPSR VDK aģentu - kaujinieku nošauto

un sagūstīto nacionālo partizānu reģistru. 21 Tas pavēra jaunu lappusi partizānu darbī-

bas izpētē - partizānu grupās iefiltrēto nodevēju, kuri uzdevās par nacionālajiem

partizāniem, izdarīto noziegumu nozīmības izvērtēšanu saistībā ar bruņotās preto-

šanās attīstību. Krājuma "Uz ežiņas galvu liku" otrajā grāmatā publicētajos LPSR

VDK dokumentos un R. Jansona rakstā "Pret nacionālo partizānu kustību vērstā

LPSR lekšlietu tautas komisariāta operatīvā darbība 1944.-1945. gada pirmajā

pusē"22 varēja iegūt jaunu informāciju ne tikai par VDK, bet arī par nacionālo parti-
zānu darbību līdz 1950. gadam.

Teiktais par publicētajiem darbiem, kas izdoti pirms 1996. gadā klajā nākušās

H. Stroda monogrāfijas "Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956", nemazina

monogrāfijas nozīmi Latvijas vēstures historiogrāfijā. H. Stroda veikums nacionālo

partizānu cīņas izpētē, ko papildina 1999. gadā izdotā grāmatas otrā daļa — dokumentu

krājums, 23 kļuva par pamatu un ievirzi Latvijas bruņotās pretošanās kustības tālākajā

akadēmiskajā izpētē. Pats autors atzīst, ka visaptverošs un fundamentālāks mono-

grāfisks darbs 20. gs. 90. gados būtu bijis iespējams, ja vispirms būtu izpētīta un

analizēta partizānu darbība katrā Latvijas reģionā - tātad no atsevišķā uz vispārīgo.

Diemžēl reālā situācija bija tāda, ka 90. gadu sākumā H. Strods bija gandrīz vienīgais
akadēmiskais vēsturnieks, kurš pievērsās nacionālo partizānu tēmai. Viņš šo tēmu

pētīja ne tikai uz Latvijā pieejamo dokumentu, bet arī uz ārzemju arhīvu bāzes.

Šobrīd bruņotās pretošanās kustības izpētē vāji sāk iezīmēties posms pēc prin-

cipa - no atsevišķā uz vispārīgo. Pie doktora disertācijas "Latvijas Nacionālo parti-

zānu apvienības darbība, 1944-1956" strādā Zigmārs Turčinskis. 2001. gadā Latvijas

Universitātē (LU) Z. Turčinskis aizstāvēja maģistra darbu "Latvijas nacionālo parti-

zānu cīņas Ziemeļvidzemē, 1945.-1953. gads". Autors secina, ka cīņas sākumposmā

1945.-1946. gadā Latvijas Nacionālo partizānu apvienība (LNPA) partizāniem deva

apziņu, ka viņi nav vieni, bet gan darbojas vispārējā pretošanās kustībā. Pozitīvi

viņš vērtē arī pretējo tendenci - LNPA vadība, saprotot, ka Trešā pasaules kara

tuvākajā laikā nebūs un partizāniem nebūs iespējas tajā piedalīties Rietumu sabied-

roto pusē, necentās par katru cenu noturēt vīrus mežā. Lai glābtu viņu dzīvību, tā

veica grupu pamatsastāva plānveida legalizāciju, atstājot mežā vienīgi grupu va-

došos kodolus, ap kuriem vajadzības gadījumā atkal varētu sapulcēties partizāni. 24
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No jaunās paaudzes vēsturnieku, kuri pievērsušies konkrētas bruņotās preto-

šanās vēstures tēmas izpētei, darbiem vēl minams 2001. gadā LU Vēstures un

filozofijas fakultātē Līvas Šakarnes aizstāvētais bakalaura darbs "LNPA, 1944-1950".

Tajā atzīts, ka tālākajos pētījumos nepieciešams novērst pretrunas statistikā par

LNPA partizānu skaitu, apzināt LNPA atbalstītājus, konstatēt iespējamo ar LNPA

saistītas jaunatnes organizācijas darbību,25 taču tālākajos pētījumos autore pievēr-

susies pilnīgi citai tēmai un ar bruņotās pretošanās kustību saistītiem jautājumiem

vairs nenodarbojas. Diemžēl šie ir arī vienīgie jaunākie apkopojošie darbi par kādu

atsevišķu bruņotās pretošanās izpētes tēmu.

Vidzemes un Ziemeļlatgales partizānu darbība būs analizēta Z. Turčinska diser-

tācijā par LNPA, taču par pilnvērtīgu Latvijas bruņotās pretošanās kustības izpēti

nevar runāt bez Kurzemes partizānu organizāciju un LTS(p)A, kuras darbība aptvēra

Dienvidlatgali, Centrālvidzemi un Sēliju, monogrāfiskas izpētes. Šobrīd bruņotās preto-

šanās kustības izpēte praktiski stāv uz vietas. H. Strods 2000. gadā intensīvi nodar-

bojās ar skolu jaunatnes pretošanās grupu darbības izpēti.26 lepriecinoši, ka šajā

konferencē viņš pievērsies visas Baltijas nacionālo partizānu darbībai. H. Stroda

sakopojumā tapis vēl nepublicēts nacionālo partizānu atmiņu krājums. Citi akadēmiskie

vēsturnieki ar Latvijas bruņotās pretošanās kustības (1944.-1956. g.) vai tai radniecīgu

tēmu izpēti nenodabojas. Arī LU Vēstures un filzofijas fakultātes maģistranti un baka-

lauri 2001. gadā, izņemot maģistru Z. Turčinski, darbus par Latvijas pretošanās kustību

1944.-1956. gadā nav aizstāvējuši. Partizānu izpēti pēc reģionālā principa, balstoties

uz pieejamajiem dokumentiem un viņu liecībām, 1995.-1997. gadā pēdējie veica

TSDC pētnieki J.Vasiļevskis (daļa Kurzemes) un Gunārs Blūzma (daļa Sēlijas).
J. Vasiļevska 1995. gadā publicētais raksts "Nacionālie partizāni Talsu novadā"27

aptver tikai Kurzemes vienas daļas - bijušā Talsu, Tukuma un daļēji Ventspils ap-

riņķa - partizānu darbību. Ikdienā strādājot kopā ar autoru TSDC, zināms, ka ik

mēnesi par Kurzemes partizāniem rodas jauni papildinājumi, ko plašākai sabiedrībai

nepieciešams sniegt papildinātā un apjomīgākā darbā. Novadpētnieka T. Bāliņa

1997. gadā publicētie raksti par Ventspils un Kuldīgas apriņķa nacionālajiem parti-

zāniem būtībā ir biogrāfiju apkopojums, un padomju un pašu nacionālo partizānu

dokumenti viņa darbos izmantoti maz.
28 G. Blūzmas 1997. gadā publicētajā darbā

par Sēlijas partizāniem "Nacionālo partizānu karš Sēlijā" 29 bagātīgi izmantoti gan

dokumenti, gan atmiņas, taču tajā pārsvarā apskatīta vienīgi LTS(p)A Ilūkstes pulka
darbība. Perspektīvā būtu nepieciešama arī padziļināta Ilūkstes kaimiņapriņķu -

Jēkabpils un Daugavpils - partizānu darbības izpēte.

Pēdējo gadu laikā tapuši vairāki pētījumi, kas skar bruņotās pretošanās (1944-
----1956. g.) izpēti kontekstā ar citām tēmām. 2000. gadā vēsturnieki Uldis Neiburgs

un Dzintars Ērglis, objektīvi salīdzinot pret Vācijas okupācijas režīmu vērstās
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nacionālās un padomju pretošanās kustības, izcēla ne tikai nacionālo Latvijas

Centrālo padomi, bet arī tādas grupas kā Latvijas sargi un Latvijas vanagu orga-

nizācija,30 kas izplatīja nelegālo presi un uzsaukumus un vāca ieročus bruņotai

cīņai; Latvijas sargi pēc Sarkanās armijas ienākšanas Rīgā 1944. gadā veica vismaz

vienu bruņotu akciju.

Ļoti atzinīgi vērtējams vēsturnieces Ineses Dreimanes (Šnepstas) veikums. Jau

1998. gadā viņa publicēja darbu par katoļu priesteriem - bruņotās pretošanās

kustības dalībniekiem, 31 2000. gadā aizstāvēja maģistra darbu "Komunistu un nacistu

okupācijas varas attieksme pret Latvijas Romas katoļu garīdzniecību, 1940-1945".

2001. gadā ar Latvijas Vēsturnieku komisijas atbalstu I. Dreimane izstrādāja darbu

"Latvijas kristīgo konfesiju garīdznieku piedalīšanās nacionālo partizānu kustībā

pēc 2. pasaules kara, 1944-1953", kas vēl nav publicēts. Izpētes rezultātā I. Drei-

mane apgāž sabiedrībā valdošo uzskatu par garīdznieku distancēšanos no bruņotas

pretošanās padomju režīmam. Viņa secinājusi, ka bruņotās pretošanās kustībā

piedalījušies vai to atbalstījuši 25 katoļu, seši luterāņu, trīs baptistu, divi septītās

dienas adventistu un viens pareizticīgo garīdznieks.

Satversmes aizsardzības biroja TSDC darbinieki Ritvars Jansons un Indulis

Zālīte 2000. gadā strādāja pie tēmas "LPSR valsts drošības dienesta izveidošana

un tā galvenie uzdevumi 1944.-1956. gadā". Darbā ir analizēta arī LPSR drošības

un iekšlietu iestāžu represīvā darbība pret nacionālajiem partizāniem, atklāts pret

bruņotās pretošanās kustības dalībniekiem vērstais genocīds 1949. gada depor-

tācijas laikā. Darbā secināts, ka dokumenti un liecinieku liecības pārliecinoši pierāda,

ka valsts drošības iestādēm bija izšķirošā loma bruņotās pretošanās kustības

sagraušanā pēckara gados, kad praksē neefektīvi izrādījās tieši militārie triecieni

pret to. Rezultatīvas izrādījās slēptās operatīvās darbības metodes, izmantojot

drošības iestāžu aģentus. Savukārt Latvijas bruņotās pretošanās kustības atbalstītāju

deportācija saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām un Latvijas krimināllikumu

atzīstama par genocīdu. 32

2002. gadā R. Jansons strādāja pie darba "Latvijas bruņotās pretošanās kustība

1949. gada deportācijas kontekstā", mēģinot noskaidrot, kāpēc nenotika masveida

bruņota pretošanās deportācijas realizētājiem un kā deportācija iespaidoja bruņotās

pretošanās kustības tālāko attīstību.

1999. gadā LU Vēstures un filozofijas fakultātes students Olafs Jansons aiz-

stāvēja maģistra darbu "Pretestības kustības preses izdevumi Latvijā, 1944-1950".

Lielākā darba daļa veltīta bruņotās pretošanās preses izdevumiem.

Visi minētie darbi varētu sniegt faktoloģisko materiālu un atzinumus bruņotās

pretošanās kustības kā vienota veseluma izpētei. Ja atrastos autori un valsts varētu

nodrošināt vinu zinātnisko darbu doktorantūrā, tad līdz ar kvalitatīvu disertāciju
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izstrādi ne tikai par LNPA (Z. Turčinskis), bet arī par LTS(p)A un Kurzemes partizānu

organizācijām, līdz ar darbiem, kas bruņoto pretošanos skar kontekstā ar citām

tēmām, Latvijas vēsturnieki jau līdz 2010. gadam varētu sagatavot apkopojošas

monogrāfijas. Latvijas bruņotās pretošanās kustības (1944.-1956. g.) izpēte varētu

notikt līdzīgi kā Latvijas ārpolitikas zinātniskā izpēte - no E. Andersona mono-

grāfijas,33 kas kalpoja kā izejas punkts tālākiem pētījumiem (pretošanās izpētē līdzīga

loma ir H. Stroda darbam), līdz Ineša Feldmaņa, Aivara Strangas, Mārtiņa Virša un

Maksima Duhanova monogrāfijām, 34 kas Latvijas ārpolitikas izpēti pacēla salīdzi-

noši augstākā līmenī, nekā tā bija E. Andersona darbā. Šajās monogrāfijās izman-

tots plašāks arhīvu dokumentu materiāls - un uz tā pamata tika izdarīti jauni

secinājumi.

Bruņotās pretošanās kustības tālākā izpēte nav iespējama bez tās dalībnieku

un atbalstītāju vienotas datu bāzes izveidošanas. Tāda bruņotās pretošanās dalīb-

nieku datu bāze, kurā būtu reģistrēti ne tikai bruņotās pretošanās dalībnieki, bet arī

hronoloģiski pēc datumiem un norises vietām partizānu cīņa no 1944. gada līdz

1960. gada 1. janvārim, kad tika aizturēts pēdējais nelegālajā stāvoklī esošais parti-

zāns, jau kopš 20. gs. 90. gadu sākuma vēsturniekiem būtu atvieglojusi izpēti, kā

arī palielinātu valsts iestāžu darba efektivitāti. Ja LR Ģenerālprokuratūras Totalitāro

režīmu noziegumu izmeklēšanas nodajai (TRNIN), Reabilitācijas un specdienestu

prokuratūrai, Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijai nepieciešama

informācija par kādu atsevišķu partizānu vai partizānu grupu juridiskai izziņai

(izmeklēšanai), reabilitācijas, politiski represētās personas, nacionālās pretošanās

dalībnieka statusa vai sadarbības ar VDK noteikšanai, starp minētajām iestādēm

sākas gara savstarpēja sarakste. Rezultātā gandrīz visos gadījumos informācija

tiek pieprasīta Latvijas Valsts arhīvam (LVA), atsevišķos gadījumos TSDC un

sabiedriskai organizācijai Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai. Tieši uz LVA

dokumentu bāzes ar valsts budžetā iekjauta finansējuma palīdzību varētu veidot

vienotu bruņotās pretošanās dalībnieku datu bāzi. letaupītos gan valsts iestāžu

darbinieku, gan finansiālie resursi, kardināli paātrinātos jautājumu izskatīšanas

process. Ja valstī jau 90. gadu sākumā būtu bijis bruņotās pretošanās kustības un

to atbalstītāju reģistrs, lielākajai da|ai pretošanās kustības dalībnieku nebūtu jālūdz
Totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas un izvērtēšanas komisijai atzinums par

piederību šim statusam. Valsts pati varētu aicināt konkrētu personu saņemt šo

statusu apliecinošu dokumentu, un nebūtu veltīgi jātērē laiks iesniegumu reģistrācijai

un viltvāržu iesniegumos minēto faktu pārbaudei, informāciju par šiem faktiem

pieprasot arī citām iestādēm.

Nacionālo partizānu juridiskās reabilitācijas jautājumu izskatīšana, pretošanās

kustības dalībnieka un politiski represētās personas statusa piešķiršana partizāniem,
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to skaitā kaujās un padomju režīma noziegumu rezultātā bojāgājušajiem, partizānu

sadarbības fakta ar VDK konstatēšana tuvākajos gados turpināsies. Spriežot pēc

TRNIN virsprokurora Jāņa Oša intervijā teiktā, nodaļa izmeklēs LPSR iekšlietu un

drošības iestāžu iznīcinātāju bataljonu dalībnieku pret partizāniem vērstos nozie-

gumus.
35 Tātad gan vēsturniekiem, gan juristiem vienota bruņotās pretošanās kus-

tības dalībnieku datu bāze noderēs arī nākotnē.

Bruņotās pretošanās dalībnieku un viņu atbalstītāju datu bāzes veidošanā būtu

jāiesaista visas minētās institūcijas. Šobrīd varu piedāvāt autora viedokli par to,

kādus informācijas avotus varētu izmantot šādas datu bāzes radīšanā. Kā jau minēju,

par pamatu kopējas datu bāzes izveidē vajadzētu kalpot LVA dokumentiem un kon-

krēti - LVA 1825. fonda nacionālo partizānu kartotēkai. Kartotēku 20. gs. 80. gados

sastādīja LPSR VDK darbinieki kā norāžu kartotēku. Katrā kartiņā minēta konkrēta

persona vai notikums un atsauce ar norādi, no kura operatīva rakstura dokumenta

fakts iegūts. Paši dokumenti atrodas Krievijā un vēsturniekiem nav pieejami, taču

kartiņas vienkopus glabā 9301 partizāna, viņu atbalstītāju vārdus un uzvārdus, ziņas

par viņu darbību visos Latvijas novados. Šo kartīšu, kā arī 1825. fonda LPSR VDK

dokumenta - bandītisko formējumu uzskaites grāmatas - datorizēta apstrāde nebūtu

sarežģīta.

Balstoties uz LVA 1986. fonda - LPSR VDK krimināllietu fonda informāciju,

1997. gadā vairāku valsts iestāžu darbības rezultātā tika sākts darbs, lai radītu

padomju okupācijas režīma laikā represēto personu datu bāzi. Līdzekļu trūkuma

dēļ darbs apstājās, taču bāzē ir savākta informācija par 2479 cilvēkiem. Da|a repre-

sēto personu ir nacionālie partizāni un viņu atbalstītāji. Ziņas par viņiem varētu

papildināt bruņotās pretošanās kustības dalībnieku datu bāzi. Visu padomju režīma

laikā represēto personu datu bāzes izveidošana ļautu noteikt precīzu tiesāto un

ieslodzījumā bojā gājušo bruņotās pretošanās dalībnieku un viņu atbalstītāju skaitu.

To nevar izdarīt, vadoties pēc izdevuma "No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas

Latvijā, 1940-1986". 36 Grāmatas satādīšanā izmantotas bijušā LPSR VDK arhīva

krimināllietu uzskaites kartītes, kur par represēto personu nav minēta pilnīga

biogrāfija. Spilgtākais piemērs, šķiet, ir uzskaites kartītē par nacionālo partizānu

grupas komandieri Vidzemē un Kurzemē no 1945. līdz 1953. gadam K. Mūsiņu

minētais: "Dienēja policijas bataljonā, 19. SS divīzijā rotas komandieris." 37 Līdz ar

to jaunais vēsturnieks bez priekšzināšanām K. Mūsiņu partizānu pulkam nepieskaitīs.

Reālā prakse pierādījusi, ka ir VDK krimināllietas, piemēram, LNPA sakarnieces

Idas Ducenas lieta, kas minētajā grāmatā acīmredzot uzskaites kartītes trūkuma

dēļ nav iekļautas vispār, un ka VDK krimināllietās iespējams iegūt informāciju par

citām ārpus Latvijas esošām vai iznīcinātām, citos dokumentos nereģistrētām

krimināllietām.
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Bruņotās pretošanās datu bāzi varētu papildināt arī LVA 1822. fonda - LPSR

VDK iznīcinātāju bataljonu dokumentācija, 1821. fonda -LPSR lekšlietu ministrijas

(leM) direktīvas, 1847. fonda -PSRS lekšlietu tautas komisariāta - leM karaspēka

dokumenti, 1894. fonda - 1949. gadā deportēto personu lietas, 101. fonda -

LKP CX dokumenti, LKP apriņķu komiteju dokumentu fondi, 270. fonda - LPSR

iekšlietu un drošības iestāžu specziņojumi Ministru Padomei v.c. LVA fondu

dokumenti. Uzskaitīto dokumentu apjoms ir ļoti liels, un informācija par nacionā-

lajiem partizāniem tajos izvietota nesistemātiski.

Salīdzinot ar Latvijas Valsts arhīva LPSR VDK sastādītās nacionālo partizānu

kartotēkas un VDK krimināllietu datorizēšanas iespējām, citos minētā arhīva

dokumentos atrodamās informācijas par bruņotās pretošanās kustības dalīb-

niekiem datorizēšana būtu ļoti laikietilpīga, taču nenovērtējami vērtīga. Lielā apjoma

dēļ datu bāzē vispirms varētu apkopot jau publicēto informāciju par fondu

dokumentiem un publikācijām, kuru tapšanā izmantoti šo fondu dokumenti.

Palīdzētu LVA un TSDC darbinieku daudzu darba gadu gaitā gūtā pieredze. SAB

TSDC rīcībā ir datu bāze par LPSR VDK darbības objektiem, t.i., 8724 represētām

un nerepresētām personām, kuras tika izsekotas ar aģentūras palīdzību. Šajā
datu bāzē LPSR VDK dokumenti - objektu uzskaites kartītes - ir precīzi datorizēti.

Šeit atrodama informācija par personām, vairums no kurām ir bruņotās pretošanās

kustības dalībnieki un viņu atbalstītāji. Datu bāze vairākos gadījumos palīdzējusi

iegūt pretošanās kustības dalībnieka statusu legalizētiem partizāniem, par kuriem

nav informācija citos dokumentos. Līdz ar to arī TSDC informācija papildinātu

kopējo bruņotās pretošanās dalībnieku datu bāzi.

Kopējā datu bāze būtu papildināma arī ar informāciju no LR lekšlietu minis-

trijas Informācijas centra dokumentiem, perspektīvā - ar atjaunotajā Latvijas

Republikā ierosināto krimināllietu par genocīda noziegumiem pret nacionālajiem

partizāniem materiāliem. Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos varētu rast

informāciju par kureliešiem un dažu nacionālo partizānu - bijušo Vācijas diver-

santu - darbību 1944.-1945. gadā. Datu bāzes izveidošana ļautu pēc iespējas

precīzāk noskaidrot visu tiesāto un bojā gājušo bruņotās pretošanās kustības

dalībnieku un viņu atbalstītāju skaitu. Datu bāze (autu sistematizēt bruņotās

pretošanās kustības dalībniekus pēc ģeogrāfiskās darbības vietas un sociālā

stāvokļa. No iegūtās informācijas varētu izdarīt secinājumus par bruņotās preto-

šanās kustību kopumā. Datu bāze kalpotu arī kā izejas punkts tālākiem vēstur-

nieku pētījumiem - pavērtu iespējas vairāku jaunu tēmu izstrādei. Tā arī atvieglotu

nepieciešamos pētījumus par Latvijas bruņotās pretošanās kustības rezultātiem.

leņemto ciema padomju, iznīcināto režīma kombatantu, LPSR drošības un iekš-

lietu iestāžu aģentu un informatoru, kā arī dažādu iemeslu dē| nonāvēto civil-
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iedzīvotāju maksimāli precīzēta skaita noteikšana nepieciešama, lai to analizētu

un izdarītu secinājumus. Balstoties uz šiem secinājumiem, varētu attīstīt jaunas

pētniecības tēmas.

Vēl |oti svarīga nākotnē atsevišķi pētāma joma ir bruņotās pretošanās kustības

loma sabiedrības apziņā, tās ietekme uz sabiedrības attieksmi pret okupācijas

režīmu.

Perspektīva tālākas pētniecības tēma būtu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas

bruņoto pretošanās kustību pārstāvju savstarpējie kontakti, nacionālo partizā-

nu un partizānu grupu kopdarbība. Līdz šim Latvijā Igaunijas un Latvijas nacio-

nālo partizānu kopējo cīņu padziļināti pētījis vienīgi Z. Turčinskis, 38 kurš par

Latvijas un Igaunijas nacionālo partizānu sadarbību 1945.-1952. gadā refe-

rēs arī šajā konferencē. Latvijas un Lietuvas partizānu sadarbību pētījis G. Blūz-

ma,
39 taču šī darba rezultāti nav publicēti. Arī Lietuvā un Igaunijā nav atse-

višķu pētījumu par Baltijas valstu partizānu sadarbību. Var pieminēt Lietuvas

vēsturnieces Nijoles Gaskaites-Žemaitienes darbu par padomju okupāciju un

bruņoto pretošanos režīmam Pandeles apgabalā, kur minēta Vaičenas parti-

zānu grupas darbība gan Lietuvā, gan Latvijā - Ilūkstes apriņķī, 40 un bijušā

igauņu nacionālā partizāna Alfrēda Kārmana atmiņas, kur viņš stāsta par parti-

zānu kopēju darbību ar Zieme|vidzemes bruņotās pretošanās kustības dalīb-

niekiem. 41

Interesants un vienlaikus arī aktuāls temats, kas objektīvi pētīts ļoti maz un

kurā dominē padomju okupācijas laika propagandas ideoloģiskie lozungi, ir Lat-

vijas nacionālie partizāni - bijušie Vācijas militārās izlūkošanas dienestu un

Jagdverband grupu dalībnieki, viņu īpatsvars nacionālās pretošanās kustībā,

iesaistīšanās motivācija vācu speciālajos dienestos un grupās, jautājumi par

to, no kura laika 1944. gadā Sarkanās armijas aizmugurē Vidzemē un Latgalē

desantētie diversanti iesaistījās nacionālajā bruņotajā pretošanās kustībā. No-

skaidrojami ir jautājumi, kā šo dalībnieku sagatavotība, nacionālo partizānu rokās

nonākušie Vācijas militārie un materiālās apgādes resursi palīdzēja bruņotās

pretošanās cīņā pret padomju okupācijas režīmu.

Manuprāt, pētāmi vēl šādi Latvijas bruņotās pretošanās kustības vēstures

aspekti:

• bruņotās pretošanās kustības darbība 1949. gada marta civiliedzīvotāju

deportācijas laikā un pēc tās, partizānu darbības metožu brutalizēšanās pēc

deportācijas;
• nacionālā partizāna personas portreta veidošanās vienā no vēstures

avotiem - atmiņās - atkarībā no atmiņu sniedzēja izglītības, nodarbošanās v.c.

faktoriem;
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• atsevišķo bruņoto nelegālistu ietekme uz organizēto Latvijas bruņoto

pretošanās kustību;

• atbildības par okupācijas režīma pārstāvju veiktajiem kriminālnoziegumiem

uzvelšana nacionālajiem partizāniem;

• bruņotā pretošanās Krievijas Federācijai pievienotajā Abrenes apriņķa

teritorijā;

• baumu par Rietumvalstu iespējamo militāro palīdzību bruņotajai pretošanās

kustībai, to iesaistīšanos karā pret PSRS pozitīvā un negatīvā ietekme uz kustības

aktivitātēm.
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Ritvars Jansons

Latvian Armed Resistance Movement (1944-1956):
Historiography and the Directions of Future Studies

Summary

The Latvian armed resistance due to its longevity and complicated character has

an important role in the history of Latvia. It stands to reason that great importance

should be attached to the historical research into this subject.

Research into the Latvian armed resistance to date falls into three basic

categories:

1) research abroad;

2) articles, written in Latvia during the Soviet occupation;

3) monographs and research works in Latvia after 1990.

Analysing the scholarly works on the Latvian armed resistance written in

emigration, the conclusion is that from the perspective of the contemporary research

into the topic, these works are outdated, and therefore should be regarded critically.

Western scholarly works on resistance movements in East Europe during World

War II and after it, except those written by historians of Baltic origin, usually do

not deal with and do not even mention Latvia.

During the Soviet occupation no reasonably impartial research into the Latvian

armed resistance was possible because of censorship and confidential status of

practically all necessary information. The articles of that time are not usable in

contemporary historical research.

Impartial research into the Latvian armed resistance movement began after

1990. It took the form of gathering and analysing information on national partisans,

following the principle from the general to the individual.

The first monograph on national partisans was "Latvian National Partisan War

1944-1956", written by Professor Heinrihs Strods. The monograph was published in

1994 and became the basis for further academic studies of the Latvian armed resistance.

Currently a new stage of development that follows the principle from the

individual to the general vaguely begins to emerge.

Historian Zigmārs Turčinskis is writing his doctor's thesis "Activities of the

Union of Latvian National Partisans in 1944-1956", that deals with the activities of

partisans in Vidzeme, and northern Latgale.
Yet it is impossible to carry out comprehensive research without taking into

consideration the activities of partisan groups in Kurzeme and the Association of

the Guards of Fatherland Latvia (Latvijas Tēvzemes Sargi), which covered southern

Latgale, Central Vidzeme and Sēlija.
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Currently the historical research into this subject is standing practically on the

same level. The growing interest into this subject among historians and state support
for doctor's thesis on this theme will hopefully by the year of 2010 result in

comprehensive monographs on the national armed resistance in Latvia. No adequate

further research into the armed resistance is possible without developing a single
data basis on the members of the national armed resistance and their supporters.

The database would allow the establishing of the total number of prosecuted and

murdered partisans and their supporters, as well as the systematisation of all

members of national resistance according to the geographical principle and their

social status.

The acquired information would allow drawing conclusions about the armed

resistance in general. Furthermore, one of the tasks in the process of research into

the armed resistance would be finding out the practical results of partisans' activities,

as well as to analyse the obtained figures and to draw conclusions. For the same

reason it is necessary to study the impact of the armed resistance on entire society

and on the public attitude towards the occupation regime. Contacts and co-operation

among the armed resistance movements in the Baltic countries present a perspective

theme for further research. It would be interesting to study the impact of German

special services on the Latvian armed resistance in 1944-1945, the activities of

partisans during and after the civilians' deportations in March 1949, as well as

other themes.



Heinrihs Strods

Baltijas nacionālie partizāni no 1944. gada
līdz 1947. gada janvārim: bruņojums, sastāvs, kaujas

No ārvalstīm neorganizēta, neapgādāta un nevadīta nacionālo partizānu cīņa trijās

Baltijas republikās pret Sarkanās armijas otrreizējo okupāciju 1944.-1945. gadā

bija viens no spilgtākiem šo tautu pierādījumiem pasaulei par okupācijas varas

neatzīšanu un izmisīgu 12 gadu ilgu cīņu pret iekarotājiem. Baltijas tautas cīnījās

par savu neatkarību un demokrātisku iekārtu, neskatoties uz Rietumu demokrātiju

brāļošanos ar vēlāko 'ļaunuma impēriju", lendlīzes miljonu sūtījumiem, Jaltas

(1945. g.) un Berlīnes (1945. g.) konferenču lēmumiem, kuros Rietumu demokrātijas

nodeva Baltijas republikas boļševiku okupantu rokās. Baltijas republiku pēckara

nacionālo partizānu cīņu vērtējumā vēstures literatūra dalās divos galvenos virzienos.

Boļševiku okupācijas gados valsts cenzētajā literatūrā šo republiku nacionālos par-

tizānus saukāja par bandītiem un viņu darbību visādi nosodīja. 1 Sevišķi plaši tika

izmantoti atsevišķu nacionālo partizānu grupu pārkāpumi, īpaši pārtikas sagādē,
kā arī izcelta mežos slēpjošos bandītu grupu, starp kurām bija arī PSRS lekšlietu

tautas komisariāta (leTK) un kompartijas specgrupas, un ārzemju izlūku darbība.

Zinātniski objektīvi nacionālo partizānu cīņas pēckara gados ir minētas Rietumu

demokrātiskajā literatūrā, 2 bet sīkāki apraksti - Baltijas nacionālās trimdas literatūrā. 3

Plašāki zinātniski pētījumi par pēckara nacionālo partizānu cīņām Baltijas

republikās sākās pēc PSRS sabrukuma un Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas
1991. gadā.

Šie pētījumi notiek galvenokārt atsevišķu novadu un nacionālo partizānu ap-

vienību, kā arī katras valsts līmenī. 4 Sevišķus panākumus šajā ziņā guvuši Lietuvas

vēsturnieki, kur nacionālo partizānu cīņas bija visplašākās.
Taču līdz šim trūka salīdzinošu pētījumu visās trijās vai pat divās Baltijas valstīs.

Tas, šķiet, skaidrojams kā ar pirmavotu trūkumu, tā arī ar valodas barjeru pētnieku

starpā.

Ar PSRS leTK 1944. gada 1. decembra pavēli uz PSRS leTK daļas cīņai pret

bandītismu pamata tika izveidota PSRS leTK Galvenā pārvalde cīņai pret bandītismu

(GPCB). Par šīs Galvenās pārvaldes priekšnieku iecēla bijušās leTK daļas cīņai pret



bandītismu priekšnieku 3. ranga valsts drošības komisāru A. Ļeontjevu (1902-

--1960). 5 PSRS leTK Galvenajā pārvaldē 1945. gadā strādāja 156 darbinieki, 6 bet

PSRS leTK lekšējā karaspēka pārvaldē -1761 cilvēks. 7

PSRS spēka struktūras vadība lielu uzmanību pievērsa Baltijas republikām,

ieskaitot ministru vizitācijas Baltijā. Jau 1941. gadā un 1945. gada janvārī Rīgu

apmeklēja PSRS valsts drošības tautas komisārs V. Merkulovs (1895-1953). PSRS

leTK priekšsēdētāja vietnieks bija valsts drošības 2. ranga komisārs I. Serovs

(1905-1990), kurš jau 1945. gada 6. jūnijā tika iecelts par Padomju militārās

administrācijas virspavēlnieka vietnieku Vācijā civilpārvaldes jautājumos. 8 Pēc

mēneša viņš saņēma ģenerālpulkveža militāro dienesta pakāpi. 1946. gadā ģenerāl-

pulkvedis I. Serovs pēc Berlīnes apmeklējuma iegriezās arī Rīgā. Ģenerālpulk-
vedis bija neapmierināts ar PSRS leTK Baltijas apgabala lekšējā karaspēka ko-

mandieri ģenerāli Golovko un uzdeva sagatavot izziņas par stāvokli cīņā pret

nacionālajiem partizāniem.

Izziņas par cīņu pret nacionālajiem bruņotajiem formējumiem un laupītāju

grupām Baltijas republikās no 1944. gada līdz 1947. gada janvārim saglabājušās

Krievijas Federācijas Valsts arhīvā (KFVA) Maskavā9 PSRS lekšlietu ministrijas (leM)
Galvenās pārvaldes cīņai pret bandītismu arhīva fondā kā pilnīgi slepeni dokumenti. 10

Spriežot pēc ārējā izskata, 18 izziņas ir mašīnraksta oriģināli krievu valodā, ar

personisku PSRS leM GPCB ģenerālleitnanta A. Ļeontjeva parakstu. Izziņas pa-

rakstītas 1947. gada 15. februārī, turklāt paraksta datumu ģenerālis ierakstījis

pašrocīgi ar tinti. Visām izziņām ir grifs "Pilnīgi slepeni", kas noņemts 2000. gadā.

Tā kā uz lietas nebija izmantotāju parakstu, jādomā, ka lieta līdz šim nav izmantota.

Izziņas pārrakstītas uz divām dažādām rakstāmmašīnām, ar diviem dažādiem šrif-

tiem. Izziņas sastādītas pēc stingra, vienota plāna pēc šajā pārvaldē ienākošajām

atskaitēm, ko acīmredzot sniegusi PSRS leM lekšējā karaspēka Baltijas apgabala

pārvalde.

Visi rādītāju nosaukumi un iedaļas izziņās par trijām Baltijas republikām ir pil-

nīgi vienādas, un tas dod iespēju apkopot datus kā par gadiem, tā rādītājiem. Izziņas,

kā jau minēts, aptver trīs pēckara gadus un vienu mēnesi, dati sniegti par katru

republiku sešās tabulās un aptver 51 rādītāju. Izziņas domātas kā pamatojums

ziņojumam par cīņām Baltijā vai arī ministrijas iekšējām vajadzībām, bet pie izzi-

ņām nav saglabājies iespējamā ziņojuma noraksts, nav arī atzīmju par izziņām kā

pielikumu kādam ziņojumam. Pēdējo versiju apstiprina arī fakts, ka visas izziņas

saglabājušās oriģinālā. Izziņas var pētniekam sniegt īstenībai tuvāku informāciju
nekā republikas politiskās un spēka organizācijas, tālaika vēsturnieki vai žurnālisti.

Šo pilnīgi slepeno izziņu neizmantošana līdzšinējās publikācijās var liecināt arī par

okupācijas politiku vēstures viltošanā.
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Pirmā izziņu grupa informē par Baltijas republikās atņemtajiem ieročiem un

bruņojumu vai arī par to, ko ministrija uzskatīja par bruņojumu - medību bises,

aukstie ieroči, radiouztvērēji. Atšķirībā no Baltijas republiku kompartiju un soda

organizāciju sniegtajiem datiem, kas visus partizānus ieskaitīja bandītos, šo izziņu
autori partizānus dala "nacionālajos bruņotajos pagrīdes formējumos" un "laupītāju

bandās", sastādot par šīm grupām atsevišķas izziņas.
11

Taču PSRS leM vadība arī neiztika bez partizānu uzskaites tendenciozas politi-

zēšanas un viltošanas. Par šādu politisku viltošanu, pirmkārt, uzskatāma visu

Sarkanās, vēlāk Padomju armijas dezertieru un no iesaukuma izvairījušos pieskai-

tīšana krimināliem bandītiem. Tomēr pati PSRS leM statistiska, analizējot šos

datus, apgāž tādus politiski nepareizus secinājumus. Tā izziņās par Lietuvu, ap

80 000 Sarkanās armijas dezertieru un no iesaukuma izvairījušos ieskaitot

66 likvidētajās kriminālo bandītu grupās, pēc PSRS leM statistikas iznāk, ka vienā

likvidētajā kriminālo bandītu grupā bija vairāk nekā 1200 kriminālo bandītu. Tas,

protams, būtu absurds. Otrais acīm redzamākais PSRS leM politiskais viltojums

ir kritušo, ievainoto vai sagūstīto partijas un padomju aktīva locekļu un citu

civilpersonu pieskaitīšana galvenokārt pie nacionālo partizānu uzbrukumos cietu-

šajiem (Lietuvā vairāk nekā 66 000 cilvēku). Taču līdzšinējo pētījumu rezultātā

zinām, ka mierīgie iedzīvotāji galvenokārt cieta okupantu soda ekspedīciju darbības

rezultātā. Domājams, ka šīs izziņas sastādītas, lai pierādītu, ka nacionālo partizānu

uzbrukumu rezultātā vidēji no 10 civiliedzīvotājiem krituši septiņi, divi bija ievainoti

un viens sagūstīts. Treškārt, PSRS leM izziņās vērojama PSRS leM lekšējā

karaspēka un citu vienību, kas cīnījās pret nacionālajiem partizāniem, cilvēku

zaudējuma skaita samazināšana un vienlaikus pretinieka zaudējuma skaita palie-

lināšana.

Mūsu rīcībā nav drošu materiālu par to, kāpēc PSRS leM GPCB priekšnieks

ģenerālleitnants A. Ļeontjevs 1947. gada 15. februārī parakstīja šīs izziņas par cīņām

pret nacionālajiem partizāniem no 1944. gada līdz 1947. gada janvārim. Pilnīgi

slepenās izziņas uz 22 mašīnraksta lappusēm aptvēra cīņas rezultātus šādos

punktos:

1) ieroči, kas izņemti okupētajā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijā;

2) zaudējumi partizānu uzbrukuma rezultātā okupētajā Lietuvas, Latvijas un

Igaunijas teritorijā. Izziņās atsevišķi uzskaitīti kritušie, ievainotie un partizānu

aizvestie;

3) zaudējumi čekas operācijās okupētajā Lietuvas, Latvijas, Igaunijas teritorijā.

Izziņās uzskaitīti kritušie, ievainotie un partizānu aizvestie, t.i., gūstā kritušie;

4) pretpadomju nacionālistisko organizāciju, to atbalstītāju un citu pretpadomju
elementu likvidācija okupētajā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijā;



5) pretpadomju cīnītāju un viņu atbalstītāju, kā arī dažādu noziedzīgo elementu

likvidēšana okupētajā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijā.

PSRS leM GPCB sastādīto 18 tabulu analīze par partizāniem Baltijas republikās

no 1944. gada līdz 1947. gada janvārim dod iespēju pētniekiem iezīmēt trīs izpētes

pamatjautājumus kā atsevišķās republikās, tā Baltijas republikās kopumā:

1) nacionālo partizānu bruņojums un tā veidi;

2) nacionālo partizānu skaitliskais sastāvs un viņu zaudējumi;

3) okupētājvaras soda orgānu sastāvs un zaudējumi.

PSRS leM iegūtie statistiskie materiāli dod iespēju pētīt, pirmkārt, jautājumu

par partizānu bruņojumu, otrkārt, par sastāvu un, treškārt, par partizānu uzbrukuma

un aizstāvēšanās kauju rezultātiem no cilvēku zaudējuma viedokļa kā atsevišķās

republikās, tā Baltijā kopumā. Statistiskie materiāli sniedz iespēju analizēt partizānu

kustības īpatsvaru atsevišķās Baltijas valstīs.

Ja nacionālo partizānu 12 gadu ilgušo karu iedala četros posmos,
12 tad 1944-

-1946. gadā visās trijās okupētajās Baltijas valstīs risinājās šī kara pirmais posms.

Kaut arī pēdējie nacionālie partizāni tika arestēti 20. gs. 60. gados, jāuzskata, ka

1956. gadā nacionālo partizānu bruņotās cīņas visumā bija noslēgušās.

Pēc minētajām ziņām visās trijās Baltijas republikās līdz 1947. gada janvārim

likvidētas 319, kā viņi rakstīja, "pretpadomju nacionālistiskās organizācijas", no

kurām lielākā daļa -277 (86,8%) atradušās Lietuvā, 31 (9,8%) Latvijā un 11 (3,4%)

Igaunijā (sk. 1. tabulu).

Tajā pašā laikā viņiem izdevies likvidēt 180 laupītāju bandu, kas skaitā no 53

līdz 66 daudzmaz vienmērīgi atradušās visās Baltijas republikās. Taču raksturīgi,

ka šīs laupītāju bandas veidoja tikai 4,9% no Lietuvā likvidētajām pretpadomju

vienībām, 10,3% no Latvijā un 12,6% no Igaunijā likvidētajām pretpadomju orga-

nizācijām. Tādā veidā šī Maskavas čekistu dienesta vajadzībām domātā stingri

slepenā statistika kārtējo reizi apgāž okupācijas laika vēsturnieku, rakstnieku un

žurnālistu apgalvojumus, ka pēckara gados Baltijas republikās bija izplatījusies tikai

bandītu kustība. Pēc šiem čekistu datiem līdz ar 180 laupītāju bandu vienībām

(7,6%) bija iznīcinātas 2173 "pretpadomju nacionālistiskās organizācijas" (1. att.).

Tātad pat pēc čekistu ziņām caurmērā no 12 idejisko cīnītāju vienībām bija tikai

viena, kas nodarbojās ar laupīšanu, bet faktiski - ar pārtikas savākšanu.

Kopumā lielākā daļa likvidēto "pretpadomju nacionālistiskās pagrīdes" vienību

atradusies Lietuvā, kur likvidētas 1273 (62,0%) vienības, Latvijā likvidētas

533 (25,7%) un Igaunijā - 367 (17,7%) šādas vienības. Ja ticētu šiem čekistu

datiem, tad skaitliski vislielākās likvidētās vienības caurmērā bija Igaunijā - vidēji

33 cīnītāji, mazākas Latvijā -vidēji 17 cīnītāji un vismazākās Lietuvā -vidēji pieci

cīnītāji.
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1. tabula

Likvidēto pretpadomju nacionālistisko organizāciju un arto saistīto bandu

skaits Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, 1944. gads-1947. gada janvāris

1. att. Likvidēto laupītāju banduīpatsvars Latvijā, Igaunijā un Lietuvā,

1944. gads-1947. gada janvāris

Nr. Gads Lietuva Latvija Igaunija Kopa

p.k. organi-

zācijas

bandas organi-

zācijas

bandas organi-

zācijas

bandas organi-

zācijas

bandas

1. 1944. g. 134 25 13 172

2. 1945. g. 187 710 196 236 198 1142

3. 1946. g. 88 375 22 288 110 117 773

4. 1947. g. janv. 54 24 86

Ko ia abs. skait|os 277 1273 31 533 11 367 319 2173

Ko 86,8 62,0 9,8 25,7 3,4 17,7 100 100

II Likvidētas 66 61 53 180

laupītāju bandas

Ill Laupītāju bandu 5,2% 11,4% 15,2%

(420

8,3%

īpatsvars (1342

kopā)

(594 (2353
kopā)nacionālo kopa) kopa)

partizānu skaita

IV īpatsvars 4,9% 10,3% 12,6% 7,6%

pretpadomju

organizāciju

kopskaitā



2. tabula

Izņemtie ieroči Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, 1944. gads-1947. gada janvāris

Atšķirībā no kaimiņu valstīm, kas 20. gs. 30. gados gatavojās iespējamam uzbru-

kumam, būvēja nocietinājumu līnijas (Somija, PSRS) un gatavojās partizānu karam

savā teritorijā (PSRS), Baltijā šāda veida gatavošanās agresijai nenotika. Baltijas

valstu armijas negatavoja iespējamam partizānu karam ne teorētiski (instrukciju

izstrāde), ne partizānu kadru jomā, ne veidojot slepenus ieroču depozītus. Tāpēc

vēl jo lielākas apbrīnas vērta ir Baltijas tautu celšanās viņu vēsturē lielākajam nacio-

nālo partizānu karam par savu neatkarību un šīs cīņas veikšana visu pirmo desmit-

gadi pēc Otrā pasaules kara un pēc Rietumu demokrātisko valstu nodevības Jaltas
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Ieroču munīcijas
Nr.

p.k.
un iekārtu Lietuva 0/

/0 Latvija % Igaunija % Kopa 100%

nosaukums

1. Lielgabali 100 100

2. Granātmetēji 100 100

3. Mīnmetēji 38 67,9 8,9 13 23,2 56 100

4. Prettanku 29 82,9 14,3 2,8 35 100

šautenes

5. Ložmetēji 2089 63,4 801 24,3 405 12,3 3295 100

6. Automāti 4268 58,3 2252 30,7 806 11,0 7326 100

7. Šautenes 19293 48,9 14 590 37,0 5532 14,1 39 415 100

8. Revolveri, 4168 61,6 1541 22,8 1059 15,6 6768 100

pistoles

9. Mednieku 20 35,7 7,2 32 57,1 56 100

šautenes

10. Aukstie ieroči 11 29,7 10 27,0 16 43,3 37 100

11. Granātas 12 756 15,9 7181 9,0 60 204 75,1 80141 100

12. Mīnas un lādiņi 2826 43,8 630+2 9,7 3004 46,5 6460+2 100

kastes kastes

13. Patronas 2 856 738 67,0 943 502 22,0 469 935 11,0 4 270 175 100

14. Sprāgst-
vielas, kg

848,9 41,7 304,65 15,0 883,2 43,3 2033,75 100

15. Radioraidītāji 23 79,3 13,7 7,0 29 100

16. Radiouztvērēji 147 84,5 23 13,2 2,3 174 100

17. Rakstām- 135 82,8 27 16,6 0,6 106 100

mašīnas

18. Citi pavairo- 12 100 12 100

šanas aparāti

Kopa 2 903 407 65,7 970 879 22 541 897 12,3 4 416183 100
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konferencē. Tāpēc ievērojamu interesi izraisa PSRS leM lekšējā karaspēka pirmajos

trijos pēckara gados Baltijas valstīs izņemto ieroču, munīcijas un sakaru līdzekļu

daudzums (2. tabula). Pēc PSRS leM GPCB slepenajiem datiem Baltijas republikās

izņemtas 20 dažādas ieroču, munīcijas un sakaru līdzekļu grupas. Starp izņemtajiem

ieročiem ir četri lielgabali, divi granātmetēji, 56 mīnmetēji, 35 prettanku šautenes,

3295 ložmetēji, 7326 automāti, 39 415 šautenes, 6768 pistoles, 80 141 granāta,

6460 mīnas, vairāk nekā 4 miljoni patronu, 2034 kg sprāgstvielu, 29 radioraidītāji,

106 rakstāmmašīnas un 12 citi pavairošanas aparāti. Kopā okupācijas vara Baltijas

republikā izņēmusi 4 416 183 ieroču, munīcijas vienības, sakaru līdzekļus. Lielākā

daļa šīs militārās tehnikas izņemta Lietuvā - 2 903 407 vienības (65,7%), mazāk

Latvijā - 970 879 vienības (22%) un vēl mazāk Igaunijā - 541 897 vienības (12%;
2. att.). Šie dati liecina, ka lietuvieši nacionālo partizānu kara tehniskās nodro-

šināšanas jomā bija gatavojušies visnopietnāk. Viņi spējuši sagādāt pat četrus Bal-

tijas republiku partizānu rokās atrastos vienīgos lielgabalus un divus granātmetējus.

Analizējot Baltijas tautu tehnisko sagatavotību nacionālo partizānu karam, blakus

kopīgām iezīmēm - visur izņemtas 18 minētās ieroču un munīcijas vienības -

vērojamas katras republikas bruņojumam raksturīgās kvantitatīvās īpašības, kas

nebija tik izteiktas citā republikā. Tā Lietuva bija absolūti pārāka lielgabalu, granāt-

metēju, mīnmetēju un prettanku šauteņu, tātad - partizānu smagā bruņojuma jomā.

Tāpat lietuviešu bruņojumā lielāks īpatsvars bija militārajiem sakaru līdzekļiem

(23 radioraidītāji, 147 radiouztvērēji). Latviešiem procentuāli vairāk nekā caurmērā

2. att. Izņemtie ieroči, munīcija un militārās iekārtas Latvijā,

Igaunijā un Lietuvā, 1944. gads-1947. gada janvāris



izņemtas šautenes, automāti un ložmetēji. Igauņiem bruņojumā proporcionāli vairāk

nekā citās Baltijas republikās bija rokasgranātu un mīnu. Šīs izņemto ieroču pro-

porcijas var liecināt par partizānu kara iecerēto raksturu pret okupācijas spēkiem.
Lietuvieši bija gatavojušies cīņai pret Sarkanās armijas regulāro karaspēku visā tā

spektrā, bet igauņi bija vairāk pievērsušies pasīvās aizstāvēšanās kaujām.

Pretpadomju nacionālistisko organizāciju un to vienību karavīru skaits ap-

kopots 3. tabulā. Visi pretpadomju elementi ir iedalīti astoņās grupās. Pirmā

grupa bija pretpadomju nacionālistisko organizāciju locekļi. Tādu Baltijā bija 4460

(5,6% no visām astoņām grupām). Otrajā grupā uzskaitīti pretpadomju nacio-

nālistisko pagrīdes vienību locekļi, kā arī nacionālās pagrīdes vienpatņi. PSRS

leM GPCB pārskatos kā vienību locek|i, tā vienpatņi uzskaitīti vienā grupā. Šajā
grupā Baltijas republikās uzskaitīts 52 620 cilvēku (66,3%). Ceturtajā grupā

apkopoti 457 spiegi (0,6%), bet piektajā - 138 diversanti (0,2%). Sestā aile, kur

jāuzskaita teroristi, visos pārskatos par Baltijas valstīm atstāta neizpildīta. Septītā

grupa ir vācu ielikteņi un viņu atbalstītāji, kopā 13 656 cilvēki (17,2%). Pēdējā,

astotajā ailē ir iekļauti pretpadomju elementu izpalīgi un atbalstītāji, un par tādiem

Baltijas republikās atzīts 8051 cilvēks, t.i., 10,1% no visiem šajā tabulā uzskai-

tītajiem pretpadomju elementiem. Kopā saskaitot visus astoņās grupās iedalītos

pretpadomju cīnītājus, izrādījās, ka tādi Baltijā bijuši 79 382 cilvēki. No šiem

cilvēkiem 15 904 (20%) krituši kaujās, 42 229 (53,2%) arestēti, 15 360 (19,4%)

legalizējušies, 5889 cilvēkus (7,4%) PSRS leM lekšējais karaspēks nodeva citām

organizācijām - galvenokārt SMERŠ (saīsinājums no krievu valodas Смерть

шпионам- nāvi spiegiem).

Analizējot Baltijas republikās kritušos cīnītājus, jāteic, ka to skaits - 15 904 -ir

iespaidīgi liels, kopā kritušas apmēram pusotras kājinieku divīzijas. Turklāt lielākā

daļa kritusi Lietuvā - 13 795 cilvēki (86,7%), Latvijā - 1512 cilvēki (9,5%) un

Igaunijā - 597 cilvēki (3,7%). Arī no visiem 42 229 arestētajiem 30 600 (72,5%)
arestēti Lietuvā. Turpretī no 15 360 cilvēkiem, kuri legalizējās, tikai 7340 (47,8%)

legalizējušies Lietuvā. Latvijā legalizējušos skaits ir visai tuvs Lietuvai - 5001 cilvēks

(32,5%) no legalizējušos kopskaita Baltijas republikās. Tas liecina, ka Latvijas nacio-

nālās pagrīdes cīnītāji relatīvi vairāk bija noticējuši čekas reabilitācijas solījumiem.

Analizējot 3. tabulas datus, redzam, ka no 79 382 nacionālās pretošanās dalībniekiem

Baltijas republikās lielākā daļa kritušo, arestēto, legalizējušos un nodoto citām organi-

zācijām bija Lietuvā -57 292 cilvēki jeb 72,2% no viņu kopskaita Baltijas republikās,

Latvijā -12 753 (16,1 %), bet Igaunijā -9337 cilvēki (11,7%; 3. att.). Tā kā Lietuvā

nacionālo cīnītāju īpatsvars bija lielāks nekā Lietuvas iedzīvotāju skaita īpatsvars

Baltijā, jāsecina, ka nacionālās pretošanās cīņa Lietuvā bija intensīvāka nekā pārējās

Baltijas republikās.
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3.

tabula

Likvidēto

pretpadomju

nacionālistisko
organizāciju
locekļu,
viņu

atbalstītāju
un

citu

pretpadomju
elementu
skaits

Lietuvā,
Latvijā

un

Igaunijā,
1944.

gads-
1947.

gada

janvāris
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Nr.

Cilvēku

Lietuva

Latvija

Igaunija

Kopā

р.к.

skaits
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1.

Pretpadomju organizāciju

3437

11

14

276

176

137

657

4056

153

5,6

locekp
2.

Nacionālas

13

675

15

728

7207

4830

41

440

1495

1918

3477

6928

401

2086

1654

111

252

15

571

19

732

12

338

4979

52

620

66,3

pagrīdes vienpatņi
3.

Pretpadomju
pag

rides
bandu

locekļi

4.

Spiegi

102

102

457

457

0,6

5.

Diversanti

108

21

104

138

0,2

6.

Teroristi
7.

Vācu

ielikteņi

124

5580

120

687

6411

1966

1518

3487

13

2420

1144

181

3758

140

2782

13

656

17,2

un

viņu atbalstītāji
8.

Pretpadomju

31

12

5477

1919

1919

655

7918

13

8051

10,1

elementu izpalīgi
un

atbalstītāji Kopā

13

795

30

600

7340

5557

57

292

1512

5001

12753

597

5427

3019

9337

15

904

42

229

15

360

5889

79

382

100



3. att. Kritušie un politiski sodītie Latvijas, Igaunijas un Lietuvas nacionālās pretošanās

dalībnieki, 1944. gads-1947. gada janvāris

Lietuvas Seima loceklis Antons Stasiškis 1999. gadā uzskatīja, ka Lietuvā

1945. gadā bija vairāk nekā 30 000 brīvības cīnītāju, 13 bet pēc minētās PSRS leM

statistikas no 1944. gada līdz 1947. gada janvārim tādu bija 57 292 cilvēki. Sapro-

tams, ka bez partizānu cīņu iemaņām Lietuvas partizāni 1944.-1945. gadā cieta

lielus zaudējumus. Tas daļēji izskaidrojams ar to, ka Lietuvas nacionālie partizāni

uzsāka frontālas kaujas pret Sarkano armiju un PSRS IeTK karaspēku, kas cīņās

pret partizāniem izmantoja aviāciju un artilēriju.

4. tabulā "Bandītu - laupītāju, Padomju armijas dezertieru un izvairījušos, viņu

izpalīgu un slēpēju, kā arī citu noziedzīgo elementu likvidēšana Lietuvā, Latvijā un

Igaunijā, 1944. gads -1947. gada janvāris" ir apkopotas trīs PSRS leM sastādītās

izziņas, kurās uzrādīta piecu kategoriju iedzīvotāju likvidēšana. Pirmā grupa ir bandīti

un laupītāji, starp kuriem bija ne tikai dažas vietējo partizānu vienības, kas pavadīja

laiku dzerot un laupot, bet arī, kā liecina PSRS leM arhīva materiāli, Sarkanās,

vēlāk Padomju armijas garnizonu karavīri, piemēram, no Rokiškiem, kā arī vācu

iekarotāju uz Baltiju pārvietotie Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotāji, kuri negribēja

atgriezties savā izpostītajā dzimtenē, negribēja arī strādāt un nodarbojās ar ban-

dītismu. PSRS leM atklāti atzina šādu laupītāju bandu eksistenci, kas pastāvēja arī

Baltijas republikās. Tās uzskaitīja atsevišķi, nejaucot, kā viņi rakstīja, ar pretpadomju

nacionālistiskajām pagrīdes organizācijām, pretēji mūsu Baltijas republiku kom-

partijas darbiniekiem, vēsturniekiem, žurnālistiem, kuri visus partizānus dēvēja par

bandītiem.
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4.

tabula
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1.

Bandīti

662

745

15

273

152

1087

119

1298

1,3

2.

Vientuli noziedznieki

76

140

216

81

21

206

175

81

161

422

0,4

3.

Padomju

1340

2576

3188

7133

1564

2601

149

901

753

1810

1854

4113

5505

11

544

11,9

armijas dezertieri
4.

Izvairījušies

61

6497

27187
39

354

73

099

970

2398

3291

205

1972

1296

3475

7672

31

557

43

941

83

234

86,0

no

Padomju
armijas

5.

Noziedzīga

126

127

16

115

142

97

265

0,4

elementa slēpēji
un

atbalstītāji Kopā

119

8625

29

795

42

563

81

102

1707

3041

4995

9795

621

2957

2265

5866

194

10953

35793

49

823

96763

100

(83,8%)

(10,4%)

(6,1%)

(100%)

Pretpadomju
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7340

5557
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597

5427

3019

9337

15
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42

229

15

360
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79382

100
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un

viņu

atbalstītāji
Pavisam
kopā

3914

39275

37135

48120

138394

1564

7909

8042

22

548

620

6048

5976

2559

15

203

16

098

53182

51

153

55

712

176145
100

Pavisam
%

86,4

78,6

9,7

12,8

3,8

8.6

9,1
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29,0

31,7

100

100



Pēc PSRS leM statistikas pirmās ailes datiem minētajā laikā Baltijas republikās
likvidēti 1298 bandīti, kas veidoja 1,3% no visiem uzskaitītajiem cilvēkiem. Kopā ar

otrajā ailē minētajiem likvidētajiem 422 vientuļajiem noziedzniekiem, kuru Lietuvā

nav bijis, likvidēti 1720 bandīti, kas veido 1,7% no visiem uzskaitītajiem cilvēkiem.

Ja šo laupītāju bandu īpatsvaru lēš no visiem 176 145 cilvēkiem, kuri, kā raksta

PSRS leM, šajā laikā likvidēti, tad tie ir 0,97 procenti. Šie PSRS leM dati pierāda,

ka Baltijas republikās šajā laikā caurmērā uz 100 pretpadomju kustības dalībniekiem

bija tikai viens bandīts. Tādējādi vēsturnieku, žurnālistu un rakstnieku agrākie

mēģinājumi visus Baltijas nacionālās pretošanās kustības dalībniekus saukt par

bandītiem, kā arī okupācijas varas propaganda, šo terminu iedibinot iedzīvotāju

vidū, uzskatāma par Gēbelsa patiesi cienīgiem meliem, kas diemžēl vēl saglabājušies

ne tikai Krievijā, bet arī Baltijas sabiedrības daļā.

Analizējamās tabulas trešajā ailē PSRS leM uzskaitījusi 11 544 Padomju armijas

dezertierus, kas veido 11,9% no visiem tabulā uzrādītajiem. Šie dati pretēji komunistu

apgalvojumiem, cik vienprātīgi visi pēckara gados mobilizētie gājuši kaujā Sarkanās

armijas rindās, pierāda, ka tikai Baltijas republikās vien no šīs armijas dezertējusi

vairāk nekā viena divīzija sarkanarmiešu. Lielākā daļa dezertieru - 7133 jeb 61,8% -

bija lietuvieši, 2601 jeb 22,6% bija latvieši, un 1810 jeb 15,7% bija igauņi.

Ceturtajā šīs tabulas ailē uzrādīti 83 234 cilvēki, kuri Baltijas valstīs izvairīju-

šies no iesaukuma Sarkanajā armijā. Tas veido 86% no šajā statistikā minētajiem

cilvēkiem. Tātad no iesaukuma Sarkanajā armijā 1944.-1945. gadā Baltijas repub-

likās bija izvairījušās vairāk nekā astoņas kājnieku divīzijas. Turklāt septiņas kājnieku

divīzijas -73 099 vīri - veidotu lietuvieši. Šie PSRS leM dati pilnīgi apgāž okupācijas

varas un tās propagandistu apgalvojumus par visas tautas atbalstu okupācijas

varai, tie parāda, ka desmitiem tūkstošu iesaucamo sarkanarmiešu Baltijā labāk

aizgāja pagrīdē nekā gāja uz fronti cīnīties par Padomju Savienības uzvaru. Vēl

skaidrāk Baltijas tautu noskaņojums pret šo zemju otrreizējo komunistu okupāciju

atklājas, saskaitot kopā trešajā ailē uzrādītos Sarkanās armijas dezertierus un no

iesaukuma izvairījušos, kas minēti ceturtajā ailē. Izrādās, ka Baltijas republikās līdz

1947. gada janvārim bija konstatēti 94 778 Sarkanās armijas dezertieri un izvai-

rījušies, kas veidoja 97,9% no visiem šajā tabulā minētajiem pretošanās kustības

dalībniekiem. Saskaitot kopā 3. tabulā uzskaitītos pretpadomju nacionālās pagrīdes

kustības 57 080 vīrus ar 4. tabulā uzskaitītajiem Sarkanās armijas dezertieriem un

izvairījušamies, mēs dabūjam 151 858 cilvēkus, kas veidoja 86,2 procentus. Sar-

kanās armijas dezertieri un izvairījušamies Baltijas republikās veidoja 53,8% no

visu likvidēto pretošanās kustības dalībnieku kopskaita.

Vislielākais Sarkanās armijas dezertieru un izvairījušamies skaits kā absolūtos

skaitļos, tā procentuāli bija Lietuvā - 81 232 cilvēki jeb 84,7% no šajās grupās
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5.
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2.

Milicijas

darbinieki

11

19

15

10
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1,6

3.

leM

karaspēka
virsnieki

29

11

20

62

42
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4,6

4.

leM

karaspēka
seržanti

un
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362

371

734
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78

178

32

26

58
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43,4

5.

Padomju
armijas
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0,1

6.

Padomju
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seržanti
un
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19
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1.1

7.

Iznīcinātāju
bataljonu
un
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formējumu

347
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57

561

107

112

22
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35
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Padomju
un
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67

13

91

100

78

106

189

8,4
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0,6
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2237
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Kopā
%

73,7
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20,2

21,5

5,9

6,2

56,8

40,0
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100

100



iekļautajiem Baltijas republikās. Tātad starp Baltijas republiku dezertieriem un

izvairījušamies vairāk nekā četras piektdaļas bija lietuviešu. Latviešu tādu bija 9261

(9,8%), tātad katrs desmitais, bet igauņu - 5285 vīri (5,6%), tātad katrs divdesmitais

no Baltijas republiku Sarkanarmijas dezertieriem un izvairījušamies. Līdz 1947. gada

janvārim Lietuvā bija "neitralizēti" 125 236 aktīvie pretpadomju cīnītāji, t.L, 90,5%

nokopskaita, Latvijā- 16 484 (7,3%) un Igaunijā-10187 cilvēki (6,7%).
4. tabulas piektajā ailē uzskaitīti šī noziedzīgā elementa, t.L, laupītāju, bandītu

un Sarkanās armijas izbēdzēju 265 slēpēji un atbalstītāji. Šeit uzrādītie 265 neitra-

lizētie cilvēki (0,4%) varētu būt mazāk nekā viena simtdaļa no visiem nelegālu

slēpējiem un uzturētājiem, kurus vēlāk atklāja okupācijas varas struktūras.

Kopā Baltijā no 3. un 4. tabulā uzrādītajiem bruņotās pretošanās kustības dalīb-

niekiem bija krituši 16 098 cilvēki jeb 9,1% no bruņotās pretošanās dalībnieku skaita.

Visvairāk bija cietuši lietuvieši, kur bija krituši 13 914 cilvēki (86,4%), tātad četri no

katriem kritušajiem Baltijas republikās, Latvijā bija krituši 1564 (9,7%), bet Igaunijā -

620 jeb 3,8% no bruņotās pretošanās dalībnieku kopskaita Baltijas republikās.

Absolūtos skaitļos apmēram vienāds bija Baltijas republikās arestēto -53 182

(30,2%), legalizējušos - 51 153 (29%) un citām organizācijām nodoto arestēto

pretošanās kustības dalībnieku - 55 712 cilvēki - skaits. Kopā Baltijas republikās

no 1944. gada līdz 1947. gada janvārim pēc PSRS leM datiem bija "neitralizēti"

176 145 bruņotās pretošanās kustības dalībnieki, kas veido apmēram 2% iedzīvotāju

kopskaita.

Pētniekam visparocīgāk apstrādājamas PSRS IeTK - leM sastādītās pēdējās

sešas statistikas izziņas. Pirmajās trijās izziņās apkopoti skaitļi par okupācijas

varas uzbrukuma operācijās cietušajiem cilvēkiem Lietuvā, Latvijā un Igaunijā

(5. tabula), bet pēdējās trīs izziņas uzskaita cilvēku zaudējumus nacionālo partizānu

uzbrukumu rezultātā (6. tabula). Visās sešās izziņās dots kaujās kritušo, ievainoto

un sagūstīto cilvēku skaits. Šie cilvēki iedalīti deviņās grupās atbilstoši viņu

statusam kauju laikā.

Pirmajās četrās grupās jeb 1.-4. ailē uzskaitītas militārpersonas - leM, VDM

un milicijas darbinieki, leM karaspēka virsnieki, seržanti un ierindnieki. Tiem seko

Sarkanās, vēlāk Padomju armijas virsnieki, seržanti un ierindnieki, kas uzskaitīti

5. un 6. ailē. Pēc tam 7. un 8. ailē uzskaitīti iznīcinātāju bataljonu, citu vietējo

formējumu - kompartijas centrālo komiteju, pilsētu un apriņķu komiteju - cīnītāji

un padomju un partijas aktīvisti. Pēdējā, 9. ailē uzskaitīti citi pilsoņi.

Aplūkojot 5. analītiskās tabulas datus, kurā apkopoti zaudējumi čekistu operācijās

pret nacionālajiem partizāniem Lietuvā, Latvijā un Igaunijā no 1944. gada līdz

1947. gada janvārim, redzam, ka kopā zaudēti 2237 okupācijas varas pārstāvji -

1270 (56,8%) krituši, 896 (40,0%) ievainoti un 71 (3,2%) sagūstīts. Parasti karā
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ievainoto skaits ir līdz četrām reizēm lielāks par kritušo skaitu, bet šajā partizānu

karā kritušo skaits operācijās bija lielāks nekā ievainoto skaits. lespējams, ka tas

skaidrojams ar čekistu uzbrukumiem nocietinātām pozīcijām, nacionālo partizānu

labākām topogrāfijas zināšanām un partizānu izmisīgām cīņām. Analizējot čekistu

zaudējumus starp republikām, redzams, ka 1617 (72,3%) cilvēki zaudēti Lietuvā,

481 (21,5%) - Latvijā un 139 (6,2%) - Igaunijā (4. att.). Aptuveni līdzīga bija arī

kritušo skaita proporcija - attiecīgi 73,7; 20,2 un 5,9% cilvēku. levērojami lielāks

Lietuvā bija sagūstīto uzbrucēju skaits (88,7%). Aplūkojot čekistu zaudējumus viņu

uzbrukumos, starp deviņām viņu uzskaitītām zaudējumu grupām pirmo vietu ieņē-

ma PSRS IeTK -leM lekšējā karaspēka virsnieki, seržanti un ierindnieki -1074 jeb

48% no visiem zaudētajiem. No viņiem lielākā daļa - 73,7% - bija kritusi Lietuvā.

Otra lielākā kritušo grupa Baltijas republikās - 897 jeb 40% no visiem zaudēta-

jiem - bija kritušie, ievainotie vai sagūstītie uzbrukumos nacionālajiem partizāniem

IeTK - leM iznīcinātāju bataljonu, citu vietējo formējumu un padomju un partijas

aktīva cīnītāji. Šie PSRS leM dati liecina, ka leM iznīcinātāju bataljoni un padomju

un partijas aktīva locekļi nebija tikai čekas karaspēka operāciju ceļa rādītāji, bet

aktīvi cīnītāji. Kā nereti kaujām nesagatavoti, šīs grupas pārstāvji cieta lielākus

zaudējumus. Trešā lielākā grupa bija IeTK - leM, VDTK-VDM un milicijas darbinieki,

kuru vidū bija 227 zaudētie (10,2%). Viņi lielākoties bija operāciju vadītāji. Vis-

mazākos zaudējumus cietuši Sarkanās, vēlāk Padomju armijas virsnieki, seržanti

4. att. Čekistu zaudējumi uzbrukumos nacionālajiem partizāniem Latvijā, Igaunijā

un Lietuvā, 1944. gads-1947. gada janvāris



un karavīri - 26 cilvēki (1,2%). Raksturīgi, ka lielākā daļa sarkanarmiešu kritusi vai

ievainota Latvijā (88%). lespējams, ka tieši Latvijā šī armija visvairāk piedalījās

uzbrukumos nacionālajiem partizāniem.

6. tabulā analizēti cilvēku zaudējumi nacionālo partizānu uzbrukumos Lietuvā,

Latvijā un Igaunijā no 1944. gada līdz 1947. gada janvārim. Pēc PSRS leM datiem

partizānu uzbrukumos Baltijā šajā laikā krituši, ievainoti vai sagūstīti 9385 cilvēki,

kas veidoja 80,75% no visiem zaudētajiem. Tātad nacionālo partizānu uzbrukumos

čekisti Baltijā zaudējuši četras reizes vairāk cilvēku nekā paši savos uzbrukumos.

Tas liecina, ka partizānu kara pirmajā posmā nacionālie partizāni veica aktīvu ofensīvu

pret okupācijas varu. Starp zaudētajiem pirmo vietu ieņēma 7276 kritušie (80%),
otro -1263 ievainotie (13,5%) un trešo - 856 sagūstītie (9,1%). No kopējā cilvēku

zaudējuma nacionālo partizānu uzbrukumos visvairāk cietusi Lietuva, kur zaudēti

7447 cilvēki (77,8%). Otro vietu ieņēma Latvija - 1216 cilvēku (14,8%), bet trešo

Igaunija - 647 cilvēki (7,4%; 5. att.). Pēc šiem PSRS leM datiem starp zaudētajiem

pirmo vietu ieņēma "citi pilsoņi" - kopā 5970 cilvēki (63,6%). Šis skaitlis šķiet

visai apšaubāms un, iespējams, safabricēts okupācijas varas uzdevumā, lai visu

vainu par civiliedzīvotāju ciešanām partizānu kara laikā uzveltu partizāniem. Taču

nav noslēpums, ka karu, sevišķi partizānu kara laikā visvairāk cieš mierīgie iedzī-

votāji. No minētajiem 5970 cilvēkiem 4013 jeb 83,3% bija krituši Lietuvā, 475 jeb

9,8% Latvijā un 330 jeb 6,8% Igaunijā.

Otrā lielākā zaudēto cilvēku grupa nacionālo partizānu uzbrukumos bija partijas

un padomju aktīvs. Baltijas republikās bija krituši, ievainoti vai sagūstīti 2208 partijas

un padomju aktīvisti, kas veidoja 23,6% no visiem zaudētajiem cilvēkiem nacionālo

partizānu uzbrukumos. Lielākā da|a no partijas un padomju aktīvistiem bija kritusi,

ievainota vai sagūstīta Lietuvā -1735 cilvēki, Latvijā šis skaits ir 338 un Igaunijā -

135 cilvēki. Šie PSRS leM dati var liecināt, ka padomju un partijas aktīvisti -atklāti

okupācijas varas atbalstītāji - bija viens no galvenajiem partizānu uzbrukuma

mērķiem. Ņemot vērā nelielo politisko kolaborantu īpatsvaru Baltijas valstīs, 23,6%

ar okupācijas varu saistīto cilvēku zaudējums partijas un padomju aktīva rindās,

liekas, apstiprina šo secinājumu.

Trešo vietu zaudēto cilvēku vidū partizānu uzbrukumos ieņēma PSRS IeTK -

leM 419 (4,5%) iekšējā karaspēka virsnieki, seržanti un karavīri. Raksturīgi, ka no

šiem 419 cilvēkiem 299 (71,4%) bija zaudēti Lietuvā.

Ceturto vietu cilvēku zaudējumos ieņēma iznīcinātāju bataljonu cīnītāji. No viņiem

kritis, ievainots vai sagūstīts bija 381 cilvēks (4,1%).

Piekto vietu cilvēku zaudējumos nacionālo partizānu uzbrukumu rezultātā ieņēma
leM un VDM un milicijas darbinieki. Krituši, ievainoti vai sagūstīti bija 352 leM,

VDM un milicijas darbinieki, kas veidoja 3,8% no zaudētiem partizānu uzbrukumos
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5. att. Cilvēku zaudējumi nacionālo partizānu uzbrukumos Latvijā, Igaunijā

un Lietuvā, 1944. gads-1947. gada janvāris

Baltijā. Šie skaitli liecina, ka leM, VDM un milicijas darbinieki bija svarīgs nacionālo

partizānu uzbrukuma objekts. Tikai sestajā vietā ierindojās 44 (0,4%) zaudētie

Sarkanās, vēlāk Padomju armijas virsnieki, seržanti un karavīri.

Šajā 6. apkopojošā tabulā analizēti cilvēku zaudējumi okupācijas varas uzbru-

kumu rezultātā un nacionālo partizānu uzbrukumu rezultātā Baltijas republikās no

1944. gada līdz 1947. gada janvārim. Kopā krituši, ievainoti vai sagūstīti 11 622

cilvēki, no kuriem 9385 cilvēki (80,75%) cietuši partizānu uzbrukumos. Starp

zaudētajiem 580 (5%) leM, VDM un milicijas darbiniekiem bija daudzi iebraukušie

karotāji, bet Sarkanās, vēlāk Padomju armijas un PSRS leTK - leM virsnieki un

karavīri bija tikai ievestais okupācijas karaspēks. No ievestās okupācijas armijas

krituši, ievainoti vai sagūstīti bija 2850 virsnieki, seržanti vai karavīri. Tas nozīmē,

ka cīņās ar nacionālajiem partizāniem bija zaudēti apmēram trīs okupācijas armijas

pulki. Visvairāk kaujās bija iesaistīta PSRS leTK - leM lekšējā karaspēka Rīgā

dislocētā 5. speciālo uzdevumu divīzija, kas sastāvēja no okupācijas varai sevišķi

uzticamiem karavīriem. Taču vislielākos zaudējumus kā partizānu uzbrukumos, tā

uzbrukumos partizāniem bija cietuši vietējie Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iedzīvotāji.

Var diezgan droši pieņemt, ka gandrīz visi 1089 (9,4% zaudēto Baltijā) iznīcinātāju

bataljonu cīnītāji bija vietējie iedzīvotāji. Tāpat zaudētie 2397 (20,6% zaudēto) partijas

un padomju aktīvisti bija vietējie. Arī kritušie, ievainotie un sagūstītie 5983 "citi
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pilsoņi", starp kuriem varēja būt arī leTK - leM, VDTK - VDM rezidenti, aģenti un

ziņotāji, bija vietējie iedzīvotāji.

Kopā zaudēti bija 9469 vietējie iedzīvotāji, kas veidoja 81,5% no cilvēku zaudē-

jumiem. Tātad nacionālo partizānu kara pirmajā posmā vietējo cilvēku zaudējumi,

kas 3,3 reizes pārsniedza okupācijas karaspēka zaudējumus, liecina, ka okupācijas

vara visu nacionālo partizānu kara smagumu uzvēla vietējiem iedzīvotājiem, kuri

arī visvairāk cieta. Turpretī, pētot iebraukušo un vietējo cilvēku skaitu okupācijas

varas pārvaldē, redzam, ka vislielākā vara Lietuvā, Latvijā un Igaunijā bija "ieves-

tajiem" speciālistiem.

Tādējādi kopumā uzbrukumos nacionālajiem partizāniem vai nacionālo partizānu

uzbrukumos bija cietuši 11 622 cilvēki, kas veidoja 6,2% no visiem 187 767 nacio-

nālo partizānu karā cietušajiem cilvēkiem.

Nenoliedzami, PSRS leM Galvenā pārvalde cīņai pret bandītismu veikusi lielu

darbu, pēc vienas shēmas savācot un apkopojot datus par svarīgākajiem partizānu

kara virzieniem Baltijā no 1944. gada līdz 1947. gada janvārim.

Šie savāktie dati ir viltoti galveno šī kara noziedznieku interesēs, to grupējums

ir ļoti politizēts, jo datu savācēji un sakārtotāji bija čekisti. Pēc savas ieceres šie

materiāli varētu līdzināties esesiešu savāktiem materiāliem par pašu veiktiem

noziegumiem pret cilvēci.

Saprotams, ka salīdzināt Baltijas republiku nacionālo partizānu kara bruņojumu,
sastāvu un kauju rezultātus iespējams tikai pēc visos četros partizānu kara posmos

iegūtiem apkopojošiem datiem šajos jautājumos. Taču šādu apkopojošu datu no

visām Baltijas republikām mūsu rīcībā pagaidām nav. Taču, ņemot vērā to, ka nacio-

nālo partizānu karš tā pirmajā posmā visās Baltijas republikās bija labāk nodrošināts

organizatoriski, partizāni bija vislabāk apgādāti ar bruņojumu, viņu skaits bija

vislielākais un kaujas ar okupācijas karaspēku bija visintensīvākās, jādomā, ka šeit

sniegtie dati dod patiesībai tuvas liecības par nacionālo partizānu bruņojuma, sa-

stāva un kauju īpatsvaru visās trijās Baltijas republikās. Šī pētījuma rezultātā

redzams, ka bruņojuma, skaita un kauju rezultātu ziņā neapšaubāmi pirmo vietu

ieņēma Lietuva un Lietuvas nacionālie partizāni. Lietuviešu nacionālie partizāni un

lietuviešu tauta iznesa vislielākās bruņotās pretošanās grūtības pēckara gados cīņā

pret okupāciju ne tikai Baltijas valstu starpā, bet proporcionāli tās lielumam un

iedzīvotāju skaitam arī Jaltas un Berlīnes konferencēs komunistu okupācijai Rietum-

valstu nodoto valstu un tautu starpā. Bez fakta konstatācijas, ka Lietuva un lietuvieši

bija aktīvākie cīnītāji pret komunistu okupāciju, Eiropas pēckara vēsture nav pilnīga.

Lietuvas nacionālajiem partizāniem, tāpat Ukrainas partizāniem, visiem septiņiem

partizānu novadiem kopš 1947. gada bija centrālā politiskā vadība- Lietuvas Brīvības

cīnītāju apvienības prezidijs ar ģenerāli Jonu Žemaiti Vitautu (1909-1954) priekšgalā.



Ģenerālis J. Ž. Vitautas Lietuvas partizānu kustību vadīja deviņus gadus. Latvijā

kopš 1945. gada pastāvēja četras novadu partizānu apvienības ar saviem koman-

dieriem. Taču atšķirībā no Lietuvas Latvijas partizānu kopējas apvienības dibināša-

nas mēģinājumi 1945. gadā tika likvidēti. Igaunijā, tāpat kā Lietuvā un Latvijā,

darbojās organizētas partizānu grupas, taču novadu un Igaunijas nacionālo parti-

zānu kopīgas vadības nebija.

Speciāli cīņai pret nacionālajiem partizāniem Baltijas republikās, pirmkārt,

darbojās trīs PSRS leTK - leM lekšējā karaspēka divīzijas, kuru sastāvā 1945. gadā

bija 11 000-16 000 virsnieku, seržantu un karavīru. Lielākā bija PSRS leTK --

leM 5. speciālo uzdevumu strēlnieku divīzija 4000-9000 vīru sastāvā (36., 138.,

143., 260., 288. strēlnieku pulks). Divīzijas štābs atradās Rīgā, un divīziju koman-

dēja ģenerālleitnants P. Ļeontjevs. Tallinā atradās PSRS leTK lekšējā kara-

spēka 63. divīzijas štābs, bet Šaujos - 4. divīzijas štābs. Otrkārt, Latviju un Lietuvu

"apkalpoja" PSRS leTK lekšējā karaspēka 48. konvoju divīzija (240., 402.,

420. strēlnieku pulks) ar centru Rīgā, pulkveža Smigina, vēlāk Šmakova un

ģenerālmajora J. Kemerova vadībā. Lietuvā darbojās 240. pulks un četri konvoju

bataljoni. Treškārt, cīņai pret nacionālajiem partizāniem izmantoja PSRS VDTK -

VDM 10. robežapsardzes pulku pulkveža Matjušenko vadībā. Ceturtkārt, cīņā pret

nacionālajiem partizāniem iesaistīja PSRS leTK 152. dzelzceļsardzes pulka kara-

vīrus un dzelzceļa miliciju. Tātad kopā Lietuvā darbojās 11 armijas pulki ap 11 000

vīru sastāvā, bet Latvijā - astoņi pulki 8000 vīru sastāvā. 14 Piektkārt, Baltijas

republikās darbojās PSRS leTK - leM iznīcinātāju bataljoni, kuros līdzās apmēram

45 000 pusmilitāriem karotājiem bija ap 5000 algotu cilvēku dežūrrotās un vados

pilsētās, rajonu un pagastu centros. Sestkārt, Baltijā darbojās pie kompartijas

centrālajām komitejām, pilsētu un rajonu komitejām izveidotas speckaujinieku

vienības 15-50 cilvēku sastāvā. Septītkārt, darbojās tūkstošiem leTK - leM, VDTK -

VDM rezidentu, aģentu un ziņotāju.
Tikai Latvijā no 1947. gada 1. janvāra atradās 3597 slepeni ziņotāji cīņai pret

nacionālajiem partizāniem, to skaitā 32 rezidenti, 257 aģenti un 3492 ziņotāji.15

Baltijas republikās kopā slepeno ziņotāju skaits, kas darbojās pret nacionālajiem

partizāniem, pārsniedza 12 000 cilvēku, t.L, pārsniedza PSRS leTK - leM lekšējā

karaspēka skaitu.

Pēc lietuviešu aprēķiniem 1944.-1945. gadā Lietuvā pret nacionālajiem parti-

zāniem cīnījās ap 20 PSRS leTK un VDTK čekistu vienību un pulku, kopā vairāk

nekā 200 000 karavīru. Bez tam Lietuvā bija organizēts apmēram 7000-8000 vietējo

leTK un VDTK iznīcinātāju bataljonu karavīru. Lietuvā trauksmes sastāvā 1946. gadā

bija ap 10 divīziju, t.L, 60 000 Padomju armijas karavīru. Padomju armijas karavīru

skaits Latvijā 1946. gadā nav zināms. Taču, salīdzinot čekas karaspēka daudzumu
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Lietuvā un Latvijā, redzams, ka čekas karavīru skaits Lietuvā bija lielāks nekā Latvijā.

Tajā pašā laikā iznīcinātāju skaits Latvijā (14 000-16 000) bija divreiz lielāks nekā

Lietuvā.

Pēc lietuviešu vēsturnieka A. Stasaita datiem Lietuvā cīņai pret nacionālajiem

partizāniem izmantoja ap 150 000 karavīru. Lielāko da|u no tiem veidoja PSRS

leTK - leM lekšējā karaspēka divīzijas, PSRS leTK - leM iznīcinātāju bataljonu

cīnītāji, Sarkanās -Padomju armijas karavīri, kompartijas speciālās vienības centrā

un rajonos, kā arī leTK -leM, VDTK -VDM speciālie aģenti. Tātad pret nacionāla-

jiem partizāniem cīnījās vismaz pieci dažādi bruņoti formējumi.

Baltijas nacionālo partizānu kustība, kas bija vienota ne tikai partizānu apvienībās,

sadarbojās savās cīņās visās trijās republikās, bija idejiski vienota ar Rietu-

mu demokrātiskajiem principiem, it īpaši ar 1941. gada 14. augustā Atlantijas

hartā iekļautajām vērtībām. Nacionālie partizāni cīnījās pret šajā hartā aizliegtajiem

teritoriālajiem grozījumiem, par nacionālās suverenitātes atzīšanu pēc kara, ko

1941. gada 21. septembrī atzina arī PSRS. Baltijas valstu nacionālo partizānu kopī-

gajā cīņā 1945. gadā iekļāvās vairāk nekā 30 000 Lietuvas, 20 000 Latvijas un ap

10 000 Igaunijas - kopā ap 60 000 - brīvības cīnītāju.

Baltijas nacionālo partizānu karā pret komunistu okupāciju pēckara gados bija
vairāk kopīgu nekā atšķirīgu iezīmju.

1. Baltijas nacionālo partizānu cīņa 12 gadus pēc Otrā pasaules kara notika bez

jebkāda ārzemju demokrātisko valstu politiska, militāra, apgādes, komandētāj-

sastāva vai izlūkošanas atbalsta.

2. Baltijas nacionālo partizānu ieroči un bruņojums bija iegūts no nacistu un

komunistu okupantiem.

3. Baltijas nacionālajiem partizāniem apģērbu, mītnes un pārtiku sagādāja

galvenokārt Baltijas zemnieki neatkarīgi no viņu saimniecības lieluma un ienā-

kumiem.

4. Baltijas nacionālo partizānu kaujas un propagandas darbība parasti balstījās

uz nacionālo partizānu novadu militārajiem statūtiem (nolikumiem), ko, pamatojo-
ties uz šo republiku nacionālo armiju reglamentiem, bija izstrādājuši un apstiprinājuši

partizānu komandieri apspriedēs vai vienpersoniski.

5. Baltijas nacionālajiem partizāniem bija savu nacionālo armiju militārās uni-

formas, dienesta pakāpes un pakļautība.

6. Baltijas nacionālo partizānu apvienības un vienības -divīzijas, pulki, bataljoni -

izdeva pavēles partizāniem un iedzīvotājiem.
7. Baltijas nacionālo partizānu militārā darbība un propaganda traucēja oku-

pācijas varas iestāžu veidošanos, traucēja komunistu vienpartijas vēlēšanu norisi,

kur bija jāievēl okupācijas varas ielikteņi.



8. Baltijas nacionālie partizāni tieši un netieši traucēja mobilizāciju okupācijas
armija, tāpat zemniekiem uzlikto klaušu un nodevu izpildi.

9. Baltijas nacionālie partizāni cīnījās pret okupācijas armiju, aktīviem kolabo-

rantiem, pret zemes kolektivizāciju un privātīpašuma nacionalizāciju, kā arī pret

iedzīvotāju demoralizāciju.
10. Baltijas nacionālie partizāni un ar tiem saistītās pretošanās organizācijas

izdeva daudzus nelegālās preses izdevumus (Lietuvā ap 70%, Latvijā ap 15-20%)
no visiem preses izdevumiem, kas informēja iedzīvotājus par starptautisko stāvokli

un veicināja nacionālās identitātes saglabāšanu.
11. Nacionālo partizānu priekšgalā Baltijā bija šo republiku armiju virsnieki,

inteliģences pārstāvji, to skaitā skolotāji.
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Heinrihs Strods

National Partisans in the Baltic (1944- January 1947):
Armament, Staffing, Military Action

Summary

Research into the history of National Partisans in the Baltic (1944-1956) was

carried out by Latvian exile historians in the West after World War II and, more

recently, by Latvian historians in Latvia in the 10 years following the restoration of

independence. Publications on the topic include monographies, documents, articles

and testimonies of eyewitnesses. However, until now there have been no com-

parative studies on armament, staffing and military actions in the Baltic. This

presentation is the first attempt to deal with these problems.

The historical source for this analysis are 18 statistical tables prepared by

Chief Administrative Board for Fight against Banditism at the Ministry of Interior of

the USSR in Moscow on 15 February 1947. These tables are analysed here for the

first time. They provide the opportunity to examine and compare national partisan

warfare in the Baltic countries because they follow the same format:

1. Armament of national partisans.
2. Staffing and losses of national partisans.

3. Staffing and losses of the Soviet forces.

As a result of his analyses, the author has come to the conclusion that, regarding
all three indicators (armament, staff and intensity of fights), the Lithuanian national

partisans took the leading position, the Latvians - the second place, and the

Estonians-the third place.



From 1944 until January 1947 the Soviet occupation forces confiscated from

the national partisans of the three Baltic republics 4 416 183 units of armament,

ammunition and communication systems. The ranks of Baltic national partisans

included deserters from the Soviet army (7133 men) and draft dodgers (83 234).
These groups, an equivalent of nine divisions of the Red Army, constituted 97.9%

of all national armed resistance in the Baltic countries. While Soviet propaganda
called all of national partisans "criminal bands," the secret information in these

18 statistical tables reveals that only 4.9% of Lithuanian, 10.3% Latvian and 12.6%

Estonian partisans were using extreme violence in order to gain sustenance and

fight active collaborators with the Soviet occupation. During three years of fighting

in the three Baltic republics, 176 145 members of national armed resistance and

their family members were "neutralized", 2237 men representing the occupation

power were killed and 9469 civilians died in military action (among them secret

Cheka/KGB agents). The total death toll of the national partisan warfare between

1944 and January 1947 was 11 706 persons.

The Baltic national partisans used their rights to resist (ius resistendi) against

disproportionately greater forces of the occupation power. They were fighting for

the internationally recognized rights of nations to decide their fate fixed in the

Atlantic Charter signed on 14 August 1941. They were fighting for the renovation

of democratic independent Baltic States in the hope for assistance from democratic

Western countries, and were planning to restore democratic governments in their

countries after the defeat of totalitarian communist occupation.
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Zigmārs Turčinskis

Latvijas un Igaunijas nacionālo partizānu sadarbība

1945.-1952. gadā

Mana referāta uzdevums ir analizēt līdz šim Latvijas vēsturiskajā literatūrā nepētītu

tēmu -Latvijas un Igaunijas nacionālo partizānu sadarbība cīņā pret komunistisko

okupāciju pēc Otrā pasaules kara.

Referātā izmantotie materiāli galvenokārt iegūti, rakstot maģistra darbu "Latvijas
nacionālo partizānu cīņas Zieme|vidzemē, 1945.-1953. gads". Tā kā šī teritorija

robežojas ar Igauniju, deviņus gadus ilgajā cīņā pret okupantiem abu kaimiņu tautu

pretošanās kustībām izveidojās ciešāki vai mazāk cieši sakari un sadarbība. Saistībā

ar to referātā aplūkoti divi jautājumi:

1) Latvijas un Igaunijas nacionālo partizānu militārā sadarbība;

2) Latvijas pilsoņu iesaistīšanās Igaunijas nacionālo partizānu darbībā un

Igaunijas pilsoņu iesaistīšanās Latvijas nacionālo partizānu darbībā.

Literatūrā par šo tēmu neliela informācija atrodama vienīgi Igaunijā, kur bijušais

partizāns Alfrēds Kārmans 1999. gadā ir publicējis savas atmiņas, tās papildinot ar

arhīvu dokumentiem un to komentāriem. 1 Tāpēc Latvijā 1996. gadā publicētajā

darbā prof. Heinrihs Strods vēl bija spiests atzīt, ka viņam nav izdevies iegūt ziņas

par igauņu un latviešu partizānu sadarbību. 2

lemesli ir izskaidrojami mana pētījuma avotu apskatā. Latvijā nav viena vai

dažu arhīvu materiālu grupu, kur šāda informācija būtu atrodama vienkopus.

Informāciju pa nelielām da|ām izdevās iegūt, izpētot 66 latviešu partizānu un

atbalstītāju krimināllietas un 44 deportācijas lietas par 1949. gada 25. martā

izsūtītajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tajās ir atrodami gan tiesāto nopratināšanas

protokoli, kuros ir runa par sadarbību ar igauņu "bandām", gan čekistu sastādītas

izziņas par šo bandu sastāvu, darbību, pret partizāniem vērsto operāciju protokoli,
kā arī pagastu un ciema padomju sastādītie partizānu uzbrukumos nodarīto zaudē-

jumu apraksti.

Jāņem vērā, ka krimināllietas ir specifiski dokumenti to rašanās apstākļu dēļ,

jo sev vēlamo informāciju čekas izmeklētāji bieži ieguva, fiziski un morāli ietekmējot

arestētos. Bez tam, cenšoties glābt sevi, apcietinātie iespēju robežās nestāstīja



Zigmārs Turčinskis. Latvijas un Igaunijas nacionālo partizānu sadarbība 1945.-1952.gadā 383

patiesību vai centās mazināt savu lomu. Čekisti dokumentos mēdza sabiezināt krāsas

un attēlot partizānu darbību kā vienkāršu kriminālu laupīšanu. Taču, salīdzinot ievē-

rojamu daudzumu krimināllietās atrodamo ziņu par notikumiem vienā reģionā, ir

iespējams gūt pietiekami detalizētu un ticamu informāciju par notikušo. Papildu

informāciju sniedza arī notikumu aculiecinieku atmiņu pieraksti, kā arī LPSR lekšlietu

ministrijas ziņojumi LPSR Ministru Padomes priekšsēdētājam Vilim Lācim par
stāvokli Latvijas teritorijā un reģistrētajiem "bandītu" uzbrukumiem.

1. dala

Latvijas un Igaunijas pierobežas rajonos, kur norisinājās partizānu karš pret oku-

pantiem, abu tautu mežabrāļu starpā izveidojās cieša sadarbība, kas bija atkarīga

no tā, cik aktīvi un organizēti bija abu tautu mežabrāļi. Latvijas pusē no Rīgas līča

līdz apmēram Valkai Vidzemē aktīva partizānu darbība faktiski nebija izvērsta, tādēļ

šeit sadarbība ar igauņu partizāniem neizveidojās. Protams, bija iespējama atsevišķu

nelegālistu slēpšanās un pārvietošanās pāri robežai. Plašākie mežabrāļu sakari

izveidojās pierobežas austrumu daļā, kur abpus robežas darbojās aktīvākas un

organizētākas grupas. Latvijas teritorijā Valkas apriņķī darbojās Latvijas Nacionālo

partizānu apvienības Ziemeļaustrumu (LNPA ZA) Vidzemes štābam pakļautās parti-

zānu grupas, kuru sastāvā bija 101 partizāns. Savukārt Igaunijas pusē darbojās

atsevišķas, plašākā organizācijā nesaistītas 3-10 vīru lielas grupas. Pirmie sakari

izveidojās 1945. gada septembra beigās ar Gaujienas pagasta Mudmežu saimnieka

Rūdolfa Cīruļa starpniecību, kura saimniecība atradās Gaujienas mežos tikai nepilnu

kilometru no Igaunijas robežas. Mudmežos abu tautu mežabrāļi satikās nejauši. No

igauņu puses tā bija četru vīru lielā Kārļa Tjahta grupa, bet latviešus pārstāvēja

LNPA ZA Vidzemes štāba propagandas grupas vadītāja Arsēnija Dreijalta vadītā

partizānu grupa 15 cilvēku sastāvā. 3 Mežabrāļu starpā izveidojās cieša sadarbība,

kuras aktivitātes var iedalīt divos posmos.

1. posms -aktīvā cīņa un sadarbība no 1945. gada oktobra

līdz 1946. gada maijam

Tobrīd Valkas apriņķī starp Latvijas Nacionālo partizānu apvienības (LNPA) štābu

un LPSR Valkas apriņķa lekšlietu tautas komisariāta (IeTK) un Valsts drošības

tautas komisariāta (VDTK) nodaļām bija noslēgts pamiers, kas bija spēkā no

1945. gada 29. septembra līdz 9. oktobrim. Tāpēc latviešu un igauņu mežabrāli

nolēma veikt lielāku partizānu uzbrukumu ārpus pamiera zonas -Igaunijas teritorijā.

1945. gada 6. oktobrī abu tautu mežabrāļi iebruka Veru apriņķa Harglas pagasta

centrā. Uzbrukumā piedalījās 15 vīri no A. Dreijalta un Jāņa Zvaigznes grupām un
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trīs vīri no K. Tjahta grupas. Partizāni izdemolēja Harglas pagasta izpildkomiteju,

MZIP ēku un lauksaimniecības kooperatīvu, kā arī aplaupīja veikalu un aptieku.

Ciema centrā notika sadursme ar Igaunijas IeTK operatīvo pilnvaroto Arnoldu Pinku

un iznīcinātāju Eduardu Pehtu, kuri tika nogalināti. 4 Pēc tam partizāni pāri Melnupei

atkāpās uz Latvijas teritoriju. Igaunijas IeTK atskaitēs minēts, ka no Latvijas teritorijas
uzbrucis 60 "bandītu". Šī bija pirmā latviešu un igauņu partizānu kopīgā akcija, kas

iezīmēja sākumu abu tautu mežabrāļu ciešai sadarbībai. 5

Nedaudz vēlāk, 1945. gada 11. oktobrī, četri igauņu partizāni kopā ar latviešiem

uzbruka Valkas apriņķa Zvārtavas pagastam, kurā kopumā piedalījās 40-45 partizāni.
Uzbrukuma laikā pēc latviešu partizānu norādījumiem igauņi nošāva Zvārtavas

pagasta iznīcinātāju vada komandieri Juri Butānu un piekāva piecus iznīcinātājus-

J. Žuravļovu, A. Dūksi, J. Elstiņu, J. Kalniņu un Tirni.

Šādas operācijas bija saistītas ar risku un nežēlību. Piemēram, atlīdzinot par

palīdzību minētajā operācijā, 1945. gada 15. oktobrī 18 latviešu partizāni devās uz

Igauniju palīgā turienes partizāniem sist Veru apriņķa Tahevas pagasta iznīcinātājus.

Operācijas gaitā par mēģinājumu izrādīt pretestību tika nošauts igauņu iznīcinātājs

Hugo Pals. 6 Pēc tam smagi piekāva vēl sešus igauņu iznīcinātājus - Holtu, Svaigsni,

Pasu, Mjanisti, Kahru un Eomisu. 7 Kā vēlāk čekistiem liecināja iznīcinātāja Svaigsnes

sieva, pēc partizānu kāviena vīrs divas nedē|as nav varējis staigāt.8

Taktiku, kad latviešu partizāni gāja uz Igauniju sist turienes sarkanos, bet igauņu

partizāni to pašu darīja Latvijā, izmantoja ar vienu mērķi - nepieļaut, lai cietušie

atpazīst uzbrucējus un partizānu ģimenes būtu pasargātas no okupantu represijām.

Vietējie tikai norādīja uzbrukuma objektus. Piemēram, 1945. gada 16. novembrī

Zvārtavas pagastā 15 latviešu un trīs igauņu partizāni piekāva un atbruņoja četrus

iznīcinātājus - J. Krūzi, R. Grīviņu, J. Elstiņu un V. Līci. Vēlāk LPSR IeTK ziņojumos
LPSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājam V. Lācim čekisti ziņoja, ka uzbru-

kumu veikuši 20 bandīti no Igaunijas teritorijas.9

1945. gada 19. oktobrī Igaunijas PSR čekistu lamatās nok|uva igauņu partizānu

grupa, kas atšaudoties bēga uz Latvijas teritorijas mežiem. Apšaudē netālu no Mus-

tijegi upes krita igaunis Ēvalds Kondi. Uz Latvijas un Igaunijas robežas gāja bojā

Oskars Molders, bet Alfrēdam Kārmanam ar sprāgstošo lodi tika sadragāta kreisā

roka. Smagi ievainotais un noasiņojušais A. Kārmans aizkļuva līdz Gaujienas pagasta

mežiem Latvijas teritorijā. 10 Šeit viņu atrada latviešu partizāni un aiznesa dziļāk
mežos uz Sikancu mājām, kur sniedza pirmo medicīnisko palīdzību.11

Kvalificēta ārsta palīdzību ievainotajam sagādāja partizānu atbalstītājs Palsmanes

luterāņu draudzes mācītājs Paulis Birzulis, kurš atveda savu draugu - Smiltenes

pilsētas slimnīcas vadītāju Arnoldu Janavu un slimnīcas ķirurģijas māsu Lidiju Rozi.

Tā kā ievainojums bija smags, sašauto roku primitīvos apstākļos nācās amputēt.
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Operācija izrādījās veiksmīga, komplikāciju nebija, un A. Kārmans izveseļojās. 12 Pēc

šī notikuma pierobežas mežabrāļu pretošanās kustība saauga arvien ciešāk - un

Latvijas un Igaunijas meži k|uva par vienotu cīņas apgabalu.

Ziemā cīņas Latvijas un Igaunijas pierobežā pierima, lai atsāktos 1946. gada

pavasarī, kad Latvijas PSR čeka uzsāka plašas pret partizāniem vērstas operācijas

Alūksnes apriņķa Apes pilsētas apkārtnē. Laikā no 28. marta līdz 3. aprīlim tika

nogalināts viens un sagūstīti trīs latviešu partizāni. 13 Operācijas laikā 3. aprīlī Vec-

laicenes pagastā netālu no robežas ar Igauniju tika atklāts bunkurs, kurā slēpās

četri igauņu mežabrāli. Trīs stundu ilgajā kaujā krita trīs un tika sagūstīts viens

igaunis, bet čekistiem bija četri smagi un viens viegli ievainotais. 14

Par vislielāko aktīvās sadarbības laika panākumu var atzīmēt Jaunrozes pagastā

uz Pleskavas šosejas igauņu partizānu veikto Valsts drošības ministrijas (VDM)
Alūksnes apriņķa priekšnieka majora Guseva nogalināšanu. 15 To 1946. gada 22. aprīlī

paveica četru igauņu grupa, kas bija devusies pārtikas meklējumos uz Latviju un

cerēja uz šosejas sameklēt kādu transporta līdzekli, bet, ieraudzījuši braucošo vilīti,

atklāja uguni. Tikai pēc apšaudes, kurā tika nogalināts majors Gusevs un mašīnas

apsargs, bet ievainotajam majora dēlam leitnantam Gusevam un mašīnas šoferim

tumsas dēļ izdevās aizbēgt, igauņi atklāja, kam viņi uzbrukuši. 16 Viņu guvums bija

iespaidīgs: viens DT rokas ložmetējs, pieci PPS automāti, divas pistoles, kā arī

dažādi Alūksnes apriņķa VDM dokumenti, to skaitā visu Alūksnes apriņķa čekas

aģentu saraksts, ko igauņi nodeva latviešu partizāniem.

1946. gada otrajā pusē sakarā ar to, ka okupanti vismaz Latvijā pārgāja vispārējā

pretuzbrukumā un nedeva partizāniem iespēju atelpai un savu rindu sakārtošanai,

pamazām apsīka arī abu tautu mežabrāļu sadarbība, jo par galveno uzdevumu kļuva

izdzīvošana. Sakari pastāvēja vienīgi fragmentāras informācijas apmaiņas veidā.

Kā atceras bijušais igauņu mežabrālis A. Kārmans, pēdējoreiz viņš ar latviešu

partizāniem saticies Gaujienas mežos 1948. gada rudenī. 17 Līdz ar to var uzskatīt,

ka tiešā abu tautu mežabrāļu sadarbība beidzās no šī, t.L, 1948. gada.

2. posms - pasīvā slēpšanās kaimiņu teritorijā un uzbrukumi pārtikas

sagādei no 1947. līdz 1952. gadam

Sākot ar 1947. gadu, abu tautu mežabrāļi kaimiņu teritoriju izmantoja vienīgi par

slēpšanās vietu, kad pašu teritorijā izvērsās plašākas pret partizāniem vērstas

operācijas. Atzīmējams šā perioda notikums ir apšaude kādā Veru apriņķa lauku

restorānā. Pēc igauņu čekas aģenta Vjaska ziņām čekisti saņēma informāciju par

latviešu nelegālistu, uzvārdā it kā Eglītis, kuram bija pistole un dokumenti ar Jāņa

Kuruļa vārdu un kurš meklējis iespēju ar kuģi nokļūt Rietumos. Nelegālista aizturē-

šana notika 1947. gada 14. oktobrī. Čekisti pienāca pie galdiņa, pie kura sēdējis
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Eglītis (Kurulis), un pieprasīja dokumentus, bet nelegālists izrāva pistoli un apšaudē

nogalināja Veru VDM operatīvā punkta priekšnieku leitnantu Stepankovu, bet arī

pats tika nogalināts. 18

Latviešu partizānu uzbrukumi Igaunijas teritorijā atsākās pēc 1949. gada

25. marta deportācijas, jo mežabrāļu atbalsta bāze lielā mērā tika sagrauta, bet

daudzi no deportācijas izbēgušie iedzīvotāji meklēja patvērumu mežos pie parti-

zāniem. Tādē| pārtikas sagādei latviešu mežabrāli bija spiesti izvērst plašas pārtikas

sagādes operācijas, aplaupot sarkanos aktīvistus un komunistu režīma ar varu

izveidotos kolhozus. 1949. gada 11. septembrī Valkas apriņķī operējošā "Kārļa"

grupa, kuru vadīja Kārlis Mūsiņš, aplaupīja Igaunijas Valgas apriņķa Kāgjerves vei-

kalu, iegūstot preces par 22 715 rubļiem. 19 Savukārt 1949. gada 2. oktobrī Veru

apriņķa Kogrebļos latviešu partizānu grupa "Jumba", ko vadīja Pēteris Viks, laupī-

šanas laikā nošāva igauņu iznīcinātāju Vasiliju Hallu.20

Atkārtotu pārtikas sagādes uzbrukumu Igaunijas teritorijā "Kārļa" grupa veica

1951. gada 24. jūlijā, aplaupot Valgas rajona Lānemetsas veikalu un savācot preces

par 24 396 rubļiem. 21

1950. gada 6. jūnijā notika plaša Igaunijas un Latvijas PSR čeku organizēta

kopīga pret partizāniem vērsta operācija, kuras laikā Igaunijas Varusskas rajona
Nahu mājās tika noķerts "bandīts - terorists" igaunis Ēvalds Vass, kuru meklēja

PSRS VDM 4. pārvalde. 22

No igauņu puses Latvijas teritorijā šajā laikā operēja Riharda Vjahi grupa, kurā

pēc Latvijas PSR čekas ziņām atradās vairāki tuvi radinieki. Pēc LPSR čekas ziņām

šī grupa darbojas Igaunijā, Latvijā - Alūksnes rajonā un Krievijā - Pleskavas

apgabalā. Pirmās ziņas par šīs grupas darbību Latvijā LPSR čeka saņēma 1951. gada
30. jūnijā, bet pēdējo reizi tā pieminēta 1952. gada 1. janvārī, kad Alūksnes rajona

Auguru mājās tika sagūstīts R. Vjahi grupas dalībnieks Elmārs Kiudro. 23

Pēdējais igauņu mežabrālis, kuru 1952. gada 11. novembrī sagūstīja Latvijas

teritorijā, bija jau pieminētais A. Kārmans. Viņu nodeva Apes rajona Gaujienas ciema

Mudmežu saimnieks Rūdolfs Cīrulis - tas pats cilvēks, ar kura starpniecību 1945. gadā
sākās latviešu un igauņu partizānu pazīšanās un sadarbība. 24 No šī brīža beidzās abu

tautu mežabrāļu cīņas kaimiņu teritorijā. Latvijas teritorijā nacionālie partizāni dar-

bību vēl turpināja līdz 1953. gada 27. septembrim, kad tika iznīcināta "Kārļa" grupa.
25

Piedaloties latviešu partizāniem, Igaunijā notika piecas lielākas akcijas, kurās pieci

igauņu sarkanie tika nogalināti, bet septiņi piekauti. Savukārt Latvijā, piedaloties

igauņiem, krita trīs, tika ievainoti septiņi, bet piekauti deviņi sarkanie. Lielākā latviešu

partizānu akcija Igaunijā bija Harglas pagasta centra ieņemšana, bet lielākais igauņu

panākums Latvijā bija Alūksnes apriņķa čekas priekšnieka majora Guseva noga-

lināšana.
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Partizānu zaudējumi bija šādi - Igaunijas teritorijā čekisti nogalināja vienu

latviešu partizānu, bet Latvijas teritorijā krita četri igauņu partizāni, bet trīs tika

sagūstīti.

2. dala
>

Igaunijas mežabrāļu iesaistīšanās Latvijas mežabrāļu grupās un Latvijas mežabrāļu
iesaistīšanās Igaunijas mežabrāļu grupās jāpēta atsevišķi. Pagaidām manā rīcībā ir

vienīgi skopa informācija, ka 1949. gada 3. augustā Valkas apriņķa Cirgaļu pagastā

sagūstīts latviešu partizāns Gastons Ciemiņš, kurš pirms tam esot darbojies Igaunijā
"Laines" grupā, bet pēc tās sagrāves atgriezies Latvijā. 26

Igaunijas pilsoņus, kuri iesaistījās Latvijas partizānu grupās, var iedalīt divās

daļās, jo par viņiem zināms vairāk.

1. Igaunijas pilsoņi, kuri pēc tautības bija igauņi. Viens no tiem bija jau minētais

Alfrēds Kārmans. Pēc 1945. gada 19. oktobrī gūtā ievainojuma viņš līdz 1946. gada

maija vidum ārstējās Latvijas teritorijā un darbojās Gaujienas partizānu komandiera

Arsēnija Dreijalta grupā. Šajā laikā A. Kārmans labi iemācījās latviešu valodu.27

Savukārt pēc 1949. gada 25. marta deportācijas Valkas apriņķa Valkas pagastā

no cilvēkiem, kam izdevās izvairīties no izsūtīšanas, izveidojās septiņu cilvēku liela

latviešu mežabrāļu grupa. Tās sastāvā darbojās arī igaunis Leonhards Pāps no

Valgas. 1950. gada 23. februārī grupa tika ielenkta un līdz ar pārējiem gūstā padevās

arī L. Pāps.28

2. Igaunijas pilsoņi, pēc tautības latvieši, no Lauru latviešu kolonijas. leceļotāji

šajā kolonijā savulaik bija nākuši no Smiltenes apkārtnes, tādēļ, izvairoties no

okupantu represijām, vairāki latvieši, kuri iepriekš bija darbojušies Igaunijas "Kait-

seliit" organizācijā, atgriezās Latvijā. Noskaidrots, ka Smiltenes pagastā 1945. gada

vasarā un rudenī Pētera Brambja grupā darbojās Roberts Menska un Roberts Pelsis

no Lauru kolonijas. R. Menskas tālākais liktenis palicis nezināms, bet R. Pelsi čekai

izdevās arestēt Smiltenē tikai 1950. gada 2. augustā. 29 Bez tam 1945. gada 22. no-

vembrī Alsviķu pagasta Rebeļu māju tuvumā tika sagūstīta Alfrēda Jēkabsona

grupa - četri vīri, viņu vidū Jānis Markus no Igaunijas. Savukārt, kā ziņojumā

LPSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājam V. Lācim atzīmēja IeTK priekš-

nieka vietnieks A. Sieks, 1946. gada 28. februārī Ziemeru pagastā tika sagūstīta

trīs mežabrāļu grupa, kurā bija arī latvietis Jānis Gemelds no Igaunijas. 30

1947. gada 9. janvārī Valkas apriņķa Palsmanes pagastā iznīcinātāji mājas

kratīšanas laikā nogalināja nelegālistu Pēteri Turki no Igaunijas Lauru latviešu kolo-

nijas, kurš slēpās pie saviem radiem Latvijā. Pie kritušā atrada pistoli ar četrām

patronām.3l
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Kopumā Latvijas mežabrā|u grupās iesaistījās vismaz septiņi Igaunijas pilsoņi,
no kuriem pieci bija no Lauru latviešu kolonijas. Savukārt manā rīcībā pagaidām ir

ziņas tikai par vienu Latvijas pilsoni, jau minēto G. Ciemiņu, kurš kādu laiku darbojies

Igaunijas mežabrāļu grupā.

Apkopojot minēto informāciju, var secināt, ka Latvijas un Igaunijas mežabrāļu

cīņa pret kopīgo ienaidnieku - komunistisko okupāciju - bija izvērsusies abpus

robežas. Sadarbība nebija valstiski organizēta un vadīta, bet pašu cilvēku brīvprā-

tīga izvēle. Cīņa abpus robežas parasti notika ar vienādu spēku, un nevar runāt par

vienas tautas mežabrāļu dominējošo lomu tajā. Kā atzīst bijušie partizāni, galvenais

traucējošais faktors sadarbības plašākai izvēršanai bija valodas barjera. Abas tautas

nezināja savu kaimiņu valodu un parasti neprata arī svešvalodas.

Nobeigumā jāpiebilst, ka abu tautu mežabrā|u cīņa vismaz Igaunijā nav aizmirsta

arī šodien, par ko liecina fakts, ka 2002. gada 21. martā bijušajai latviešu medmāsai

Lidijai Rozei par igauņu mežabrāļa Alfrēda Kārmana dzīvības glābšanu tika piešķirts

Igaunijas valsts apbalvojums -Kotkaristi zelta krusts. 32
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Zigmārs Turčinskis

The Co-operation between Latvian and Estonian
National Partisans (1945-1952)

Summary

The main objective of my paper is to analise the co-operation between Latvian and

Estonian partisan groups after World War II. Since the resistance to the communist

occupation occurred in both countries, the national partisans of Latvia and Estonia

united their forces at times.

There were geographical differences in the intensity of co-operation: in the

western part of Vidzeme (near the Gulf of Riga coast to the city of Valka) national

partisans were absent (and therefore also co-operation); active co-operation was

observed in the eastern part (Valka to the border of Russia).
National partisans of both countries met for the first time in the territory of

Latvia in the forests near Gaujiena in September of 1945.

At that time were case-fire between the Latvian National Partisan Union (LNPA)
from one side and NKVD and NKGB from the other side (active between

29 September and 9 October 1945). On 6 October 1945 partisans of both countries

carried out a joint operation outside the zone of the mentioned case-fire. 15 Latvian

and 3 Estonian partisans took the control over the municipality of Hargla (Veru

country, Estonia). During the operation two armed collaborationists of the occup-

ation regime (the so-called "istrebitels" in Russian or exterminators) were shot.

In the response visit 4 Estonian partisans participated in an attack of 45 Latvian

partisans to the municipality of Zvārtava (Valka district, Latvia) on 9 October 1945.

One collaborationist were shot during the action and 5 more "istrebitels" were

beaten.



390 Vardarbīgā un nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijas režīmam Baltijā

Such an exchange were continued on a regular basis. The main principle of

these actions were that Latvians were beating red activists in Estonia and vice

versa. Local partisans were only identifying the objects of attack. Therefore victims

of these attacks could not recognize their enemies and families of partisans were

taken off same risk of repressions.

The greatest success of the co-operation between Latvian and Estonian partisans
was the death of the boss of the Alūksne department of the Ministry of State

Security (MGB), Major Gusjev, who was killed by the Estonian partisans on 22

May 1946.

But after 1946 military pressure by the occupation forces were too hard and

co-operation ceased. In the following years partisans used neighboring territories

only as a shelter when occupants intensified anti-partisan actions.

After 25 March 1949 (the day of mass deportations of the citizens of Latvia by

occupation authorities) the support base for partisans in Latvia was heavily da-

maged. Thus Latvian partisans attacked and robbed state owned shops in Estonia.

In total there were five major attacks of Latvian partisans in Estonia (5 red

activists killed and 9 beaten) and performed 6 major attacks in Latvia (3 red activists

killed, 6 wounded and 7 beaten).
The participation by civilians in the national partisan movement of the neigh-

bouring country is to be discussed separately. By the available data, only one

citizen of Latvia has participated in a group of Estonian partisans and 7 citizens of

Estonia were members in a group of Latvian partisans (5 of them from Latvian

settlement Lauri in Estonia).
The language barrier was the main abstacle in developing closer co-operation

between Latvian and Estonian partisans.



Александр Даниэль

Балтийское движение сопротивления

в периодических правозащитных изданиях

российского Самиздата 1960-1980 годов

20 января 1991 года около 300 тысяч человек вышли на улицы Москвы, чтобы

поддержать борьбу народов Литвы, Латвии и Эстонии за свою независимость.

Беспрецедентный масштаб сочувствия и поддержки, которые в конце 1980-х

годов национально-освободительная борьба трех народов вызвала в метрополии,

требует объяснений: ведь в течение десятилетий советским людям внушались

совершенно иные стереотипы отношения к этой борьбе.
Что знала российская интеллигенция, даже весьма критически настроенная

по отношению к режиму, об этой борьбе, скажем, в начале 1960-х годов?

Здесь необходимо сделать одну оговорку: дальнейшее не относится к пред-

ставителям российской интеллигенции, постоянно жившим в странах Балтии и

включенным в общественную и культурную жизнь этих стран, или жителям

метрополии, профессионально связанным со своими коллегами из Литвы, Эстонии

и Латвии - особенно в сфере культуры. Они как раз очень часто прекрасно знали

и адекватно оценивали ситуацию в Советской Прибалтике и, в частности, имели

достаточно точные сведения о послевоенном сопротивлении. Поэтому большая

их часть относилась к национально-освободительной борьбе, в том числе и к

вооруженной фазе этой борьбы, если не сочувственно, то, во всяком случае, с

пониманием. Иногда понимание и сочувствие, в завуалированной, разумеется,

форме, им удавалось выразить в своих публикациях. Таковы, например, неко-

торые романы писателя Константина Воробьева, жившего и работавшего в Литве,

или очерки московского археолога и литератора Георгия Федорова, одно время

регулярно ездившего в Литву в экспедиции и хорошо знавшего эту страну.

Иногда эту оговорку можно отнести к целым консорциям - например, к об-

ширной и влиятельной «колонии» русских гуманитариев, живших и работавших в

Тарту и группировавшихся вокруг кафедры русской литературы Тартуского уни-

верситета и ее заведующего проф. Ю. М. Лотмана. Впоследствии связи этих русских

интеллигентов с метрополией помогли сформироваться каналам, по которым рос-

сийский (преимущественно московский) диссент обменивался информацией с

национальными диссидентскими движениями Советской Прибалтики.
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Но тема данногодоклада - не эти личности и группы, все же маргинальные

по отношению к основной массе оппозиционно настроенной российской интелли-

генции, а сама эта масса. Как относилась либеральная интеллигенция России в

целом к теме сопротивления народов Балтии советской оккупации?

Приходится констатировать, что до второй половины 1960-х годов - никак не

относилась. Наиболее продвинутые (а также наиболее осведомленные) ее пред-

ставители отвергали, конечно, такие ярлыки, как «бандиты» или «пособники

немецких оккупантов», которые настойчиво навязывались им советской пропа-

гандой. Но присутствовало ли в советском либеральном менталитете какое-либо

положительное знание о национальном сопротивлении в странах Балтии? Нейт-

ральный термин «лесные братья» - вот, пожалуй, наиболее распространенный
способ именования партизан, принятый в либеральной среде. Такое именование

не содержит ни положительных, ни отрицательных коннотаций, и поэтому очень

удобно для ухода от оценочного подхода к проблеме.

Здесь, вероятно, уместно сделать еще одну оговорку. Когда я рассуждаю об

отношении оппозиционной интеллигенции к сопротивлению, я имею в виду отно-

шение именно к сопротивлению, а не к факту оккупации. Относительно событий

1939-1940 годов в российском либеральном обществе уже в 1960-е годы имел

место почти всеобщий консенсус, и одобрять присоединение Литвы, Латвии и

Эстонии к СССР в этом обществе было более чем не принято. Равным образом

считалось хорошим тоном относиться с пониманием к бытовым проявле-

ниям антирусских настроений среди латышей, литовцев и эстонцев (именно в

это десятилетие поездки в республики Советской Прибалтики, - в «собственную

маленькую Европу», - вошли в моду). Однако потеря независимости тремя бал-

тийскими странами воспринималась скорее как fait accompli, а не как полити-

ческая проблема, актуальная не только для народов Балтии, но и для самих

русских. Иными словами, несмотря на негативную историческую оценку «пакта

Молотова-Риббентропа», российские либералы начала 1960-х воспринимали

прибалтийские республики не как находящиеся в состоянии продолжающейся

оккупации, а как такую же часть Советского Союза, как и другие советские

республики, хотя и имеющую собственную отдельную и трагическую историю.

Осознание того факта, что аннексия, произошедшая несколько десятилетий

тому назад, являетсяактуальной проблемой и сегодня (а, следовательно,актуальным

является и вопрос об отношении русской интеллигенции к сопротивлению литовцев,

эстонцев и латышей), могло возникнуть лишь в силу особых обстоятельств. Таким

обстоятельством в конце 1960-х годов оказалось возникновение в самой метро-

полии особых, неполитических форм гражданского и культурного сопротивления

режиму. Чуть позднее, в начале 1970-х, эти формы стали называтьдиссидентскими.
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Вокруг данного термина до сих пор продолжаются дискуссии. Здесь я не хотел

бы вдаваться в проблемы дефиниций и ограничусь лишь тем, что попытаюсь

назвать основные типологические признаки того, что в рамках данного доклада

намерен обозначать словом «диссент». Таковых признаков три, и все три логи-

чески вытекают один из другого. Первый - открытые и гласные действия, отказ

от подполья.Второй - исключительно ненасильственные методы борьбы. И третий -

апелляция к праву вообще и к правам человека в частности.

Советский диссент, вообще говоря, не исключал и определенных различных

(зачастую противоположных) политических и общественных целей, которые могли

ставить перед собой отдельные его участники - как не исключал и отсутствия

таких целей. Идейное и концептуальное разнообразие проявлений активности

«диссидентского типа» требовало ценностных основ, с помощью которых можно

было связать воедино разные фрагменты оппозиционной активности - всевоз-

можные культурные, религиозные, политические и национальные движения. И

такой ценностной базой диссента естественно стала концепция прав человека.

Аэто значило, что ядром или, точнее сказать, стержнем диссидентской активности

должно было стать правозащитное движение. Установка же на открытость и не-

насилие означала в советских условиях, что основной формой деятельности этого

движения окажется информационная работа. Московские активисты борьбы за

права человека в СССР стали своего рода коллективнымспикером всех советских

диссидентов. Основной смысл их деятельности состоял в аккумулировании инфор-

мации из различных источников и предании ее, после должной верификации,

гласности. Поэтому стержнем самого правозащитного движения, - так сказать,

«стержнем стержня» стала «Хроника текущих событий» - машинописный информа-

ционный бюллетень, распространявшийся самиздатским способом и посвященный

нарушению прав человека в Советском Союзе. Первый выпуск «Хроники» дати-

рован 30 апреля 1968 года.

Появление в этом бюллетене информации о сопротивлении режиму в странах

Советской Прибалтики, как прошлого, так и синхронного выпуску «Хроники», и

является основной темой доклада. В данном сообщении я ставлю перед собой

ограниченную задачу -проследить становление информационных каналов между

Эстонией, Латвией, Литвой, с одной стороны, и Москвой - с другой. История

функционирования уже налаженных каналов - важный сюжет, требующий отдель-

ного исследования; здесь мы его касаться не будем.

Первые десять выпусков «Хроники», соответствующие периоду с апреля 1968

по октябрь 1969 года, содержат очень мало информации из республик Советской

Прибалтики: 9 сообщений из Эстонии и 12 из Латвии. Из Литвы - ни одного. При

этом подавляющая часть информации не является национальноокрашенной. Так,
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почти все сообщения, исходящие из Латвии, относятся к судьбе Ивана Яхимовича,

участника протестной кампании 1968 года, не имевшей латышской специфики.

Еще несколько сообщений касаются Ильи Рипса, рижского студента, попытав-

шегося покончить жизнь самосожжением в знак протеста против оккупации Чехо-

словакии. Информация из Эстонии связана, в основном, с деятельностьюдвух

подпольных организаций, и также лишена национальной эстонской специфики.

Информация из Литвы отсутствует вовсе.

Разумеется, это отчасти связано с источниками, которыми «Хроника текущих

событий» здесь располагала. Самиздатское распространение бюллетеня по вет-

вящимся цепочкам, от читателя к читателю предполагало и аналогичный меха-

низм сбора информации: корреспондентами «Хроники» становились читатели ее

предыдущих номеров. А читателями поначалу были люди, связанные, непо-

средственно или опосредованно, с теми, кто издавал бюллетень. Так, заметная

часть эстонской информации исходила из круга проф. Лотмана просто потому,

что к этому кругу была близка Наталья Горбаневская, основатель и первый

издатель «Хроники». И, хотя кое-кто из этого круга поддерживал отношения с

людьми, причастными к эстонскому национальному движению (например, с

бывшими политическими заключенными Мартом Никлусом и Энном Тарто),

систематических связей с этим движением у «Хроники» не возникало.

Другая, более существенная причина состояла в том, что национальные

движения в Литве, Латвии и Эстонии в конце 1 960-х можно назвать движениями

лишь с большой натяжкой. После разгрома вооруженного сопротивления борьба

за национальную свободу в странах Балтии носила, по преимуществу, характер

кружкового подполья.Кружки эти возникали спонтанно, действовали, как правило,

недолго и связей друг с другом практически не имели. Да и сама их деятельность

пресекалась органами госбезопасности чаще всего еще на этапе планов и раз-

говоров. Для Латвии наиболее типичным примером может служить дело так

называемой «Балтийской федерации». Эта организация, в отличие от многих

других, просуществовала сравнительно долго: с 1958/1959 по 1962 год. Но почти

все, что успели сделать за это время ее участники - это разработать устав и

составить проект конституции будущей федерации балтийских республик. Правда,

один из осужденных, литератор Кнуте Скуениекс, ранее, еще до создания орга-

низации, издавал и распространял среди московских студентов из Литвы, Латвии

и Эстонии рукописный журнал «Balticum», но насколько издание этого, вовсе не

подпольного (в узком смысле слова), журнала имело отношение к деятельности

«Балтийской федерации» - большой вопрос. Вполне вероятно, что историю с

журналом госбезопасность искусственно включило в дело «Федерации», чтобы

последнее выглядело немного более солидным.
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Крупные разветвленные подпольныеорганизации, подобные действовавшему

в 1947-1948 годах «Объединению патриотов Латвии», в послесталинский период

так и не возникли.

Правда, существовала довольно прочная связь между эмигрантами из числа

латышских социал-демократов и их коллегами, оставшимися на родине -и уже в

11-м и 17-м выпусках в «Хронике текущих событий» появляется имя Фрица

Мендерса и Клава Лоренца. Кроме того, имели место спонтанные, но массовые

ритуалы с отчетливо протестной окраской - например, ежегодные паломничества

к могиле Яниса Пакете; и «Хроника» также фиксирует это уже в 11-м выпуске.

Помимо этого, постоянно происходили спонтанные акции одиночек. Чаще

всего это выражалось в вывешивании национальных флагов или в уничтожении

советской символики, после чего, разумеется, следовали репрессии, чаще всего -

судебные. В «Хронике» подобные сообщения, - о деле Лиепеня и Мисудовина, о

деле Бируте Гейдане (равно как и из Эстонии - о поджоге деревянного пилона с

изображением Ленина в центре Тарту), - впервые появляются в выпусках 12-

-15, т.е. в 1970 году.

Наконец, довольно регулярно поступала информация о латышских евреях. В

1969-1970 годах Рига была одним из центров возрождавшегося сионизма. В «Хро-

нике» первые сообщения на эту тему появляются в 15-м выпуске, датированном

31 августа 1970 года.

Но систематической и целостной открытой протестной активности, подобной

российскому, украинскому и, - несколькими годами позднее, - литовскому дис-

сенту, Латвия в 1960-е годы не знала. Соответственно, отсутствовал и единый

источник информации олатышском сопротивлении. Поэтому сообщения из Латвии

остаются в «Хронике текущих событий» эпизодическими и спонтанными.

Аналогичная ситуация сложилась и по отношению к Эстонии. Если в середине

1950-х оперативные донесения IV отдела КГБ фиксируют 9 раскрытых подпольных

организаций за неполные 4 года (1954-1957), в которых участвовали, по данным

чекистов, 94 человека, а за один только 1958 год эстонские чекисты сообщают

об обнаружении и ликвидации еще 8 молодежных групп общей численностью

38 человек, то, начиная с конца 1950-х подпольнаяактивность явно идет на убыль.

Последняя заметная организация, «Союз эстонских националистов», носила, если

так можно выразиться, вторичный характер: она была создана участниками

подпольных групп 1950-х, отбывавшими наказание в Мордовских лагерях, и

продолжилась после их выхода на свободу. Однако уже в 1962 году, после

повторных арестов Энна Тарто, Тайво Уйбо, Прийта Силла, Эрика Удама и Ярмо

Кийка, распалась и она. Вообще, самым надежным признаком упадка подполья

является невозобновление его деятельности после ареста лидеров.
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Мы не располагаем достоверной информацией по Литве, но, судя по анализу

учетной картотеки заключенных Дубравного ИТЛ (Мордовия), осужденных по

политическим обвинениям за сответствующий период (Общество «Мемориал»

располагает гфотокопией этой картотеки), во второй половине 1960-х там также

имел место спад подпольной активности.

Иными словами, к началу работы информационного бюллетеня «Хроника

текущих событий» второй период балтийского сопротивления, период невоору-

женного подполья, заканчивался.

Следы в «Хронике» этого периода, равно как и предшествовавшего ему пе-

риода вооруженной борьбы, прослеживаются в разделе бюллетеня, посвященном

политлагерям. Политические лагеря Мордовии, а с 1972 года также и Скальнин-

ские лагеря в Пермской области, становятся еще одним (возможно, самым

важным) интерфейсом между национальнымидвижениями прибалтийских респуб-

лик и российским, точнее- общесоветским, правозащитным движением. Для того,

чтобы этот интерфейс заработал, нужно было, чтобы фактом общественного со-

знания стало само существование в послесталинском СССР политических лаге-

рей. Это произошло еще до начала выхода «Хроники», после ряда громких полити-

ческих процессов и, в особенности, после появления поздней осенью 1967 года

самиздатских мемуаров бывшего политзаключенного Анатолия Марченко «Мои

показания». Строго говоря, в самих этих мемуарах политзаключенным из Прибал-

тики отводится не очень много места; внимание мемуариста, в полном соответ-

ствии с русской литературной традицией, сосредоточено на других категориях

заключенных, не столько борцах, сколько жертвах. Но после появления «Моих

показаний» внимание оппозиционной общественности оказалось прикованным к

Дубровлагу и Владимирской тюрьме, с 1961 и вплоть до 1972 года - двум единст-

венным местам заключения в СССР, где содержались лица, осужденные за так

называемые «особо опасные государственные преступления». Дело было, ко-

нечно, еще и в том, что этот момент совпал с консолидацией на правозащитной

основе самой либеральной оппозиции, что привело к вынужденным «команди-

ровкам» многих ее участников в Мордовию и Владимир. Таким образом, в конце

1960-х советские правозащитники уже хорошо представляли себе национальный

и социальный состав современных политзаключенных, и то место, которое зани-

мали среди них эстонцы, латыши и литовцы - представители как первого, партизан-

ского, так и второго, молодежно-подпольногоэтапов освободительного движения.

Первая информация о политических заключенных из Прибалтики появляется

в «Хронике текущих событий» уже в 1968 году: в 4-м выпуске бюллетеня сооб-

щается об освобождении из мордовских лагерей участника партизанского сопро-

тивления Владимира Ершова (русского по национальности). Начиная с 11-го
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выпуска (т.е., с конца 1969 года) информация о политзаключенных-прибалтах
становится все более систематической, причем если в разделе «Аресты, обыски,

допросы» отражаются события «диссидентского» периода, то в разделах «Вести

из лагерей» и «Процессы прошлых лет» содержатся сведения, касающиеся преды-

дущих этапов национальных движений.

С этого момента в «прибалтийской» информации «Хроники текущих событий»

начинают заметно превалировать сообщения из Литвы. И если в 1970-1971 годах

это происходит за счет сведений, поступающих из политлагерей (что, в общем,

отражает количественное соотношение между национальными составами заклю-

ченных из Прибалтики), то с начала 1972 года в «Хронику» начинает поступать

информация совершенно иного качества. В этот момент в республике начинает

действовать принципиально новый фактор: консолидированное открытое сопро-

тивление, отвергающее уход в подполье (что, разумеется, не исключало, как и в

России, анонимности определенных видов технической деятельности) и апелли-

рующее, как и российский диссент, к праву. Причем консолидация происходила, по

крайней мере внешне, не столько на национальной, сколько на религиозной основе.

В дело вступила католическая Церковь, вставшая во главе массового движения

верующих католиков, священнослужителей и мирян, отстаивающих свободу веро-

исповедания. Формы и методы борьбы участников этого движения были очень

близки формам и методам борьбы российских диссидентов. Для первого самиз-

датского периодического издания, выпускавшегося литовскими католиками с марта

1972 года, было выбрано название «Хроника Литовской Католической Церкви» -

прямая и сознательная аллюзия на московскую «Хронику текущих событий».

В московской «Хронике» эти события нашли заметное отражение. Первая

отрывочная информация о происходящем появилась в 17-м выпуске бюллетеня

(т.е., в декабре 1970 года) и была посвящена делу священника Антанаса Шешкя-

вичюса; осенью 1971 года 21-й и 22-й выпуски дают уже гораздо более подробную

информацию о деле другого священника, Юозаса Здебскиса. Теперь благодаря

мемуарам биолога Сергея Ковалева, одного из редакторов «Хроники» в 1971-

---1974 годах, известно, что, начиная с лета 1971 года, он получал систематическую

информацию о движении литовских католиков от своего коллеги Аримантаса Раш-

киниса, который, в свою очередь, делал это по просьбе активистов движения

Пятраса Плумпы и священника Сигитаса Тамкявичюса. Впоследствии он получал

эту информацию не только через Рашкиниса, но и непосредственно от Тамкяви-

чюса и Плумпы. А с весны 1972 года издатели «Хроники Литовской Католической

Церкви», выходившей, естественно, на литовском языке, стали готовить несколько

экземпляров на русском языке - «для Москвы». Один из этих экземпляров предна-

значался для «Хроники текущих событий», где им пользовались как основным
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информационным источником по Литве. Позднее, когда в Литве, единственной

из балтийских республик, возникло мощное и разнообразное сообщество дисси-

дентского (в определенном выше смысле слова) типа, возникли открытые право-

защитные и иные гражданские ассоциации и расцвел периодический самиздат

(до 25 наименований неподцензурных журналов, выходивших в республике во

второй половине 1970-х), то такие переводы с аналогичными целями стали делать

и другие журналы - например, знаменитая «Аушра».

Возвращаясь назад, к периоду начала установления систематических инфор-

мационных связей между московскими и балтийскими диссидентами, и завершая

описательную часть этой темы, отмечу, что в отношении Литвы эти связи можно

считать окончательно установившимися с начала 1972 года: 5 января этого года

датирован 23-й выпуск «Хроники текущих событий», в котором впервые появля-

ется постоянный отдельный раздел, посвященный Прибалтике: «Преследования

верующих в Литве». Начиная с 26-го выпуска (5 июля 1972 года) он меняетназвание

на «События в Литве», что логично: информация из этой республики, хотя и

поступает, в основном, через медиатора - активистов литовского католического

движения, но к религиозной проблематике отнюдь не сводится. Просто католичес-

кое движение сыграло в республике ту же роль стержня и спикера, что и право-

защитное движение по отношению к советскому диссенту в целом.

Информация из Латвии и Эстонии, впрочем, до 1979 года так и остается

фрагментарной. Это естественно: в течение 1970-х диссент как системное явление

в этих республиках так и не возник. Его появление в 1979 году связано с

попытками кооперации между эстонскими, латышскими и литовскими дисси-

дентами; но этот сюжет уже выходит за рамки данногодоклада.

В завершение вернусь к тому, с чего начал свое сообщение - к массовым

демонстрациям в поддержку народов Балтии в трагические январские дни 1991 го-

да. Конечно, никто, находясь в здравом уме и твердой памяти, не станетутверж-

дать, что из трехсот тысяч москвичей вышедших на улицу, в свое время читали

«Хроникутекущих событий» или просто слыхали о ней больше одного-двух процен-

тов. Толпа, разумеется, просто поверила своим интеллектуальным и духовным ли-

дерам (и, быть может, своему нравственному и политическому чутью, - но если

бы лидеры сказали «нет» идее независимости стран Балтии, то, вероятно, манифес-

тации поддержки были бы на несколько порядков слабее). А лидеры в те годы

были как раз из числа читателей (не составителей!) «Хроники текущих событий»

конца 1960-х и начала 1970-х годов, и на их ценностные представления и поли-

тические устремления значительное влияние оказала диссидентская проповедь.

Таким образом, вопрос о том, как фюрмировалось представление самих дисси-

дентов и их аудитории о борьбе латышей, эстонцев и литовцев за независимость,

лет десять-двенадцать назад имел не только академическое значение.
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Aleksandrs Daniels

Baltijas pretestības atspoguļojums Krievijas Samizdata
cilvēktiesību aizstāvības periodika 1960.-1980. gadā

Kopsavilkums

1991. gada 20. janvārī 300 tūkstoši cilvēku izgāja Maskavas ielās, lai atbalstītu

Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tautu cīņu par neatkarību.

Ko par nacionālo atbrīvošanās kustību Baltijā zināja krievu inteliģence 20. gad-
simta 60. gados?

Te, protams, nav runa par tiem inteliģences pārstāvjiem, kuri dzīvoja Baltijas

valstīs, vai par tiem, kuru profesionālā darbība bija saistīta ar kolēģiem Latvijā, Lie-

tuvā un Igaunijā. Viņi pārzināja un adekvāti novērtēja situāciju Baltijā, izturējās pret

nacionālās atbrīvošanās kustību, tai skaitā arī pret šīs cīņas bruņoto fāzi ar sapratni.

Atsevišķos gadījumos šī sapratne tika izteikta arī publikāciju veidā. Kā piemēru

var minēt Lietuvā dzīvojušo rakstnieku Konstantīnu Vorobjovu, Maskavas arheologu

un literātu Georgiju Fjodorovu, Tartu universitātes profesoru Juriju Lotmanu.

Vēlāk izveidojās sava veida kanāli, caur kuriem pārsvarā Maskavas disidenti

apmainījās ar informāciju ar Baltijas disidentiem.

Bet referāta tēma nav šīs atsevišķās personības un grupas, kas savā būtībā arī

bija marginālas pret lielāko Krievijas inteliģences daļu, bet gan pati inteliģence,

kāda bija tās attieksme pret Baltijas tautu pretošanos padomju okupācijai.

Jāsecina, ka līdz 60. gadu otrajai pusei attieksme bija visai neitrāla, bet neitrāla

pret mežabrāļu kustību, jo Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pievienošanu PSRS šajā

laika periodā pieņēma kā notikušu faktu, nevis kā aktuālu politisku problēmu. Ne-

skatoties uz negatīvo vērtējumu Molotova-Ribentropa paktam, krievu liberāļi 60. ga-

du sākumā Baltijas republikas uztvēra ne kā esošas okupācijas statusā, bet gan kā

Padomju Savienības daļu, tiesa -daļu, kurai gan bija sava un visai traģiska vēsture.

Un tikai tad, kad 60. gadu beigās metropolē sāka veidoties kustība, kuras

dalībniekus vēlāk nodēvēja par disidentiem, izmainījās krievu inteliģences attieksme

pret lietuviešu, igauņu un latviešu pretošanos padomju režīmam.

Disidentu kustības, t.L, iestāšanās par cilvēktiesību aizstāvību būtība toreizējos

apstākļos bija informācijas darbs -apkopot un uzkrāt informāciju no dažādiem avo-

tiem, izplatīt informāciju par cilvēktiesību pārkāpumiem Padomju Savienībā. 1968. gada

30. aprīlī iznāca informatīvā biļetena "Хроника текущих событий" pirmais numurs.

Referāta uzdevums ir apzināt, kā hronikā tika atspoguļota informācija par

pretošanos režīmam Baltijas padomju republikās.

Hronikas pirmie desmit izdevumi, kas aptvēra laika posmu no 1968. gada aprīļa
līdz 1969. gada oktobrim, saturēja |oti maz informācijas par Baltijas republikām -
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9 ziņojumi no Igaunijas, 12 -no Latvijas, no Lietuvas - neviena. Pie tam šie ziņojumi

nebija tieši par latviešiem un igauņiem, to raksturs bija atkarīgs no informācijas

avotiem, pārsvarā tie bija cilvēki, kas bija saistīti ar bijetena izdevējiem.

Bez tam otrs daudz būtiskāks iemesls bija tas, ka 60. gadu beigās Latvijā,

Lietuvā un Igaunijā nacionālā kustība pastāvēja tikai nosacīti - pēc bruņotās preto-

šanās kustības sagrāves pretošanās padomju režīmam pastāvēja tikai atsevišķu

pagrīdes pulciņu veidā. Tiesa, pastāvēja sakari ar sociāldemokrātiem emigrācijā.

Tā hronikas 11. un 17. numurā minēti Friča Mendera un Klāva Lorenča vārdi.

Šajā laikā notiek dažādas spontānas atsevišķu cilvēku akcijas, kā, piemēram,

nacionālo karogu izkāršana, padomju karogu noraušana.

60. gadu beigās un 70. gados bieži hronikā nonāca informācija par latviešu

ebreju darbību (1970. gada 31. augusts, nr. 15).

Analoģiska bija situācija Igaunijā. Nav informācijas par Lietuvu, bet, analizējot

Dubravlagā (Mordvijā) ieslodzīto kartotēku ("Memoriāla" rīcībā ir šīs kartotēkas

fotokopijas), arī tur 60. gadu otrajā pusē vērojams pagrīdes darbības kritums.

Gan baltiešu bruņotās cīņas perioda, gan nevardarbīgās, pagrīdes cīņas perioda

pēdas var izsekot bijetena sada|ā par politiski ieslodzīto nometnēm.

1967. gadā Samizdatā tika izdoti politiski ieslodzītā Anatolija Marčenko memuāri,

pēc kuru iznākšanas sabiedrības uzmanība tika pievērsta Dubravlagam un Vladimiras

cietumam, kur tika ieslodzītas "par īpaši bīstamiem noziegumiem pret valsti"

apsūdzētās personas.

Faktiski 60. gadu beigās cīnītāji par cilvēktiesībām jau bija pietiekami informēti

par politieslodzīto nacionālo sastāvu Dubravlagā un Vladimiras cietumā, t.sk. par

igauņiem, latviešiem un lietuviešiem.

Pirmā informācija par politiski ieslodzītajiem no Baltijas hronikā parādās

1968. gadā. No 11. numura (t.L, kopš 1969. gada beigām) tā k|ūst sistemātiska un

dominē ziņas saistībā ar Lietuvu.

Lietuvā notiek pretošanās kustības konsolidācija ne tik daudz nacionālā kā

reliģiskā ziņā. No 1972. gada marta Lietuvā iznāk pirmais Samizdatā periodiskais
izdevums "Lietuvas Katoļu Baznīcas Hronika", kura atsevišķus eksemplārus izdod

arī krievu valodā.

Faktiski no 1972. gada informācijas apmaiņa starp Maskavas un Lietuvas

disidentiem kļūst regulāra. Informācija no Latvijas un Igaunijas līdz 1979. gadam ir

tikai fragmentāra, jo atšķirībā no Lietuvas disidentu kustība šajās republikās ne-

radās. Disidentu kustības rašanās 1979. gadā saistīta ar mēģinājumiem savstarpēji

sadarboties igauņu, latviešu un lietuviešu disidentiem.

Nobeigumā autors secina, ka masu demonstrācija Maskavā, atbalstot Baltijas iedzī-

votājus traģiskajās 1991. gada janvāra dienās, notika, pateicoties tiem intelektuālajiem

un garīgajiem līderiem, kuri bija tieši šīs notikumu hronikas lasītāji. Tātad disidentu

veikumam bija sava loma inteliģences vērtību kritēriju un politisko centienu izveidē.
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Elmārs Pelkaus

Latvijas neatkarīgā valstiskuma ideja bēgļu nometņu
laikā 1944.-1949. gadā

Katras neatkarīgas valsts obligāta sastāvdaļa ir teritorija, iedzīvotāji jeb pilsoņu

kopums un valsts vara. Otrā Pasaules kara beigās PSRS Sarkanā armija atkārtoti

okupēja visu Latvijas teritoriju. Taču daļa Latvijas iedzīvotāju kara laikā lielāko-

ties kā bēgļi bija nokļuvusi Vācijā un citās Rietumeiropas zemēs. Vairākās Rietumu

zemēs darbojās Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības, reprezentējot

neatkarīgās Latvijas valsts varu.

Komunistiskie okupanti bija ieinteresēti, attiecīgi ietekmējot Rietumvalstis,

nepieļaut Latvijas trimdas valdības izveidi un pārtraukt Latvijas Republikas sūt-

niecību un konsulātu darbību. Jāpiezīmē, ka Rietumvalstu pretdarbības dēļ Latvijas

trimdas valdību savulaik neizdevās izveidot ārkārtējo pilnvaru nesējam sūtnim

Kārlim Zariņam. 1 Vēstulē pulkvedim P. Līcim Sillenbahā pie Štutgartes Kārlis Zariņš
1946. gada 29. oktobrī rakstīja: "Kā Bīlmanis Vašingtonā, tā es šeit jau kopš

1940. gada esam noskaidrojuši, ka angļu-sakšu lielvalstis un tāpat, protams, arī

Francija neatzīs nekādu eksilā dibinātu valdību. [..] Ja tāda stunda pienāks, kad

mūsu jaunatne un karavīri kopējiem spēkiem varēs uzstāties par Latvijas brīvību

un neatkarību, tad atzīs to varu, kas būs spējīga organizēt tautas spēku." 2 Latvijas

diplomātisko pārstāvniecību darbība vairākās Rietumvalstīs tomēr netika pār-

traukta, un šim apstāklim bija milzīga nozīme nacionālā valstiskuma kontinuitātes

idejas uzturēšanā un cīņā par valsts neatkarības atjaunošanu.

Pēc aptuveniem datiem 1943.-1945. gadā bēgļu gaitās no dzimtenes bija

devies vai piespiedu kārtā aizvests ap 620 000 Baltijas valstu iedzīvotāju. Vā-

cijā 1945. gada sākumā bija ap 580 000 Baltijas valstu iedzīvotāju, to skaitā ap

200 000 latviešu, turklāt trimdinieku vidū bija saimnieciski, sabiedriski un garīgi

aktīvākā Latvijas pilsoņu daļa.3

Okupētājvalsts PSRS iestādes bija izvirzījušas uzdevumu atgūt šo Latvijas

pilsoņu daļu savā varā, panākot to repatriāciju uz okupēto dzimteni. Atbilstoši

Maskavas norādījumiem 1945. gada 11. februārī tika izveidota Latvijas PSR Tau-

tas Komisāru Padomes nodaļa, kas nodarbojās ar repatriācijas jautājumiem, bet
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1947. gada 1. aprīlī LK(b)P CX birojs pieņēma lēmumu par republikāniskās

repatriācijas lietu komitejas izveidošanu un par tās priekšsēdētāju iecēla Latvi-

jas PSR butaforisko ārlietu ministru Pēteri Valeskalnu. No pieciem komisijas

locekļiem divi pārstāvēja represīvās struktūras -Valsts drošības ministriju un

lekšlietu ministriju. 4 Repatriācijas gaita 20. gs. 40. gadu nogalē caurmērā reizi

gadā tika apspriesta LK(b)P CX birojā, LK(b)P CX pirmais sekretārs Jānis Kaln-

bērziņš regulāri nosūtīja uz Maskavu PSRS Ministru Padomes Repatriācijas lietu

pilnvarotajam atskaites par padarīto.

LK(b)P CX biroja 1947. gada 1. aprīļa sēdē atzīmēts, ka repatriācijas propa-

gandas nolūkos uz bēg|u nometnēm regulāri tiek sūtīts 2500 eksemplāru laik-

raksta "Cīņa" un ka Berlīnes padomju okupācijas sektorā izvietotā un no PSRS

aizvesto un aizbēgušo personu ideoloģiskai apstrādei domātā raidstacija "Volga"

trīsreiz nedē|ā veic radiopārraides latviešu valodā. Tika uzdots uzņemt īsmetrāžas

dokumentālu filmu "Padomju Latvijas šodiena" izrādīšanai bēgļu nometnēs un

katru nedēļu sagatavot bēgļiem domātu "Cīņas" numuru ar daļēji nomainītām

slejām (CX biroja 1949. gada 26. aprīļa lēmumā šādus "Cīņas" numurus bija

paredzēts sagatavot pat divreiz nedēļā). Netika ņemti vērā "Cīņas" redaktora Kārļa

Ozoliņa iebildumi par to, ka neesot vajadzīgas tikai lietošanai ārzemēs paredzētas

avīzes slejas, par kurām Latvijā baumojot un kuras dažreiz esot nozagtas no

tipogrāfijas un pārdotas tirgū par 100 rubļiem. Biroja lēmumā tika arī uzdots

sagatavot raidstacijas "Volga" vajadzībām astoņus ierakstus mēnesī latviešu va-

lodā, katru 25 minūšu garumā, bet Vīnes padomju okupācijas sektorā izvietotās

raidstacijas vajadzībām - divus ierakstus mēnesī latviešu valodā, katru 10 minūšu

garumā. Izplatīšanai bēgļu nometnēs paredzēja iespiest trīs četras lapiņas

20-30 tūkstošu eksemplāru lielā metienā. 5

1947. gada 27. janvārī PSRS Ministru Padomes repatriācijas lietu piln-
varotā pienākumu izpildītājs ģenerālleitnants Golubevs vēstulē LK(b)P CX sek-

retāram Arvīdam Pelšem pieprasīja steidzami sagatavot un izdot propagan-

distisku brošūru latviešu bēgļiem 25 000 eksemplāru lielā metienā. Viņš sīki

aprakstīja, kāda rakstura materiālus jāievieto šajā brošūrā, un pat noteica, ka

brošūras nosaukumam jābūt "Возвращенное счастье". Savukārt viens no tā

sauktajiem padomju sakaru virsniekiem pārvietoto personu nometnēs pulk-
vedis Bleķis 1947. gada jūlijā J. Kalnbērziņam rakstīja, ka propagandas mate-

riālos vajagot vairāk ievietot latviešiem pazīstamu celtņu, pieminekļu, parku
attēlus un pazīstamu repatriantu fotogrāfijas.6 Visas šīs rosības rezultātā tapa

brošūra "Dzimtene sauc" (Maskavas pieprasītais nosaukums, kas latviešu va-

lodā būtu tulkojams kā "Atdotā laime", LK(b)P CX funkcionāriem acīmredzot

bija licies pārlieku divdomīgs). Brošūru ievadīja LK(b)P CX birojā apstiprināts
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Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja Augusta Kirhenšteina

vēstules teksts, tajā bija ievietoti sabiedrībā pazīstamu cilvēku un repatriantu

raksti, kas mijās ar katedrāles, VEF, Ķemeru sanatorijas, Vērmanes parka v.c.

attēliem.

Tomēr par repatriāciju atbildīgās amatpersonas nepaļāvās uz avīžu, radio-

raidījumu v.c. propagandas materiālu iedarbību vien, bet centās bēgļu pārlie-

cināšanā atgriezties individuāli iesaistīt arī okupētās Latvijas iedzīvotājus, to skaitā

repatriantus. LK(b)P CX birojs 1947. gada 1. aprīlī uzdeva Latvijas PSR Ministru

Padomes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Ostrovam organizēt vēstuļu masveida

nosūtīšanu uz latviešu bēgļu nometnēm no viņu radiem un paziņām. Savukārt

1947. gada oktobrī PSRS Ministru Padomes repatriācijas lietu pilnvarotā viet-

nieka pienākumu izpildītājs ģenerālleitnants Basilovs rakstīja uz Rīgu: "Jāpanāk,

lai katrs Dzimtenē atgriezies padomju pilsonis noteikti uzrakstītu vēstuli saviem

paziņām uz iepriekšējo dzīvesvietu, šajā vēstulē pastāstot par brauciena ap-

stākļiem, par satikšanos Dzimtenē ar savu ģimeni un paziņām."7 PSRS Ministru

Padomes repatriācijas lietu pilnvarotā pārstāvis Bezdeņežnihs LK(b)P CX biroja

sēdē 1948. gada 13. aprīlī bargi pieprasīja, lai katru mēnesi tiktu uzrakstīts un

nosūtīts 1000 šādu vēstuļu, jo citādi "mūsu darbinieki paši dažreiz raksta vēstu-

les un iznāk it kā viltojums"8
. Apriņķu un pilsētu izpildkomitejām tika nosūtīti

bēgļu saraksti ar uzdevumu atrast bēgļu radiniekus un "veikt ar viņiem pārrunas",

lai tie uzrakstītu vēstules ar aicinājumu atgriezties Latvijā. Tomēr 1949. gada

20. augustā P. Valeskalns bija spiests atzīt, ka "patriotisko vēstuļu" uzrakstīts

"ārkārtīgi maz", un aicināja saukt pie atbildības vietējos darbiniekus, kuri šajā

jomā gandrīz neko neesot panākuši. Padomju sakaru virsniekiem nācās arī turp-

māk sacerēt vēstules it kā no dzimtenes. Kādā no atskaitēm sacīts, ka 1949. gada

aprīlī no PSRS republikām bēgļu nometnēs saņemtas pavisam 573 vēstules, to

skaitā no Latvijas - 43, bet "Važeņina grupas virsnieki" uz nometnēm nosūtījuši

226 vēstules. 9 Starp šīm vilinājuma vēstulēm bija arī tādas, kas aicināja latviešus

braukt mājās un iesaistīties cīņā pret okupācijas varu.

Brošūra "Dzimtene sauc" un citi padomju okupācijas režīma propagandas

izdevumi idilliskos toņos attēloja repatriantu mājupceļu uz Padomju Savienību.

Citādi šo ceļu ģenerālleitnantam Golubevam 1947. gada 24. aprīlī nosūtītajā vēs-

tulē aprakstīja padomju sakaru virsnieks majors Liberts, kurš bija repatriācijas

norises aculiecinieks.

"Repatrianti ceļā atradās no 2 līdz 3 mēnešiem, pie kam visvairāk laika ceļā

tika pavadīts Grodņas nometnē. Grodņas nometnē cilvēki atradās ļoti smagos

apstākļos. Liela cilvēku koncentrācija mitrās un aukstās zemnīcās, slikta ēdinā-

šana - ūdeņaina zupa, kafija un maize, pie kam bērni saņēma to pašu, ko
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pieaugušie. Novājēšanas, mitruma un aukstuma dēļ nometnē bija masveida

saslimšanas un mirstība, sevišķi starp bērniem. [..] Nometnē plaukst laupīšanas,

sākot ar izģērbšanām un līdz pat mantu sakraušanai smagajā mašīnā ar ieganstu
vest tās uz staciju, bet mašīna pēc tam bez pēdām pazuda.

Nometnē atradās grupa Baltijas zemnieku, gandrīz 300 cilvēku, kuriem bija

liela bagāža un kuri veda sev līdzi pat sēklu sējai, bet tika apzagti pa tīro.

Atbraukušie arī ziņo, ka brauciena laikā cilvēkus bieži vien aiztur, lai tie strādātu

nometnēs. Ir bijuši aresti jau Vācijas teritorijā. [..]
Dobeles punktā [repatriantiem] atņemti dokumenti: izziņas par mobilizāciju,

par darba un dzīves vietu, pat dzimšanas apliecības un pases. Tā rezultātā

atbraukušajiem cilvēkiem jāmeklē liecinieki vai citi arhīva dokumenti, kas apstip-
rinātu viņu liecības.

Pēc ierašanās repatrianti tiek filtrēti. Tas prasa 3-5 dienas. Tas tā ir, ja nofor-

mēšana noris normāli. Ja drošības orgāniem rodas kaut mazākās aizdomas,

pārbaude ieilgst līdz pat 15 dienām. No ierašanās momenta dokumentu noformē-

šanas laikā līdz pat darbā stāšanās brīdim cilvēkiem nav iespēju saņemt ēdienu

vai naudu." 10

Majora Liberta sašutumu izraisīja arī tas, ka repatriantiem atņemtas visas

latviešu valodā izdotās grāmatas - pat Latvijas PSR izdotās skolas grāmatas;

atņemtas arī tīrās skolēnu burtnīcas un cienījama vecuma sievietes bijušas spiestas

atdot savas dziesmu grāmatas, ko viņas kādreiz saņēmušas iesvētoties.

Šajā neapšaubāmi drosmīgajā vēstulē tika arī ziņots, ka repatriantiem bieži

vien ir grūti atrast pienācīgu dzīvokli un darbu, bet nekas nebija sacīts par to, ka

diezgan daudzi no viņiem pēc atgriešanās dzimtenē tika represēti. LK(b)P CX

biroja lēmumā 1945. gada 29. septembrī īpaši norādīts, ka partijas organizācijas
vēl pavisam maz darījušas, lai "paralizētu" repatriantu "pretpadomju darbību",

un šāds stāvoklis turpmāk vairs nav ciešams. 11

Jāteic, ka moku un pazemojumu ce|u uz okupēto dzimteni, neraugoties uz

padomju propagandu un Sabiedroto lielvalstu amatpersonu atbalstu repatriācijai,

brīvprātīgi izvēlējās tikai daži tūkstoši latviešu bēgļu, bet pārējie, izmisīgi ilgo-

damies pēc Latvijas un cerot uz tās atbrīvošanu, palika nometnēs un vēlāk lielāko-

ties devās trimdā uz aizjūras mītnes zemēm.

Brīvajā pasaulē palikušās Latvijas pilsoņu daļas gaišākos prātus allaž no-

darbināja jautājums, kādai būt Latvijas valsts iekārtai pēc neatkarības atjau-

nošanas. Diskusijas par šo jautājumu bija sākušās jau kara laikā, un demo-

krātiskās pretošanās kustības dalībnieku kopējo viedokli šajā jautājumā pirmoreiz

pauda 1943. gada 13. augustā dibinātās Latvijas Centrālās padomes (LCP)

platforma, kas gandrīz pilnībā atkārtoja Bruno Kalniņa izstrādātās rezolūcijas
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"Latvijas stāvoklis un latviešu tautas tagadējie uzdevumi" tekstu. Šo rezolūciju
bija pieņēmusi nacistiskās okupācijas laikā pagrīdē atjaunotās Latvijas Sociāl-

demokrātiskās strādnieku partijas Centrālā komiteja 1943. gada 28. jūlijā. 12 LCP

platformas 2. punkts skan šādi:

"Latvijas Republikas nākamo valsts iekārtu noteiks brīvi un demokrātiski vē-

lēta Saeima, kuras uzdevums būtu pārstrādāt Satversmi un darboties uz šīs jaunās
Satversmes pamata. Līdz tam laikam ir spēkā līdzšinējā 1922. gada Latvijas

Republikas Satversme. Latvijas Republikā ir spēkā visi likumi, kuri izdoti līdz

1934. gada 15. maijam. No likumiem, kuri izdoti laikā no 1934. gada maija līdz

1940. gada 17. jūnijam, ir spēkā tie, kas nerunā pretim Latvijas Republikas

Satversmes demokrātiskiem principiem."
Savukārt platformas 3. punktā izvirzītas prasības par to, ka Saeimai turpmāk

piešķiramas likumdevējas, budžeta un valdības politikas pārbaudes tiesības.

Valdība atbildīga Saeimas priekšā. Salīdzinājumā ar līdzšinējo Satversmi pēc

Skandināvijas demokrātisko valstu parauga paplašināmas Valsts prezidenta un

Ministru kabineta tiesības. Prezidents tiek ievēlēts uz pieciem, Saeima - uz četriem,

pagastu, apriņķu un pilsētu pašvaldības -uz pieciem gadiem.

Tātad platformā ir skaidri definēta vēlme valsts politikas stabilitātes un

pēctecības nodrošināšanai pagarināt Valsts prezidenta un valdības, kā arī paš-

valdību pilnvaru termiņu no trīs gadiem uz ilgāku laiku. Pietiekami skaidri ir pausta

vēlme panākt līdzsvarotāku likumdevējas varas un izpildvaras funkciju sadalī-

jumu. lespējams, ka, runājot par Valsts prezidenta pilnvaru paplašināšanu, doku-

menta autori kā paraugu domājuši Somijas Konstitūciju, jo pārējās Skandināvijas

valstīs -Zviedrijā, Dānijā un Norvēģijā - prezidenta institūcija, kā zināms, ne-

pastāvēja ne toreiz, ne tagad, bet Islande platformas tapšanas laikā vēl nebija

atguvusi neatkarību un prezidenta tai nebija.

Nav skaidrs, kas domāts ar prasību par valdības atbildību Saeimai, jo Latvijas

Republikas 1922. gada Satversmes 59. pants jau noteic, ka "Ministru prezidentam

un ministriem viņu amata izpildīšanai ir nepieciešama Saeimas uzticība un viņi

par savu darbību ir atbildīgi Saeimas priekšā". Arī platformas prasības par

likumdošanas, budžeta un valdības politikas pārbaudes tiesību piešķiršanu Saei-

mai izskatās pēc laušanās atvērtās durvīs, jo Satversmes 64. pants jau noteic, ka

likumdošanas tiesības pieder Saeimai, un diez vai platformas autori, kuri pēc

savas pārliecības bija demokrāti, būs gribējuši likvidēt šajā pantā pašai tautai

paredzētās likumdošanas tiesības. Savukārt Satversmes 66. pants paredz Saeimai

lemšanas un kontroles tiesības pār ikgadējo budžetu, bet 25. un 27. pants no-

saka pietiekami iedarbīgu Saeimas un tās komisiju kontroli pār valdības un

atsevišķu ministriju darbību.
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Platformas 4. punkts paredz, ka izskaužamas daudzās partijas. Lai to sa-

sniegtu, atstājamas proporcionālās vēlēšanas, bet nosakāms augsts balsu mini-

mums, bez kura sasniegšanas partija nedabū Saeimā nevienu pārstāvi. Nedaudzo

lielo Saeimas vēlēšanu apgabalu vietā jārada vairāki mazāki vēlēšanu apgabali.

Visbeidzot, 6. punkts nosaka: lai nodrošinātu Baltijas valstu pastāvēšanu,

jāpanāk cieša Baltijas valstu sadarbība un jāveido Baltijas valstu konfederācija. 13

Nometņu laikā attieksme pret šo platformu un tās veidotājiem nebija gluži

viennozīmīga. Nesaskaņas, kas nenoliedzami pastāvēja starp Latvijas Centrālo

padomi un Latviešu Centrālo komiteju, izpaudās arī attieksmē pret 1922. gada

Satversmi. Tā kā Latvijas Centrālajā padomē Vācijā bija Saeimas prezidija un Saeimā

pārstāvēto lielāko Latvijas politisko partiju pārstāvji, tās saikne ar Satversmi un

pirmskara Saeimu bija jo cieša un allaž tika uzsvērta. Citādi tas bija ar bēgļu jumta

organizāciju -Latviešu Centrālo komiteju, kas vairāk uzsvēra Latvijas valsts repre-

zentācijas tiesību status quo, respektīvi, starptautiski atzītās Latvijas pēdējās val-

dības ārkārtējās pilnvaras. Zīmīgi, ka Latviešu Centrālās komitejas 1948. gada
sākumā izstrādātajā Latvijas Tautas padomes pamatnoteikumu projektā runāts tikai

par republikas legālās iekārtas atjaunošanu, bet par Satversmi tur nekas nav sa-

cīts. 14 Savukārt Latvijas Centrālās padomes vicepriekšsēdis ģenerālis Verners Tepfers

1947. gadā Stokholmā referātā par LCP darbību kopš tās nodibināšanas citēja LCP

platformu, taču it kā jaunā redakcijā. Šajā platformas variantā vairs nekas nebija

sacīts par nepieciešamību pārstrādāt Satversmi vai izstrādāt jaunu Satversmi. Bija

tikai norādīts, ka 1922. gada 15. februārī Satversmes sapulcē pieņemtā Latvijas

Republikas Satversme arvien vēl ir spēkā. 15

Šādu viedokli stingri pauda arī Latvijas sūtnis ASV Alfrēds Bīlmanis. 1948. ga-

da jūnijā viņš rakstīja: "Mums jāvienojas ap mūsu karogu un mūsu 1922. gada

Satversmi, kas ir mūsu enkuris. Visādas spriedelēšanas par šīs Satversmes it kā

nevērtību ir nevietā, jo par to lems pati atbrīvotā tauta. 1922. gada Satversme

nekad nav tikusi atcelta - tāda akta nav. Vienīgi dažas daļas tikušas apturētas,

bet patlaban rādījies pavisam cits stāvoklis - lai tad paņemam no pagātnes to

labāko, kas mums ir, un tas ir mūsu Satversme." 16 Interesanti, ka tādu pašu
viedokli 1948. gada 8. martā rakstītajā vēstulē Latvijas sūtnim Lielbritānijā ārkār-

tējo pilnvaru nesējam Kārlim Zariņam pauda Kārļa Ulmaņa autoritārās valdības

sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš. Viņš uzsvēra, ka Satversme pilnā apmērā
ir spēkā "ar to momentu, kad Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim svešas varas

ņēma viņa valsts galvas tiesības un personīgo brīvību" 17
.

Jāteic, ka ārkārtējo pilnvaru nesēja Kārļa Zariņa attieksme pret 1922. gada
Satversmi ir bijusi krietni vien kritiskāka nekā Alfrēdam Bīlmanim. Tā, piemēram,

kārtējā ikmēneša notikumu apskatā par 1946. gada septembri Kārlis Zariņš rak-
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stīja: "Nav šaubu, ka pie mūsu jaunās Satversmes izstrādāšanas daudz ko ņems

arī no vecās, bet 1922. gada Satversme nav tāda lieta, kas būtu jāliek zelta rāmī

vai jāpielūdz kā zelta te|š.
Mums ar va|ējām acīm un ar skaidru nacionālu prātu jāskatās uz dzīves

apstākļiem. Mums vajag būt pilsoniskai drosmei atzīt mūsu agrākās kļūdas un

trūkumus. Vai tad bija normāli, ka mums agrākajā Saeimā pastāvēja 22 partijas

ar vairākiem vieniniekiem? [..] Parlaments ar savu nespēku un nevarību bija jau
izēdis tautas lojalitātes pamatus sev zem kājām. Mēs negribam atpakaļ autori-

tāros režīmus, tie neatbilst jaunā laika prasībām, bet mēs nevaram arī atgriezties

pie Saeimas valdonības tādā veidā, kādā 1922. gada Satversmes prakse mums

to sniedza. Tās ir pagātnes kļūdas, no kurām mums jāmācas, bet netiesāsim ne

Ulmani, ne parlamentāriešus, tikai va|ējām acīm novērtēsim pagātni un raudzī-

simies nākotnē." 18

Šāda Kārļa Zariņa nostāja izraisīja Latvijas Centrālās padomes un tai tuvu

stāvošo aprindu kritiku. LCP ierosinātā Latvijas parlamentāriešu konference

Bāddicenbahā 1947. gada 19. un 20. augustā deklarēja, ka "Latvijas Satversme

ar savām fundamentālajām deklarācijām - Latvijas valsts suverēnā vara pieder

Latvijas tautai un Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, kamēr tauta to

pati negroza brīvā nobalsošanā, - ir spēcīgākais balsts pret visiem okupantiem

un imperiālistiem un pats svarīgākais likums, kādu mūsu tauta visā savā garajā

mūžā jebkad sev devusi, un ka Latvijas Demokrātiskās Republikas Satversme ir

joprojām spēkā, tā glabājama kā svētākais nacionālais dārgums un noteikšana

par Satversmes grozīšanu ir un būs vienīgi pašai tautai, apvienotai brīvā Latvijā."19

Arī Latvijas senatori J. Balodis, R. Alksnis, P. Stērste, A. Rumpēteris un M. Rater-

manis 1948. gada 13. martā -3. aprīlī Eslingenē apstiprināja, ka "Latvijas valsts

tiesiski pastāv un tiek atzīta joprojām.

Latvijas valstij tiesiski eksistējot, no starptautisko un valststiesību viedokļa

spēkā ir arī valsts Satversme, kas ietver sevī Latvijas valsts suverenitātes pamatus.

Ne 1934. gadā notikušās iekšpolitiskās pārvērtības, nedz arī okupantu nelegālā

vara ar savu rīcību nav iznīcinājusi Latvijas Republikas Satversmi," 20 tomēr,

piemēram, jurisprudences doktors V. Vītols atzinumu, ka 1922. gada Satversme

aizvien vēl ir spēkā, nosauca par fikciju un uzsvēra, ka

"- Latvijas valsts nav Satversmei neko parādā;

- Latvijas neatkarība nav atkarīga nedz no bijušās, nedz nākamās Satversmes;

- 1922. gada Satversme nav preliminārs un nepieciešams noteikums Latvijas

neatkarības atjaunošanai;
- 1922. gada Satversme latviešiem nevar līdzēt atgūt Latvijas politisko

neatkarību, jo neviens no tiem spēkiem, kas reiz reāli iestāsies par tautu
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pašnoteikšanās tiesību īstenošanu, nevaicās, vai jūs atzīstat 1922. gada Satver-

smi un cik jums vēl ir deputātu, bet gan - vai jūs gribat atgūt savas zemes

neatkarību un cik vēl jums ir cīnītāju." 21

1948. gada aprīlī nodibinājās nometņu laika trimdinieku koporganizācija -

Latviešu Nacionālā padome -, un tās statūtos tomēr tika ierakstīts, ka padomē ar

saviem delegātiem var piedalīties latviešu organizācijas, kas atzīst 1922. gada

Latvijas Satversmi par spēkā esošu. 22

Bez tam programmā bija ierakstīts, ka ir ierobežojams partiju skaits un to

tiesības neatbildīgi iejaukties izpildvaras rīcībā. 23

Lai arī netika panākta pilnīga vienotība trimdinieku dažādo organizāciju uz-

skatos par to, vai Satversme būtu reformējama vai ne un vai varbūtējā Satversmes

reforma būtu veicama Satversmes sapulcei vai Saeimai, tomēr 20. gs. 40. gadu

nogalē nostiprinājās viedoklis, ka Satversme ir spēkā. Taču diezgan asu dom-

starpību objekts bija jautājums par to, vai Satversmē paredzēto valsts varas

institūciju eksistencei trimdā ir tiesisks pamats. Jāpiebilst, ka 1945. gada 5. maijā

Liepājā izveidotās tā sauktās Oša valdības galva pulkvedis Roberts Osis samērā

drīz atteicās no pretenzijām uzskatīt sevi par Latvijas Republikas Pagaidu val-

dības Ministru prezidentu. Tas arī saprotams, jo varētu rasties visai kļūmīga

situācija, ja Latvijas valsti pārstāvētu valdības galva, kurš kara laikā bija cīnījies

Vācijas pusē.

Leonids Šiliņš raksta, ka LCP pēdējā sēdē Rīgā 1944. gada 8. septembrī
Dr. Pauls Kalniņš kā Saeimas priekšsēdētājs un Valsts prezidenta vietas izpildī-

tājs parakstījis deklarāciju par Latvijas valsts atjaunošanu. 24 Pēc Paula Kalniņa

nāves Saeimā pārstāvēto lielāko partiju pārstāvji 1947. gada 26. aprīlī dekla-

rēja, ka Saeimas priekšsēža un Valsts prezidenta vietas izpildītāja funkcijas

pārgājušas uz nākamo trimdā esošo Saeimas Prezidija amatpersonu pēc amatu

hierarhijas - Saeimas priekšsēdētāja otro biedru bīskapu Jāzepu Rancānu. 25

Šo atzinumu apstiprināja arī minētā Latvijas parlamentāriešu konference Bād-

dicenbahā 1947. gada augustā un vairāki senatori. Taču daļa trimdinieku, kuri

grupējās ap Latviešu Centrālo komiteju, šos atzinumus apstrīdēja, arī sūtņu

attieksme pret tiem bija visai rezervēta, piemēram, Jūlijs Feldmans, paužot arī

Kār|a Zariņa un Alfrēda Bīlmaņa viedokli, rakstīja: "Kad mēs atgriezīsimies Lat-

vijā no trimdas, tur jau kaut kāda vara būs nodibinājusies, kura, bez šaubām,

centīsies izvest vistuvākā laikā vispārīgas vēlēšanas. Mūsu pēdējā Saeima ar

savām 25 partijām tad izskatīsies pēc anahronisma. Daudzas no šīm partijām

būs zaudējušas katru eksistences attaisnojumu, citas reprezentēs neeksistē-

jošas minoritātes. Toties politiski novirzieni, kas radušies pēc 1931. gada, t.L,

pēdējos divos gadu desmitos, nebūs nemaz reprezentēti. Vai varam pielaist, ka
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mūsu tauta piekritīs tam, ka viņas likteni izšķirs šo 25 partiju pārstāvji, kam

mandāts tika dots 1931. gadā un tikai uz trim gadiem?" 26

Kārlis Zariņš un Alfrēds Bīlmanis deklarēja, ka sūtņi kā legāli ieceltas, akre-

ditētas un atzītas personas nevar atteikties no suverēnas valdības dotajām

pilnvarām un turpmākajā darbībā pakļauties bijušajām amatpersonām, jo tas

apdraudētu sūtņu atzīšanu no Rietumu lielvalstu puses, kā rezultātā Latvijas

sūtniecības un konsulāti varētu tikt likvidēti. 27

Bēgļu nometņu laikā viedokļu saskaņa šajā jautājumā tā arī netika panākta,

taču vēsturiskā perspektīvā tās izrādījās tikai sekundāras domstarpības taktikas

jautājumos cīņā par neatkarības atgūšanu. Toties nezūdoša nozīme arī mūsdie-

nās ir tolaik iedibinātajai stingrajai nostājai Latvijas valstiskuma nepārtrauktības

jeb kontinuitātes jautājumā, kad gan Latvijas valstiskuma reprezentanti - sūtņi,

gan arī tiklab parlamentārā, kā arī autoritārā Latvijas vēstures perioda darbinieki

no dažādām bēgļu organizācijām vienojās kopējā stratēģiskā vīzijā par sagrautās

valsts atjaunošanu uz 1922. gada Satversmes pamata.
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Elmārs Pelkaus

The Idea of the Independent Statehood of Latvia in the Period of

Refugee Camps (1944-1949)
Summary

Summary

The USSR as the occupying country, failed to achieve the closure of diplomatic

missions that represented the independent Republic of Latvia in several Western

states. This aspect was of huge importance for the maintenance of the idea of the

continuity of the national statehood and the aspirations to restore Latvia's national

independence. In spite of the extensive campaign of propaganda for repatriation
launched by the leadership of the Communist (Bolshevik) Party of Latvia and

different occupant authorities, only a few thousand of approximately 200 000

refugees who had fled Latvia during the war voluntarily returned to the occupied
Latvia after the war.

Those Latvian citizens who settled in the free world continued the discussion

that had begun already during the war pertaining to the system of administration

to be established in Latvia after the restoration of its independence. The joint position

of the members of the democratic resistance movement was first formulated by

the platform of the Central Council of Latvia that had been established on 13 August

1943. It stated that the Constitution of the Republic of Latvia that had been adopted
in 1922 while remaining in force needed amendments to achieve a more balanced

division of functions between legislative and executive authorities.

In the course of discussions the Central Council of Latvia in Germany, consisting

of the representatives of the Presidium of the Saeima and the largest political

parties represented in the Saeima, insisted that the 1922 Constitution of the Republic
of Latvia had never been invalidated and was thus still in force and the Constitution

being the most important document in the history of the Latvian nation, only the

whole Latvian nation (the community of citizens) in the state liberated from

occupation would have the right to decide on the possible amendments to the
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Constitution. The umbrella organisation of the Latvian refugees, the Central Com-

mittee of Latvians was considerably more reserved towards the Constitution of

1922. The holder of emergency powers, the Ambassador of Latvia to the United

Kingdom Kārlis Zariņš pointed to the shortcomings in the Constitution and em-

phasised the necessity to elaborate a new basic law for Latvia including in it those

provisions from the 1922 Constitution that had stood the test of time. Different

exile organisations did not come to full agreement regarding whether the Con-

stitution needed amendments and whether the right to make amendments to the

Constitution vested in the Constitutional Assembly or in the Saeima. Yet in late

1940s the belief that the Constitution of the Republic of Latvia was still in force

took root.

Rather harsh disputes centred also around the issue whether there was a legal

basis for the existence of the state institutions provided for in the Constitution

such as the President of State, etc. in exile. Ambassadors of Latvia declared that,

being legally appointed, accredited and recognised officials, they had no right to

renounce the powers granted to them by a sovereign government and to subordinate

themselves to any other officials as this would put the recognition of the am-

bassadors from the part of Western powers at risk as a result of which the

embassies and consulates of Latvia would be threatened with closure.

No agreement was reached on this issue in the period of refugee camps. Yet

from a historical perspective this dissension was of secondary importance. What

was of primary importance was the firmly established position on the continuity of

the statehood of the Republic of Latvia as ambassadors as representatives of the

statehood of Latvia and officials of both the parliamentary and the authoritarian

periods of Latvian history from different refugee organisations agreed on a common

strategic vision of the restoration of the annihilated state on the foundation of the

Constitution of 1922.



Dzintars Ērglis

Latvijas Centrālās padomes darbības atjaunošanas

mēģinājumi un tās dalībnieku aresti Latvijā

pēc organizācijas sagrāves 1945. gadā

Par vienotu nacionālās pretošanās kustības centru nacistiskās Vācijas okupā-

cijas laikā Latvijā centās kļūt viena no lielākajām un ietekmīgākajām pretoša-
nās kustības organizācijām - Latvijas Centrālā padome (LCP), kuras priekš-
sēdis bija pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) dēls Konstantīns

Čakste (1901-1945). Šo nelegālo organizāciju 1943. gada 13. augustā Rīgā

nodibināja Latvijas Republikas pirmskara laika pēdējās - ceturtās - Saeimas

četru lielāko politisko partiju - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku par-

tijas (LSDSP), Zemnieku savienības, Demokrātiskā centra un Latgales kristīgo

zemnieku un kato|u - pārstāvji. Šīs četras partijas pēdējās Saeimas vēlēšanās

1931. gadā bija ieguvušas 49 deputātu vietas no 100,1 tāpēc LCP dibinātāji

uzskatīja, ka ir tiesīgi pārstāvēt Latvijas tautas vairākumu. Organizācijas mērķis

bija atjaunot Latvijā līdz 1934. gada apvērsumam pastāvējušo parlamentāro

iekārtu, koordinēt cīņu pret nacistu un nākotnē iespējamo atkārtotu padomju

okupāciju un atspēkot Rietumos izplatījušos uzskatu, ka latvieši brīvprātīgi sa-

darbojas ar nacistiskās Vācijas okupācijas varu un atbalsta tās politiskos mērķus.

Pēc K. Čakstes aresta 1944. gada 29. aprīlī par LCP priekšsēdi k|uva Bruno

Kalniņš (1899-1990), bet pēc viņa aresta 1944. gada 12. jūlijā -Verners Tepfers

(1893-1958).
Pēc nacistiskās Vācijas kapitulācijas Latvijā palikušie LCP aktīvisti turpināja

pagrīdes darbu Ventspilī un Rīgā. Valsts drošības tautas komisariāta (VDTK) 2

akcijas rezultātā daudzi no viņiem 1945. gada nogalē tika arestēti un vairākās

prāvās notiesāti uz dažādiem ieslodzījuma termiņiem nometnēs, bet 1945. gada
oktobrī no Zviedrijas nelegāli atbraukušajam Eduardam Andersonam (1919-

-1947?) piesprieda nāves sodu. 3 Organizācija tika sagrauta un bija spiesta izbeigt

aktīvu pagrīdes darbību.

Referāta mērķis ir aplūkot atsevišķu nearestēto LCP locek|u mēģinājumus

atjaunot organizācijas darbību Latvijā pēc tās sagrāves 1945. gadā un padomju

represijas pret viņiem.
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LCP darbībai nacistu okupācijas laikā veltīts apjomīgs vēsturnieka Edgara
Andersona (1920-1989) un organizācijas dalībnieka Leonida Šiliņa (dz. 1916. g.)
kopdarbs, 4 kā arī divas L. Šiliņa grāmatas,5 tomēr organizācijas dalībnieku aktivi-

tātes Latvijā pēc 1945. gada tajās maz skartas. Pēc 1945. gada Latvijā palikušo

LCP locek|u liktenis līdz šim visvairāk aplūkots Astrīdas A|ķes rakstos, 6 kuros

izvērtēta VDTK slepeno līdzstrādnieku loma LCP darbības paralizēšanā un sagrau-

šanā pēckara gados. Citos latviešu emigrācijas -LCP dalībnieces Valentines Las-

manes (dz. 1916. g.),7 Induļa Kažociņa (1917-2000) 8
-,

ārzemnieku - Toma Bo-

vera9
- un atjaunotās Latvijas Republikas vēsturnieku un publicistu - Heinriha

Stroda,10 Ojāra Niedres, 11 Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) darbi-

nieku, 12
Arvja Popes,

13
Staņislava Kursīša (1897-1980),14 Valda Indrupa 15 v.c. -

darbos šī problēma guvusi tikai fragmentāru atspoguļojumu. Rakstot par padomju

represīvo iestāžu panākumiem nacionālās pretošanās kustības apspiešanā, LCP

sagrāvi savās publikācijās pieminējuši arī vairāki padomju autori. 16

LCP pagrīdes darbības specifisko apstākļu dēļ galvenais avots par šo organi-

zāciju ir bijušā Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas arhīva 17

dokumenti, jo pēc 1945. gada padomju varas represīvie orgāni Latvijā arestēja

vairākus desmitus LCP aktīvistu un viņu atbalstītāju.

Vispirms jāpiemin personas, kuras LCP darbojās Otrā pasaules kara laikā,

bet pēckara periodā vairs neuzturēja sakarus ar to un visbiežāk tieši tāpēc netika

arestētas organizācijas sagrāves laikā 1945. gada nogalē. Līdz pat 20. gs. 50. gadu

sākumam padomju varas represīvie orgāni, arestējot cilvēkus par dažādiem

"noziegumiem", viņus apsūdzēja arī par piederību LCP Otrā pasaules kara laikā.

Vairāki no viņiem bija Latvijā palikušie LSDSP biedri, kurus smagi skāra repre-

siju vilnis 40. gadu nogalē un 50. gadu sākumā. Pirmos LSDSP biedrus, kuri

kara gados bija darbojušies LCP, 1948. gada 5. aprīlī arestēja Frici Menderu (1885-

-1971) un Ernestu Moricu (1889-1955). F. Menderam izvirzītās absurdās apsū-

dzības pārsvarā bija raksturīgas arī citiem - vēlāk arestētajiem LSDSP biedriem:

darbība savas partijas rindās cariskās Krievijas un Latvijas Republikas laikā.

".. Būdams sociāldemokrātiskās partijas biedrs, 1908. gadā, atrodoties ār-

zemēs, pieslējās meņševiku-martoviešu virzienam..

Piedaloties "Latviešu novada sociāldemokrātijas" IV Briseles kongresā 1914. ga-

da janvārī, Menders, aizsedzoties ar trockistu frāzēm "par partijas vienotību", uz-

stājās pret boļševiku partiju un V. Ļeņinu kā dedzīgs meņševisma aizstāvis..

Pēc "Latviešu novada sociāldemokrātijas" V kongresa 1918. gadā Menders kopā

ar citiem meņševiku līderiem, to skaitā Paulu Kalniņu, organizēja atsevišķu meņ-

ševiku partiju ar nosaukumu "Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku partija", kuras

pamatmērķis bija buržuāziski nacionālistiskas kārtības nodibināšana Latvijas teritorijā.
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Ar šīs partijas radīšanu Menders atklāti pārgāja buržuāzijas kontrrevolu-

cionārajā nometnē un veda sarunas ar buržuāziskajām partijām, lai nodibinātu

kopīgu kontaktu cīņā pret komunistisko partiju un padomju varu. Par strādnieku

šķiras nodošanu un divkosību partijā Menders 1918. gadā tika izslēgts no "Lat-

viešu novada s[ociāl]d[emokrātijas]"..

Visu buržuāzijas kundzības periodu Latvijā Menders centīgi palīdzēja buržuā-

zijai graut komunistiskās organizācijas un kreisi noskaņotus strādniekus, aktīvi

piedalījās strādnieku kustības un strādnieku organizāciju sašķelšanā, uzstājās pret

jebkādu sadarbību ar komunistisko partiju.."18
- utt.

Savukārt apsūdzība par darbību LCP Otrā pasaules kara gados minēto "nozie-

gumu" virknē F. Menderam, tāpat kā citiem vēlāk arestētajiem LSDSP biedriem,

ieņēma maznozīmīgu vietu. Par darbību LCP vai tās atbalstīšanu Otrā pasaules

kara gados bez F. Mendera un E. Morica tika apsūdzēti arī laika posmā no

1948. līdz 1952. gadam arestētie LSDSP biedri Roberts Bīlmanis (1880-1964),
Klāvs Lorencs (1885-1975), Kristaps Eliass (1886-1963), Teodors Līventāls

(1882-1956), Hermanis Kaupiņš (1891-1971), Jūlijs Prūsis (1880-1952), Kārlis

Gulbis (1875-1952) v.c.

Tāpat par sadarbību ar LCP tika apsūdzēti vēl daudzi arestētie: Voldemārs

Krastiņš (dz. 1908. g.), Augusts Ivars Samsons (dz. 1928. g.), Jānis Būda (1915-

-1992), Ādolfs Andersons (dz. 1911. g.), Kārlis Grīnbergs (dz. 1905. g.), Prons

Brijuns (1884-?) v.c. 1946. gada nogalē Latvijā arestētais lietuvietis P. Brijuns na-

cistu okupācijas laikā bija sakarnieks starp LCP un Stepona Kaira (Steponas Kairys,

1878-1964) vadīto Lietuvas nacionālās pretošanās kustības organizāciju Lietuvas

Atbrīvošanas Augstāko komiteju. 19 No viņiem pēc kara ar LCP dalībnieku Augustu

Bergmani (1922-1977) sakarus uzturēja tikai A. I. Samsons un V. Krastiņš, kurš

A. Bergmanim 1945. gada septembrī izgatavoja viltotu Ventspils cietuma zīmogu.
20

Lai kontrolētu ārvalstu izlūku iesūtīšanas kanālus Latvijā, Padomju valsts

drošības orgāni pieņēma lēmumu uzsākt operatīvo spēli ar Rietumvalstu -pamatā

Lielbritānijas, ASV un Zviedrijas izlūkdienestiem, izmantojot 1945. gada oktobrī

no Zviedrijas atbraukušai LCP locek|a Artura Arnīša (1909-1986) vadītai grupai

atņemto radioaparatūru un šifrus. Vēlākais LPSR VDK ģenerālmajors Jānis Luka-

ševičs (1920-1989) panāca savas priekšniecības atjauju iesaistīt darbā radistu

A. Bergmani, kurš 1945. gada nogalē tika arestēts kopā ar daudziem citiem LCP

aktīvistiem, bet vēlāk atbrīvots no cietuma apmaiņā pret piekrišanu sadarboties

un saņēma segvārdu Drug. A. Bergmanis sāka radiopārraides uz Zviedriju

1946. gada martā. Šajos "sarkanā zirnekļa tīklos", kā padomju izlūkdienesta dar-

bību nosauca angļu publicists T. Bovers, nonāca visi Latvijā palikušie LCP aktīvisti

un viņu atbalstītāji.
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1946. gada augusta sākumā no Zviedrijas nelegāli ar motorlaivu Vidzemes

jūrmalā Skultē ieradās LCP locek|i Rihards Zande (1918-1997) un Ēriks Tomsons

(dz. 1918. g.). Atbraucēji kara gados darbojās LCP. R. Zande bija radists un

Ē. Tomsons - bēgļu laivu pārcēlājs, un 1944. gada nogalē abi aizbrauca uz Zvied-

riju. Latvijā viņi ieradās, lai noskaidrotu A. Arnīša grupas likteni un savāktu

informāciju ārvalstu izlūkdienestiem par stāvokli padomju okupētajā Latvijā. Dažus

mēnešus pēc ierašanās R. Zande un Ē. Tomsons nodibināja sakarus ar A. Berg-

mani un tādējādi nok|uva VDK redzeslokā. Abus tūlīt pēc atrašanas padomju

represīvie orgāni nearestēja, bet ar aģenta A. Bergmaņa palīdzību veselu gadu

līdz 1947. gada oktobrim kontrolēja, veiksmīgi izmantojot spēlē ar Rietumvalstu

izlūkdienestiem. J. Lukaševiča priekšniekiem tikai nepietika izturības veikt plaša

mēroga viltus operāciju, jo viņi baidījās, ka ārvalstu izlūku tīkls izies no viņu

kontroles, tāpēc 1947. gada oktobrī R. Zande un Ē. Tomsons tika arestēts. Pēc

R. Zandes un Ē. Tomsona aresta A. Bergmanis noraidīja uz Zviedriju J. Lukaševiča

sastādītu tekstu. Tajā A. Bergmanis pavēstīja, ka R. Zande un Ē. Tomsons ares-

tēts, savukārt viņam izdevies paslēpties, bet, baidoties, ka arestētie viņu izdos,

viņš visu darbību pārtrauc un to atjaunos, kad būs drošībā.21 Kopā ar R. Zandi

un Ē. Tomsonu tika arestēti un notiesāti vēl 29 viņu atbalstītāji.22 R. Zandem un

Ē. Tomsonam piesprieda 25 gadus labošanas darbu nometnē.

Otrs Rietumvalstu izlūkdienestu aģents, kurš pēc 1945. gada ieradās no

Zviedrijas Latvijā un bija saistīts ar LCP, bija Fēlikss Melbārdis (dz. 1914. g.).

Viņš atšķirībā no R. Zandes un Ē. Tomsona tika "pārsviests" uz Latviju legāli kā

repatriants.

Būdams vācu izlūkdienesta aģents, F. Melbārdis 1945. gada 30. aprīlī ieradās

Zviedrijā, kur nodibināja sakarus ar LCP priekšsēdi V. Tepferu, bet 1946. gada

decembra beigās Stokholmā piekrita sadarboties ar angļu izlūkdienestu Secret

Inteliģence Service (SIS) un 1947. gada 10. martā, uzdodoties par repatriantu,

ar fiktīviem dokumentiem uz Rūmnieka uzvārda ieradās Latvijā.

V. Tepfers uzdeva F. Melbārdim, ierodoties Latvijā, noskaidrot atsevišķu LCP

locekļu likteni. Daži tobrīd jau bija arestēti, bet citi, piemēram, Osvalds Biles-

kalns (1910-1951), nevēlējās ar F. Melbārdi kontaktēties viņa provāciskās pa-

gātnes dēļ.
Pēc ierašanās no Zviedrijas F. Melbārdis tūlīt Rīgā "satika" LCP aktīvistu

Vidvudu Sveicu (1919-1963), kurš tobrīd jau bija VDK aģents ar segvārdu Apogs.

F. Melbārdis radīja Rīgā pagrīdes organizāciju Senlatvija, kurā bez V. Šveica

iesaistīja LCP aktīvistu Ansi Baumani (dz. 1917. g.) v.c. personas. Saskaņā ar

F. Melbārža plānu V. Sveicam vajadzēja kļūt par viņa palīgu organizācijas vadībā.

F. Melbārdis apsolīja V. Sveicu ņemt līdzi uz Zviedriju, lai saņemtu instrukcijas
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tālākai SIS uzdevuma izpildīšanai, bet pēc tam abi atgrieztos atpaka|. 23 Vēlāk

padomju izlūkdienests šo ideju ar V. Sveicu realizēja jau bez F. Melbārža līdzdalības.

Organizācijas Senlatvija vārdā F. Melbārdis sastādīja divus uzsaukumus.

Lai nodotu savākto informāciju par stāvokli Latvijā, 1947. gada oktobrī

F. Melbārdis sāka organizēt savu nelegālo bēgšanu no Rīgas līča uz Zviedriju

un tad arī, protams, kopā ar citiem organizācijas dalībniekiem, izņemot V. Sveicu,

tika arestēts. Bez V. Sveica F. Melbārža radītajā grupā bija vēl viens padomju

valsts drošības orgānu slepenais līdzstrādnieks - A. Baumanis. Viņš atšķirībā
no V. Sveica neinformēja VDM par F. Melbārža darbību un tāpēc pats tika

arestēts. 24

Atsevišķi LCP locek|i -0. Bileskalns, Rūdolfs Ķīsis (1897-1963), Miķelis Robs

(1911-?), Fricis Zilbers (1912-1952) v.c. nesekmīgi mēģināja atjaunot organi-

zācijas darbību Rīgā un nodibināt sakarus ar organizācijas vadību Zviedrijā.

0. Bileskalns pēc atbrīvošanas no filtrācijas nometnes Krievijā 1946. gada
novembrī aktīvi sāka vākt informāciju par bijušo LCP dalībnieku likteni. 1947. gada
rudenī 0. Bileskalns tikās ar Kārli Veldri (1903-?), kurš 1945. gada jūlijā tika

arestēts un 1946. gada septembrī atbrīvots. K. Veldre daudz zināja par A. Arnīša

grupas ierašanos, jo vienu brīdi ieslodzījumā atradās kopā ar tās locekli E. Ander-

sonu.25 No K. Veldres, Arnolda Danemaņa (dz. 1912. g.), Broņislava Butkus

(dz. 1909. g.) v.c. personām savākto informāciju - pierakstus un vēstules - par

bijušajiem LCP dalībniekiem un viņu darbību 0. Bileskalns noslēpa.

1947. gada jūlija vidū 0. Bileskalns Rīgā satika R. Zandi. Dažos turpmākajos

mēnešos līdz R. Zandes arestam 0. Bileskalns satikās ar viņu un nodeva infor-

māciju par atsevišķu 1941. gadā izsūtīto personu atrašanās vietu, kā arī vairāku

viņu kopīgu paziņu adreses, kuri kara laikā piedalījās LCP darbā. 0. Bileskalnam

ar R. Zandi nebija nekādu sarunu par pagrīdes grupu radīšanu.

Pēc R. Zandes aresta 0. Bileskalns, tāpat kā F. Melbārdis, "nejauši" Rīgā satika

V. Sveicu. Pirmo reizi tas notika 1948. gadā 2. maršruta tramvajā. V. Šveics bija

ļoti priecīgs par tikšanos, sacīja, ka viņiem turpmāk kā bijušajiem LCP aktīvis-

tiem jāsatiekas. No šī brīža 0. Bileskalns sistemātiski tikās ar V. Sveicu, kurš

deva mājienu 0. Bileskalnam, ka viņam ir rakstiski sakari ar ārzemēm.

1948. gada vasarā V. Šveics paziņoja 0. Bileskalnam, ka tuvākajā laikā grasās

bēgt uz Zviedriju, lai nodibinātu kontaktu ar angļu un amerikāņu izlūkdienestu,

V. Tepferu v.c. personām emigrācijā. V. Šveics uzstāja, lai 0. Bileskalns, izmantojot

savu veco pazīšanos ar V. Tepferu, uzraksta viņam rekomendācijas vēstuli. Vēstulē

0. Bileskalns rekomendēja V. Šveicu kā nacionālajai pagrīdei piederošu cilvēku,

uz kuru var paļauties, un rekomendācijas vēstuli šifrēti, bet tā, lai V. Tepfers no-

jaustu tās autoru, parakstīja abu veca paziņas vārdā -Veseris. 26
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V. Šveics sacīja, ka grasās Zviedrijā tikai nodibināt kontaktus un pēc tam

atgriezties atpakaļ Latvijā, lai organizētu pagrīdes darbību, bet piejāva arī varbūtību,

ka aizkavēsies ārzemēs un uz Latviju viņa vietā tiks atsūtīts cits cilvēks.

V. Šveics interesējās, vai 0. Bileskalns zina kādu radistu, ar kura starpniecību
varētu no Zviedrijas pa radio ziņot par viņa izbraukšanu. 0. Bileskalns piedāvāja
V. Šveicam LCP aktīvista R. Ķīša kandidatūru, kuru pēc tam pierunāja pārtaisīt

radiouztvērēju tā, lai īsos viļņos varētu pieņemt radiopārraides no Zviedrijas. Tiesa,

nekādu informāciju R. Ķīsis no Zviedrijas nesaņēma.

1948. gada 11. oktobrī V. Šveics padomju izlūkdienesta uzdevumā ar zvej-

nieku motorlaivu aizbrauca uz Gotlandi. Zviedrijā V. Šveics uzdevās par nacionālo

partizānu, tikās ar V. Tepferu, Hugo Ginteru (dz. 1913. g.), Fredi Ziedoni Lau-

nagu (1919-1991) v.c. latviešu emigrācijas organizāciju pārstāvjiem, kā arī kļuva

par angļu SIS un zviedru izlūkdienesta aģentu. 0. Bileskalna rekomendācijas

vēstule V. Tepferam palīdzēja V. Šveicam nodibināt kontaktu ar viņu un apmānīt

gan LCP, gan Rietumvalstu izlūkdienestus. Un vēl kāds ļoti svarīgs fakts-V. Šveics

tik viegli iefiltrējās Rietumvalstu izlūkdienestos tāpēc, ka bija ar tiem cieši saistītā

F. Z. Launaga tuvs draugs.27 F. Z. Launags priecājās pēc trīs neziņas pilniem gadiem

ieraudzīt draugu sveiku un veselu. 28 Viņi abi pievienojās aģentu grupai, kuru SIS

un zviedru izlūkdienests no 1949. gada janvāra līdz martam gatavoja darbībai

Baltijā. V. Šveics saņēma no V. Tepfera nacionālās pagrīdes vadītājiem Latvijā

paredzētu instrukciju, kas atradās nomaskētā fotolentē, kā arī kartes, fotoaparātu,

slepenraksta piederumus, pulksteņus un naudu. 29

1949. gada 30. aprīlī V. Šveicu ar pieciem īstiem SIS aģentiem - trim lietu-

viešiem un diviem igauņiem -ar "Lursens-S" tipa ātrgaitas kuteri (vācu trofej-

kuģis, kas atradās angļu izlūkdienesta rīcībā) nogādāja Baltijas jūras piekrastē

Latvijas un Lietuvas robežas rajonā. Divu kilometru attālumā no krasta aģenti

pārsēdās divās gumijas laivās un 1. maijā pulksten 2 naktī izcēlās netālu no

Palangas. 30 Prasmīgi atdalījies no grupas, V. Šveics vietējiem padomju drošības

orgāniem izdeva visus SIS aģentus, un trīs no viņiem tūlīt tika nošauti. 31 PSRS

Ministru Padome V. Šveicu pēc šīs padomju izlūkdienestam tik veiksmīgās ope-

rācijas apbalvoja ar Sarkanās Zvaigznes ordeni.32

V. Šveics atveda V. Tepfera vēstuli, kurā viņš aicināja Latvijā palikušos pretošanās

kustības dalībniekus nekrist izmisumā, jo viņu darbību pret padomju varu atbalsta

un nav aizmirsuši ārzemēs. Šajā dokumentā bija ietverts arī paziņojums, ka par

pagrīdes darbības vadītāju Latvijā tiek nozīmēts V. Šveics ar segvārdu Valters, kurš

rīkosies uz vietas atkarībā no apstākļiem. Citā dokumentā bija ap 70 militāra, eko-

nomiska un politiska rakstura jautājumu, par kuriem interesējās ārvalstu izlūkdie-

nesti. 33 Abus dokumentus viņš pēc atgriešanās no Zviedrijas parādīja 0. Bileskalnam.
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0. Bileskalns nekādu konkrētu uzdevumu ar V. Sveica starpniecību no V. Tep-
fera nesaņēma. V. Šveics tikai sacīja, ka V. Tepfers uzsvēris, ka viņam pirmām

kārtām jākontaktējas savā pagrīdes darbībā ar 0. Bileskalnu un R. Ķīsi. V. Šveics

ar 0. Bileskalnu uzrakstīja kopīgu vēstuli V. Tepferam, kurā paziņoja, ka pēc

V. Šveica atgriešanās Latvijā nodibinājuši sakarus viens ar otru. Izmantojot spe-

ciālu tinti un papīru slepenrakstam, viņi uzrakstīja vēstuli starp agrāk sagatavotām

rindiņām. Vēstule bija adresēta kādai personai Stokholmā, kura, pēc V. Šveica

vārdiem, to tālāk nodos V. Tepferam.34 lespējams, ka V. Tepfers pilnībā neuzticējās

V. Šveicam, kurš agrāk bija organizācijas Pērkonkrusts loceklis, un tāpēc bija

nolēmis viņu piesaistīt 0. Bileskalnam un R. Ķīsim. Pēdējo V. Tepfers labi pazina

no kopējās darbības akadēmiskā vienībā Austrums.

0. Bileskalns praktiski nevarēja kontrolēt V. Šveicu, kurš, tāpat kā pirms brau-

ciena uz Zviedriju, slēpa savu nodarbošanos un atrašanās vietu, bet vienmēr labi

ģērbās, un viņam nekad netrūka naudas. Abu tikšanās notika nozīmētās vietās un

laikā. 0. Bileskalns informēja V. Šveicu par notikumiem kara beigās Ventspils jūrmalā,
R. Ķīsi un citām padomju režīma represētajām personām, kolhozu celtniecību Lat-

vijā, izsūtīšanām 1949. gadā, cenu stāvokli tirgos, celtniecības materiālu trūkumu,

Padomju armijas daļu dislokāciju v.c. V. Šveicu interesēja ekonomiska, politiska un

militāra rakstura informācija, kā arī nacionālās pretošanās kustības dalībnieki. 0. Biles-

kalns savāktās ziņas nodeva V. Šveicam rakstiski, bet atsevišķos gadījumos informēja

mutiski. Kopumā 0. Bileskalns nodeva V. Šveicam apmēram 40 rakstisku ziņojumu.
35

Savukārt R. Ķīsis, par kura darbību VDM informēja aģents Jānis Vesmanis

(1923-?), 1949. gada 6. jūlijā tika arestēts un pēc V. Šveica atgriešanās ar viņu

nesadarbojās. R. Ķīsis pēc sava aresta nojauta, kurš viņu nodevis, un 1949. gada
31. augustā pēc produktu saņemšanas no mājām, atdodot traukus cietuma uz-

raugam, uz vienas bļodiņas dibena uzrakstīja vēstuli, kurā gribēja brīdināt brīvībā

esošos LCP aktīvistus no J. Vesmaņa, kuru R. Ķīsis turēja aizdomās par sakariem

ar VDM orgāniem. 36 Diemžēl sūtījumu cietuma apsardze pārtvēra.

R. Ķīša pieņēmumu apstiprina LPSR VDM aģentūras informācija. J. Vesmanis

bija aģents ar segvārdu Viktors, kurš, piemēram, vienā no saviem ziņojumiem

izklāstīja, ko viņam 1948. gada 6. aprīlī esot sacījis R. Ķīsis:

"Ļoti svarīgu ietekmi uz audzināšanas darba kvalitāti izdara cilvēku morālais stā-

voklis. Mēs daudz runājam par to, ka latviešiem nav lielas noturības un viņi diezgan

viegli padodas okupantu ietekmei. Tomēr šajā sakarā lietas nav nemaz tik sliktas.

Daudzu sirdīs vēl dzīvo stipras nacionālās jūtas. Mūsu uzdevums ir palīdzēt

šiem cilvēkiem vairāk nostiprināt viņu nacionālo pārliecību, lai dotu pretsparu melī-

gajai komunistu propagandai. Mums jāparāda cilvēkiem, par ko viņiem jācīnās un

ko tas viņiem sola nākotnē." 37
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V. Šveics pēc atgriešanās no Zviedrijas vairākkārt izteicās, ka nepieciešams

organizēt pagrīdes grupas un nodibināt sakarus ar esošajām, lai izmantotu tās

informācijas vākšanā un paplašinātu pretošanās kustību Latvijā. Šajā jautājumā
V. Šveicam bija speciālas instrukcijas no Zviedrijas. Pamatojoties uz tām, V. Šveics

kopā ar 0. Bileskalnu 1949. gada beigās Rīgā, Dzirnavu ielā 84, izstrādāja un

uzrakstīja instrukciju pagrīdes grupu vadītājiem Latvijā. Vadošā loma instrukcijas
sastādīšanā bija V. Šveicam, bet instrukciju personiski rakstīja 0. Bileskalns. 38

1950. gada augustā V. Šveics sacīja, ka viņam esot sakrājies daudz materiāla,

kuru nepieciešams nogādāt Zviedrijā. Viņš meklējot kurjeru, kuru sūtīt ar speciālu

uzdevumu uz Zviedriju, lai nodotu V. Šveica savāktos materiālus un saņemtu

tālākos norādījumus. V. Šveics paskaidroja, ka viņam jāpaliek Latvijā, lai vadītu

nacionālo pagrīdi, un līdz maiņas atbraukšanai no Zviedrijas viņš nekur nevarot

izbraukt. 0. Bileskalnam vajadzēja atrast uzticamu personu, uz kuru varēja pa-

ļauties, ka tā atgriezīsies no Zviedrijas atpakaļ Latvijā. Bez tam V. Šveics uzstāja,

ka vajag cilvēku, kurš kaut kādā mērā būtu pazīstams ar V. Tepferu. Šajā jautājumā

0. Bileskalns griezās pie daudziem LCP aktīvistiem un viņu atbalstītājiem -

F. Zilbera, M. Roba, Ādolfa Albata (dz. 1908. д.), K. Veldres v.c. -, bet visi uz

Zviedriju braukt atsacījās.

1951. gada aprīlī pēc 0. Bileskalna norādījuma Hermanis Antoms (dz. 1922. g.)

radīja grupu no bijušajiem vācu armijas Latviešu leģiona virsniekiem, bet jau pēc

nedē|as tās dalībniekus arestēja. H. Antoms arī nodeva 0. Bileskalnam ar valsts

drošības orgāniem slepenajā darbā saistīto personu sarakstu un viņu fotogrā-

fijas, kuras viņš dabūja no valsts drošības orgānu aģenta Jura Upmaņa (1927-

---1952). Pavisam sarakstā bija 10 aģentu.39

Bez 0. Bileskalna un R. Ķīša aktīvu darbību veica arī LCP locekļi M. Robs un

F. Zilbers, kuri, tāpat kā R. Ķīsis, nonāca aģenta J. Vesmaņa kontrolē.

1949. gada novembrī F. Zilbers iepazīstināja J. Vesmani ar M. Robu. No šā

brīža ar J. Vesmaņa palīdzību F. Zilbera un M. Roba darbību pilnībā kontrolēja

padomju represīvie orgāni. Viņi trijatā uzsāka sarunu par iespējām nodibināt sa-

karus ar ārzemēm, un J. Vesmanis piedāvāja uzbūvēt radiostaciju, ko M. Robs,

kurš bija radioamatieris, arī apsolīja izdarīt. Montēšanu finansēja J. Vesmanis,

kurš deva M. Robam naudu, kā arī pats atveda atsevišķas radio deta|as. 1950. gada

septembrī radiostacija bija darba kārtībā un atradās M. Roba dzīvoklī Rīgā, Meža

prospektā 10.40

M. Robs, F. Zilbers un J. Vesmanis nosauca savu grupu par Latvijas nacionāl-

demokrātu partiju, tās darbībā vēlāk iesaistot arī Alfrēdu Viktoru Kiršfeldu

(dz. 1912. g.). 1950. gada augustā viņi nolēma sastādīt uzsaukumu Latvijas nacio-

nāldemokrātu partijas vārdā, lai paziņotu latviešu emigrācijas aprindām Londonā
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par partijas eksistēšanu Latvijā, kas cīnās pret padomju varu. Uzsaukumu grupa

grasījās nodot ar radiostaciju kā radiogrammu ar atklātu tekstu ang|u valodā, jo

nebija pārliecināta, ka Londonā radiogrammu varētu atšifrēt. Lai grupai Londonā

noticētu, tā vienlaikus grasījās pieprasīt Latvijas PSR Ministru Padomei un Lat-

vijas K(b)P CX sarīkot Latvijā demokrātiskas vēlēšanas, bet PSRS Ministru

Padomei izvest no Latvijas okupācijas karaspēku.
41 Grupa tikai nebija nolēmusi,

kādā veidā nosūtīt šos uzsaukumus - pa pastu vai pa radio krievu valodā. Vēl

bija nolemts izgatavot un izplatīt lapiņas, kuru saturs bija analogs uzsaukumiem.

Grupa neko nepaspēja izdarīt, jo 1950. gada novembrī visi tās dalībnieki, izņemot,

protams, J. Vesmani, tika arestēti. Grūti spriest, kādu operatīvu apsvērumu dē|

padomju represīvie orgāni ne|āva viņiem pat mēģināt nodibināt sakarus ar emigrā-

ciju Londonā, jo pasākumā taču bija ieguldīti līdzekli, sponsorējot radiostacijas

montēšanu.

1951. gada 29. maijā tika apcietināts arī 0. Bileskalns, kurš vairs nebija

vajadzīgs izlūkdienestu spēlē. 1951. gada 6. septembrī viņam piesprieda nāves-

sodu. 42 0. Bileskalns arī izmeklēšanas procesā neuzzināja, kas viņu nodevis.

Nāvessods 0. Bileskalnam tika izpildīts 1951. gada 5. novembrī Rīgā.43 Opera-

tīvos nolūkos 0. Bileskalna arests tika šifrēts Rietumvalstu izlūkdienestiem, tāpēc

sievai un citiem radiem netika ziņots par viņa arestu. Tā kā 0. Bileskalna radi-

nieku izsūtīšana varēja atšifrēt pasākumu, tad operatīvu apsvērumu dē| no tās

atturējās.44

Arestēja arī visus LCP aktīvistus un atbalstītājus, kuri nebija padomju repre-

sīvo iestāžu aģenti. Aresti turpinājās līdz pat 1953. gada 19. martam, kad ares-

tēja pēdējo LCP atbalstītāju Jāni Lotiņu (dz. 1910. g.). Daudzie pēc 1945. gada

arestētie un notiesātie organizācijas dalībnieki un viņu atbalstītāji pelnījuši, lai

viņu vārdus neaizmirstu.

LCP vadībai Zviedrijā pēckara gados nebija nekādu iespēju sniegt palīdzību

Latvijā palikušajiem organizācijas aktīvistiem. Savukārt Rietumvalstu izlūkdienesti,

ar kuriem pārsvarā kontaktējās V. Tepfers,45 tikai izmantoja pretošanās kustību

Baltijā savu mērķu realizēšanai. Daži Latvijā ieradušies aģenti, kā F. Melbārdis,

kara gados bija sadarbojušies ar nacistisko okupācijas varu un tāpēc nebaudīja

Latvijā palikušo LCP dalībnieku uzticību.

LPSR VDM ar plaša vēriena operācijām līdz 20. gs. 50. gadu vidum kontro-

lēja Rietumvalstu, galvenokārt Lielbritānijas izlūkdienestu darbību Latvijā, kas

vienlaikus paralizēja nacionālās pretošanās kustības, to skaitā arī LCP, dalībnieku

saskarsmi ar Rietumu pārstāvjiem un liedza saņemt jebkāda veida palīdzību.

Atsevišķie brīvībā palikušie LCP dalībnieki darbojās Rīgā un tās apkārtnē.

Viņi neveica bruņotu pretestību un turpināja gaidīt tā saukto x stundu, kad
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mainīsies starptautiskā situācija un Latvija ar Rietumvalstu palīdzību varēs atgūt
zaudēto valstisko neatkarību. Padomju represīvie orgāni ar savu aģentu palīdzību
paralizēja jebkādus organizācijas darbības atjaunošanas mēģinājumus Latvijā.
Turklāt aģenti pārsvarā bija kādreizējie LCP dalībnieki vai atbalstītāji, kuri paši vai

viņu radinieki bija represēti un tieši tāpēc neradīja bijušajos cīņu biedros aizdo-

mas. Cīņa bija ļoti nevienlīdzīga, tāpēc LCP aktīvisti cieta neveiksmi. Viņi nokļuva
padomju represīvās sistēmas pilnīgā kontrolē, kādu laiku tika izmantoti spēlē

pret Rietumvalstu izlūkdienestiem, bet pēc tam cits pēc cita atkarībā no opera-

tīvās situācijas tika arestēti.
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Dzintars Ērglis

Attempts to Resume the Work of the Central Council of Latvia

and Arrests of its Members after the Annihilation of the Council
in 1945

Summary

On 13 August 1943 representatives of four biggest political parties elected to the

last convocation of the Saeima (Latvian Parliament) established a joint organization
of national resistance movement-the Central Council of Latvia (CCL). The goal of

the Council was to restore the parliamentary Republic of Latvia, which had existed

until coup d'etat of 1934, and to coordinate the struggle against the Nazi and

possible Soviet occupation.

Because of the specific conditions under which CCL worked, very few source

materials on CCL have survived, therefore in many cases the story must be based

on documents from the former archives of the Latvian SSR State Security Committee

(KGB). The criminal files of the former KGB archives must be regarded with criticism.

However, this is the biggest source of written information on the work of CCL in

Latvia after World War II.

After the capitulation of NS Germany those activists of CCL, who remained in

Latvia, continued their underground activities in the port of Ventspils, Kurzeme,
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and in Riga. When many members of the Council were arrested during an operation

of NKGB in late 1945 - early 1946, the organization was forced to suspend its

activities.

Even after the collapse of the organization in the period from 1946 to early

1950s the repression authorities of the Soviet regime continued to arrest former

members of CCL. A large part of the arrested people had no longer been mem-

bers of CLL after the war; this refers primarily to members of the Latvian Social

Democratic Workers' Party (Fricis Menders, Klāvs Lorencs and others). How-

ever, being arrested for what the Soviet authorities regarded as serious crimes

against the state, they were also prosecuted for their membership in CCL during

World War 11.

Until as late as 1951 some activists of CCL unsuccessfully tried to resume the

work of the organization in Latvia. To save their human resources, they abstained

from armed struggle against the Soviet occupation authorities and pursued tactics

of temporizing in hope that Latvia's independence would be restored with the

support of the Western countries.

The expectations of CCL to receive help from the Western countries in the

post-war period failed to materialize. Instead the Western intelligence services merely

used the resistance movement in the Baltic to foster their own mercenary goals.

The members and supporters of LCC found themselves under total control of the

Soviet repressive system, were used for some time in the game against the Western

intelligence services and afterwards arrested one after another.



Kārlis Kangeris

Zviedrijas un PSRS attiecības un latvieši Zviedrijā
1941.-1959. gadā

levads

Otrā pasaules kara laikā Latviju atstāja vairāk nekā 200 000 iedzīvotāju. Karam

beidzoties, apmēram 125 000 cilvēku atradās Rietumu sabiedroto kontrolētās teri-

torijās, bet vairāk nekā 4000 latviešu bija nonākuši neitrālajā Zviedrijā. (Pārējo lat-

viešu liktenis, kuri palika Padomju Savienības ietekmes sfērā, līdz šim vēl nav tuvāk

izpētīts. 1)

PSRS politika jau no kara sākuma paredzēja, ka visiem padomju pilsoņiem,
kuri kara laikā bija nonākuši ārpus PSRS robežām, pēc karadarbības beigšanās

jāatgriežas "sociālistiskajā dzimtenē". Saprotams, ka pēc padomju viedokļa arī

Latvijas iedzīvotāji bija PSRS pilsoņi. Šī pasākuma veikšanai - padomju pilsoņu

repatriācijai - tika izveidotas speciālas repatriācijas komisijas. PSRS ar Rietumu

sabiedrotajiem 1945. gada 11. februārī Jaltā parakstīja slepenu vienošanos, ka visi

padomju pilsoņi, kuri atrodas Rietumu sabiedroto pārvaldītajās teritorijās, ir re-

patriējami, vajadzības gadījumā pat lietojot varu. Latvijas, kā arī Igaunijas un Lietu-

vas iedzīvotāju pilsonība šajā līgumā burtiski netika minēta, un tāpēc Rietumu

sabiedrotie varēja uzskatīt, ka viņi nav atzinuši Baltijas valstu iekļaušanu PSRS

sastāvā. Pirmajos pēckara gados tas radīja zināmus "asumus" Rietumu sabiedroto

un PSRS pārstāvju starpā, kuri neatlaidīgi uzstājās, ka arī uz baltiešiem attiecināmi

piespiedu repatriācijas noteikumi. 2 (Zviedrija nepiederēja pie karojošajām valstīm,

un tā nekādā ziņā nebija saistīta ar šo sabiedroto vienošanos Jaltā.)

Tā pirmos pēckara gadus latviešu bēgļi Rietumos dzīvoja neziņā un bailēs par

to, kāds ir viņu tiesiskais statuss un vai Padomju Savienība šajā disputā negūs

virsroku, arī viņus pakļaujot piespiedu repatriācijas noteikumiem. 3 Kad 1948. gadā

sākās "lielā izceļošana" no Eiropas uz aizjūras zemēm, tad arī zuda tiešie repatriā-

cijas draudi. Padomju Savienībai turpmākajos gados repatriācijas politika bija

jāpārveido un jāpapildina ar jaunu elementu - ar "pretpadomju tendenču apka-

rošanu" Rietumu demokrātijās.
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Latvieši Zviedrija

Pirms plašāka apmēra bēgšanas no Latvijas uz Zviedriju šeit bija reģistrēti

216 Latvijas pilsoņi. 4 1944. gada augustā sākās "lielā bēgšana" uz Zviedriju, kā

rezultātā līdz kara beigām atmuka ap 4500 latviešu. Apmēram 2000 personu ceļā

bija devušies "uz savu roku" ar 128 peldošiem objektiem, 5 bet pārējie 2500 bēgļu

Zviedrijā nonāca organizētās pārvešanas akcijās, kur izcila loma bija nacionālās

pretestības kustības organizācijai Latvijas Centrālajai padomei. 6

Līdz 20. gs. 50. gadu sākumam Zviedrijā iece|oja vēl ap 1800 latviešu (galveno-
kārt no Vācijas), bet tajā pašā laikā Zviedriju atstāja ap 2000 latviešu, dodoties uz

"drošākām" aizjūras zemēm. 7 Tā latviešu skaits Zviedrijā visumā palika gandrīz

nemainīgs. Pēc Zviedrijas tautas skaitīšanas datiem 1950. gadā Zviedrijā dzīvoja

4423 Latvijā dzimušas personas, bet 1960. gadā šīs grupas skaits bija samazinājies

līdz 3625 personām. 8

Zviedrijas un PSRS "sevišķas" attiecības

Baltijas jautājumā

20. gs. 30. gados Zviedrijas ārpolitikas un aizsardzības politikas apsvērumos Baltijas

valstīm nebija sevišķas nozīmes. lepretim Padomju Savienībai Zviedrija jau 20. gados

sāka piekopt savdabīgu informācijas politiku, varasvīriem Maskavā skaidrojot, ka

Zviedriju interesē ciešu sakaru izveidošana ar Somiju, bet ar Baltiju tai esot vienīgi
sakari ekonomikas un kultūras jomā. Kad 1939.-1940. gadā izšķīrās Baltijas valstu

liktenis, Zviedrijas politika Baltijas jautājumā jau bija sen noteikta, un tāpēc Zviedrijas

un PSRS darījumi Baltijas jautājumā 1940.-1941. gadā bija skaidrs un loģisks šīs

politikas turpinājums, ārpus ekonomiskām un kulturālām interesēm Baltijā nepie-

ļaujot citu politiku.9 Tāpēc slepenā līguma parakstīšana starp Zviedriju un PSRS

1941. gada 30. maijā, kas regulēja savstarpējās prasības Baltijas valstīs, bija šīs

zviedru politikas loģisks solis, lai noslēgtu savas politikas noda|u par Baltijas valstīm.

Šī vienošanās reizē arī bija pēdējais solis rīcības ķēdē, Zviedrijai dc iure atzīstot

Baltijas valstu iekļaušanu PSRS sastāvā. 10

PSRS savas 1941. gada 30. maija līguma saistības bija jānokārto līdz 1943. gada
februārim. Drīz pēc līguma parakstīšanas sākās Vācijas un PSRS karš, un zvied-

riem bija jāatliek Baltijas jautājuma galīgā nokārtošana uz vēlāku laiku (to noregu-

lēja tikai 1964. gadā), turklāt kara apstāk|i radīja jaunu problēmu: Zviedrijā ieplūda

bēg|i no Baltijas valstīm ("PSRS pilsoņi"). 11 Sevišķi starp 1944. un 1946. gadu abu

valstu diplomātiem un politiķiem bija "pilnas rokas", kārtojot "padomju pilsoņu",

respektīvi, baltiešu lietas.
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Zviedrijas rīcību līdz 1941. gada vasarai varēja izskaidrot ar vairākiem mo-

tīviem.

1. Zviedrijas vispārējā neieinteresētība Baltijas jautājumos.
2. Zviedru politiķu un diplomātu nosliece Baltiju drīzāk pieskaitīt austrumu

kultūras lokam, Padomju Savienības intereses šajā reģionā uzskatot par dabiskām.

Šo zviedru nostāju "apstiprināja" Vācijas rīcība, Baltiju atstājot padomju interešu

sfērā. (Pārsteigums zviedriem gan bija Somijas pieskaitīšana padomju interešu

sfērai!)
3. Baltijas valstu inkorporācijas PSRS sastāvā atzīšana bija, kā jau minēts,

konsekvents Zviedrijas piekoptās Baltijas politikas nobeigums. Turklāt tas bija

politisku apsvērumu diktēts, nepievēršot ne mazāko vērību kaut kādām starptau-

tisko tiesību normām.

4. Tā bija arī neitralitātes politikas realizēšana Baltijas jautājumā, vēloties elimi-

nēt visus faktorus, kas nākotnē varētu traucēt attiecības ar PSRS.

5. Ļoti svarīgs aspekts zviedru rīcībā bija vēlēšanās ar Baltijas jautājuma palī-

dzību panākt uzlabojumus Somijas pozīcijā iepretim PSRS.

6. Tas arī bija solis Zviedrijas neatkarības un tālākas pastāvēšanas nodro-

šināšanā. Pirmkārt, lai ar labām attiecībām ar PSRS mazinātu Vācijas spiedienu 12

un, otrkārt, lai atvērtu austrumos tirgu un nodrošinātu sev stratēģisku izejvielu

piegādi, tā mazinot ekonomisko atkarību no Vācijas.

"Padomju pilsoņi"

1943. gadā Sarkanā armija Austrumu frontē bija pārņēmusi iniciatīvu. Zviedrijā

sāka plānot pēckara saimniecisko attīstību, apsverot, ka sagaidāmo pēckara depre-

siju varētu novērst stipri paplašināta tirdzniecību ar Padomju Savienību. 13 Padomju

Savienība no savas puses sāka izvērst gan morālu, gan politisku spiedienu uz

Zviedriju.

Arī Zviedrijas Ārlietu ministrija rēķinājās ar to, ka PSRS no Zviedrijas prasīs

sava veida atlīdzību - gan ar darbiem, gan materiāli - par novirzīšanos no neitra-

litātes līnijas un pārākas pakalpības Vācijas interesēm. 14 Un patiešām, 1945. gada

10. februārī Padomju Savienības Ārlietu tautas komisariāts bija izstrādājis savu

prasību katalogu, taču taktisku apsvērumu dēļ Zviedrijas valdībai to neiesniedza

pilnā apmērā. Šajā katalogā, piemēram, jau ietilpa prasība par visu Zviedrijā inter-

nēto militārpersonu izdošanu.
15

Zviedru partneriem sarunās norādīja, ka

1. 1940. gada aprīlī PSRS esot brīdinājusi Vāciju nekādā veidā neiespaidot

Zviedrijas neitralitāti;
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2. Zviedrijas valdība pieļāvusi vācu karaspēka un flotes vienību tranzītu caur

tās teritoriju, respektīvi, teritoriālajiem ūdeņiem;
3. Zviedru palīdzība Somijai lielākā vai mazākā mērā ir palīdzējusi vācu pusei.

Zviedrijai tagad vajadzētu izrādīt pateicību, nožēlu un gatavību "grēku izpirk-

šanai". 16 1940.-1941. gada sarunās Zviedrija vēl bija varējusi uzstādīt kaut kādus

noteikumus un prasības, bet 1943. gada beigās tikai PSRS diktēja noteiku-

mus. Zviedrijai atlika izvēle, kādos gadījumos izrādīt piekāpību un kādos -

stingrību.

"Tirgošanās objekts" galvenokārt bija "padomju bēg|i", respektīvi, PSRS

pilsoņi, un citi ar šo problēmu loku saistīti jautājumi. Zviedrijā bija septiņas ļaužu

grupas, kuras vairāk vai mazāk bija saistītas ar jautājumu par PSRS pilsoņiem.
1. Internētās krievu militārpersonas (164 personas), kuras 1941. gada vasarā

sakarā ar karadarbību bija atbēgušas uz Zviedriju.
2. Krievu militārpersonas (2400 personu), kuras bija izmukušas no karagūs-

tekņu vai darba nometnēm Norvēģijā, Somijā un Vācijā un no 1943. līdz 1945. ga-

dam nonākušas Zviedrijā. Šīs personas bija ievietotas speciālās krievu bēgļu

nometnēs.

3. "Baltiešu civilie bēg|i" no agrākajām brīvvalstīm Igaunijas (22 000 personu),

Latvijas (4000 personu) un Lietuvas (500 personu), no kuriem 1945. gada sākumā

apmēram puse vēl atradās bēg|u nometnēs. 17

4. Igaunijas zviedri - agrākās Igaunijas Republikas pilsoņi (6500 personu),
kurus speciāli organizētā akcijā ar zviedru iestāžu piedalīšanos 1943./44. gadā

pārveda uz Zviedriju. 18

5. "Internētās baltiešu militārpersonas" (167 personas), kuras īsi pirms vai īsi

pēc Vācijas kapitulācijas 1945. gada 8. maijā ieradās Zviedrijā. 19

6. Ingrieši jeb ižori (1300 personu), kuri pārsvarā cauri Somijai bija nonākuši

Zviedrijā. 20

7. "Civilie krievi" un "bijušie krievi" (1945. gada sākumā ap 700 personu), no

Vācijas uz Zviedriju pārvestie bijušie vācu koncentrācijas nometņu ieslodzītie (to

starpā arī baltieši). Šīm personām visā kopējā problēmu lokā bija tikai margināla

nozīme.

Kopš 1944. gada vasaras, bet jo sevišķi pēc padomju un somu pamiera no-

slēgšanas padomju puse sāka uzstādīt savas prasības. Par pirmo pārbaudi "Zvied-

rijas valdības uzticībai padomju iestādēm" kļuva uz Zviedriju atbēgušo krievu

karagūstekņu repatriācija.
Kā uzsvēra padomju vēstniecības sekretārs Stokholmā, tad "krievu puse ne-

saprastu, ja Zviedrijas valdība radītu kaut kādas grūtības nometnēs internēto krievu

izdošanā" 21. 1943. gadā krievu virsniekus neizdevās ar gaisa transportu izvest uz
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Angliju, 22 bet 1944. gadā jūras transportam uz Somiju vairs nekas nestāvēja ceļā.
Arī vajadzīgo transportu sagādāja zviedru puse - Svea rēderejas kuģus "Omen" un

"Warjo".

1944. gada 10. oktobrī slepenā nakts akcijā Stokholmas apkārtnes nometnēs

savāca 870 krievu militārpersonu un divos speciālos vilcienos policijas apsardzībā

pārveda uz ostas pilsētu Jēvli, no kurienes vajadzēja atiet transportam uz "dzimteni".

Jēvlē esošajiem preses fotogrāfiem aizliedza fotografēt, un vēlāk presē parādījās

tikai Valsts informācijas dienesta izplatītā oficiālā valdības versija - 17 rindiņās. 23

Tā kā instrukcijas un ziņojumi par šo akciju tika doti mutiski, tad, saprotams, nav

saglabājušās nekādas rakstiskas liecības. Bet viens ir skaidrs, ka abas puses šo

akciju uzskatīja par izdevušos.

Kad 1944. gada oktobra sākumā bija gaidāma padomju militārpersonu re-

patriācija, Zviedrijas tieslietu ministrs G. Mellers izteica viedokli, ka "ar varu

(piespiedu kārtā) vajadzētu aizvest tik daudzus, cik vien iespējams, bet katrā ziņā

tos, kuri atrodas nometnēs". Taču reizē padomju pusei būtu arī jāpaskaidro, "ka

mēs no mūsu parastajiem principiem politisko bēgļu jautājumos nevarētu galīgi

atkāpties"24.

Lai varētu īstenot nometnēs esošo krievu militārpersonu repatriāciju, tika

izstrādāts vispārējs princips attiecībā uz internētajām militārpersonām, un proti,

vairs neprasīja, vai šīs personas vēlētos palikt Zviedrijā vai ne. Tāpat tika atsaukti

agrākie solījumi šajā jautājumā. 25 Kaut gan zviedru valdība runāja par krievu

brīvprātīgu mājās braukšanu (valdība šajā jautājumā tā arī nebija pieņēmusi ne-

kādus tiešus izraidīšanas vai izdošanas lēmumus), internēto nepakļaušana nopra-

tināšanai, kā arī ārējie apstākļi akcijas norisē drīzāk norādīja uz to, ka tā nebija

internēto personu brīvprātīga izšķiršanās, bet drīzāk "piespiedu brīvprātība". (Taču

nav izslēgts, ka daļa šo personu arī citādos apstākļos būtu vēlējusies atgriez-

ties mājās.)
Pēc šīs pirmās pārbaudes noslēgšanās Zviedrijas vēstnieks Maskavā S. Sēder-

blūms varēja telegrafēt uz Stokholmu: "Es trešdien sarunā ar Mikojanu [ārējās

tirdzniecības tautas komisārs. - К. X] teicu, ka tagad, kad kuģi ar 900 krievu no

Jēvles ir ceļā uz PSRS, būtu pienācis laiks, ka aviosatiksme un citas komunikācijas

sāktu darboties. Mikojans tam piekrita. Viņš arī teica, ka līgums par tranzīta precēm

tagad arī esot tikpat kā rokā." 26

Līdz 1945. gada beigām vēl 1500 krievu militārpersonu atstāja Zviedriju - vai

nu brīvprātīgi, vai arī "piespiedu brīvprātības" ceļā.

Speciāls gadījums bija 34 internēto krievu militārpersonu lieta, kuri 1941. ga-

dā, sākoties Vācijas un Padomju Savienības karam, bija atmukuši uz Zviedriju.

Viņi jau no paša sākuma internēšanas nometnē, kas daļēji atradās padomju
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vēstniecības pārraudzībā, bija nostājušies opozīcijā pret Padomju valsti, atteicās

atgriezties "Padomju dzimtenē" un lūdza politiskā patvēruma tiesības. Šis jautā-

jums nodarbināja Zviedrijas Ārlietu ministriju un citas iestādes no 1944. gada

oktobra līdz 1945. gada beigām. Šī jautājuma izskatīšanā pat tika iesaistīts Ār-

lietu ministrijas Krievijas eksperts Nils Linds. Politiski apsvērumi, kā arī atsevišķu

politiķu un diplomātu viedoklis sliecās uz to, ka šie 34 krievi būtu izdodami,

respektīvi, repatriējami. 27

Šī jautājuma izskatīšana notika tieši tajā laikā, kad Zviedrijā debates par baltiešu

internēto militārpersonu izdošanu sasniedza savu kulmināciju. Argumenti, ko lietoja

krievi, lai novērstu izdošanu Padomju valstij, lielā mērā bija līdzīgi tiem, ko piesauca

arī baltiešu internētās militārpersonas, un abas grupas izdošanas gadījumā drau-

dēja ar pašnāvību.28 1946. gada janvārī baltiešu militārpersonas izdeva Padomju

Savienībai, bet 34 krievi drīkstēja palikt Zviedrijā. Izbrīnu šajā gadījumā izraisa arī

tas, ka vēlākajos padomju prasību sarakstos šīs personas vairs netika minētas,

kaut gan savas prasības padomju puse tik ātri neaizmirsa. Zviedru rīcības motīvi

šajā jautājumā vēl joprojām ir neskaidri.

Padomju militārpersonu repatriācija 1944. gada oktobrī bija neapstrīdams

padomju puses panākums. Nākamajos mēnešos nu varēja ķerties pie galvenās

problēmas atrisināšanas - pie 33 000 "baltiešu padomju pilsoņu" repatriēšanas no

Zviedrijas.

Pēc tam kad padomju puse Zviedrijas valdībai sarunās un vienā Aide-memoire

bija izskaidrojusi savas prasības baltiešu repatriēšanā, ārlietu komisāra vietnieks

V. Dekanosovs 1944. gada 12. decembrī Maskavā bez liekiem vārdiem ķērās pie

lietas, norādot, "ka esot šķēršļi, kas stāvot zviedru un padomju tuvināšanās procesa

ceļā. Galvenais šķērslis, kas noteikti būtu jānovāc, esot baltiešu bēgļi Zviedrijā. [..]

Reptriēšanas jautājums Pad[omju] Sav[ienībai] esot principiāls, kas skarot

Pad[omju] Sav[ienības] prestižu. [..] Vai zviedru valdība patiešam vēloties labāk

padoties sentimentālām noskaņām nekā nodrošināt labas attiecības ar Pad[omju]

Sav[ienību]." 29

1945. gada 22. janvārī bija paredzēta paplašināta Zviedrijas valdības sēde, lai

apspriestu un pieņemtu lēmumus baltiešu bēgļu jautājumā. Sēdes dalībniekiem

bija skaidrs, ka padomju puse pielietos visus tai pieejamos līdzekļus, lai panāktu
"baltiešu padomju pilsoņu" atgriešanos "mājās". 30 Arī Ārpolitikas padome, kas uz

savu sēdi sapulcējās trīs dienas vēlāk, apzinājās, ka baltiešu jautājums lielā mērā

iespaidos turpmākās attiecības ar PSRS.31 Kā valdībā, tā arī Ārpolitikas padomē

valdīja vienprātība, ka baltiešu piespiedu izdošana nav akceptējama. Igaunijas zvied-

rus atdalīja no vispārējā "padomju pilsoņu" loka, padomju pusei paskaidrojot, ka

zviedriem esot speciāla interese par šo grupu un tāpēc šīs grupas liktenis vispār
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nevar būt zviedru un padomju sarunu temats. Šo zviedru iebildumu padomju puse

pieņēma, un turpmākās sarunas par repatriāciju attiecās tikai uz "īstajiem baltiešu

padomju pilsoņiem".

Starp 1945. gada martu un jūliju padomju spiediens uz Zviedriju arvien pa-

stiprinājās. Padomju puse draudēja gan ar iespējamu tirdzniecības sarunu pār-

traukšanu, gan ar Zviedrijas pavalstnieku aizturēšanu Tālajos Austrumos (šai ļaužu
grupai nedeva izbraukšanas un tranzīta dokumentus). Padomju prese atkārtoti uz-

bruka Zviedrijai, zviedru amatpersonām neizsniedza vīzu iebraukšanai PSRS utt.

PSRS pat piedāvāja mainīt Raulu Valenbergu pret atsevišķiem baltiešiem. Padomju

spiedienu zviedri mēģināja mazināt ar pretimnākšanu un padošanos citos bēgļu

jautājumos.
1. Padomju repatriācijas komisijai atļāva zviedru ierēdņu pavadībā apmeklēt

baltiešu bēgļu nometnes.

2. Padomju vēstniecībai Stokholmā izsniedza "īsto krievu" un civilo ingriešu

(ižoru) vārdiskos sarakstus ar adresēm. (Praksē tas nozīmēja, ka padomju vēst-

niecības pārstāvji un reptariācijas komisijas locek|i šīs personas varēja apmeklēt

jebkurā laikā un, kā rāda daudzi piemēri, viņas kļuva par upuriem dažādiem padomju

izspiešanas mēģinājumiem. Sevišķi bīstamā stāvoklī bija tādas personas, kurām

bija piederīgie un radi PSRS.)

3. Visas bēg|u laivas, ar kurām tūkstošiem baltiešu bēgļu bija ieradies Zvied-

rijā (izņemot Igaunijas zviedru laivas!), tika nodotas Padomju Savienībai. Lai šīs

laivas varētu konfiscēt un Zviedrijas valdība izvairītos no iespējamiem gariem

tiesas procesiem par laivu īpašuma tiesībām, 1945. gada 11 maijā tika izdots

speciāls likums Par braucamiem līdzekļiem, kas no karojošām vai okupētām

valstīm ieradušies Zviedrijā. Saskaņā ar šo likumu laivu īpašniekiem izmaksāja

zināmu kompensāciju, kas valstij kopsummā izmaksāja 4 miljonus Zviedrijas

kronu.

4. 1945. gada 12. jūnijā Ārpolitikas padome piekrita prasībai, ka visas vācu

un vācu kontrolē esošās militārpersonas, kas no vācu un padomju frontes pēc

kapitulācijas parakstīšanas 8. maijā atmukušas uz Zviedriju, būtu izdodamas PSRS.

Sakarā ar šo lēmumu no 1945. gada novembra līdz 1946. gada janvārim Padomju

Savienībai izdeva 2376 vācu un 146 baltiešu internētās militārpersonas.

Kad 1945. gada novembrī kļuva zināmas detaļas par baltiešu paredzamo izdo-

šanu, sabiedrībā pret šo lēmumu sacēlās liela protestu vētra, prasot, lai vismaz

baltiešus neizdodot. Taču protesti nepalīdzēja. Arī šoreiz Zviedrijas valdība vē-

lējās pierādīt, ka tā uzticas Padomju valdībai un ka Zviedrija ir partneris, uz kuru

var paļauties, kas vienreiz noslēgtus līgumus vai dotus solījumus pilnā mērā arī

izpilda.
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Taču Zviedrijā bija aprindas, sevišķi arodbiedrības, komunisti, daži sociāl-

demokrātu grupējumi, arī atsevišķi valdības locekļi, kas valdības lēmumu par

internēto baltiešu izdošanu pilnā mērā atbalstīja un kas reizē būtu vēlējušās, ka

arī civilie "baltiešu padomju pilsoņi" tiktu nodoti PSRS, vajadzības gadījumā ar

varu. Pēc šo grupējumu uzskatiem galveno Zviedrijas un PSRS tuvināšanās ka-

vēkli vajadzēja likvidēt.

1945. gada 26. janvārī Ministru kabinets noraidīja prasību repatriēt visus

"baltiešu padomju pilsoņus", uzskatot, ka uz baltiešu bēg|iem ir attiecināmas

Zviedrijas azīla tiesības. Baltiešu bēgļu grupa bija par lielu, lai ar to rīkotos

līdzīgi kā ar "īstajiem krievu pilsoņiem" un ingriešiem (ižoriem) sākuma fāzē.

Piespiedu izraidīšanu vai izraidīšanu "piespiedu brīvprātības" formā nevarētu

noslēpt no sabiedrības, kas noteikti izraisītu sabiedrībā asas protesta reak-

cijas. Arī pati repatriācijas sagatavošana un izvešana varētu sagādāt lielas, ne-

pārvaramas problēmas. Toties azīla likumu neviens nedomāja baltiešu jļēļ grozīt.

Galu galā zināmā mērā bija arī jāievēro demokrātisko lielvalstu -ASV un

Lielbritānijas nostāja, kuras Baltijas valstu iekļaušanu PSRS sastāvā nebija

atzinušas.

Bet varbūt vissvarīgāko argumentu pret baltiešu bēgļu repatriēšanu zviedri bija

radījuši paši. Viņi neiebilda pret baltiešu bēgļu organizētu pārvešanu uz Zviedriju,

respektīvi, deva piekrišanu bēg|u uzņemšanai Zviedrijā.

Vispirms ASV vēstnieks Stokholmā Heršels Džonsons panāca to, ka Zviedrija

1944. gada maijā piekrita 2000 baltiešu uzņemšanai, kurus slepenās akcijās ar

laivām no nacistu okupētās Baltijas pārveda uz Zviedriju, turklāt nauda šo akciju

finansēšanai nāca no US War Refugee Board.32 Pēc tam igauņu un latviešu pre-

testības kustību pārstāvjiem Zviedrijā sociāldemokrātiem Augustam Reisam un

Fēliksam Cielēnam 1944. gada augustā Ministru prezidenta Pera Albina Hansona

vārdā ārlietu ministrs Kristiāns Ginters paskaidroja, ka Zviedrija nekādus šķēr-

šļus nelikšot ceļā, ja pretestības kustības noorganizēs evakuācijas akcijas. Turklāt

1944. gadā Zviedrijā nonāca ap 1000 baltiešu ar tiešu vai netiešu zviedru izlūko-

šanas dienesta palīdzību, jo laivas, ar kurām Baltijas krastos izsēdināja zviedru

interesēs strādājošus aģentus, atpakaļceļā parasti paņēma līdzi pretestības kus-

tībai tuvu stāvošas personas.
33

Tā Zviedrijai cits nekas neatlika kā gribot negribot uz zināmu laiku akceptēt

baltiešu problēmu, respektīvi, šķērsli Zviedrijas un PSRS tuvināšanās procesā. Tajā

pašā laikā zviedri rēķinājās ar to, ka padomju reālās intereses iepretim Zviedrijai -

plānotais tirdzniecības un kredīta nolīgums - gūs virsroku. 34 Kad sabiedrībā no-

rima saviļņojums pēc baltiešu militārpersonu izdošanas, apstrīdēto padomju pilsoņu

vietā varēja stāties pie ekonomisko jautājumu kārtošanas.
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Arī Ārlietu ministrijā Maskavā bija mainījušies uzskati. Sākot ar 1946. gada

pavasari, tā atmeta kategorisko prasību, ka baltieši par katru cenu būtu jārepatriē.35

Tagad priekšplānā bija jāizvirza jautājums, kā apkarot anglosakšu ietekmes palie-
lināšanos Zviedrijā. Leģionāru izdošanas dēļ Zviedrijas ārlietu ministrs E. Undēns

gandrīz zaudēja savu posteni. To PSRS nekādā gadījumā nevēlējās, jo Undēnu

uzskatīja par sev lojālu. Tādas lietas vairs nedrīkstēja atkārtoties. Bija jāveicina

ilgstoši plāni, un Undēns iederējās šajā stratēģijā. 36

Lai aizkavētu līdzīgu protestu vilni, kāds bija radies sakarā ar baltiešu leģionāru

izdošanu, 1946. gadā arī ingriešiem (ižoriem) Zviedrijā piešķīra azīla tiesības.

Pec 1946. gada

No 1944. līdz 1946. gadam Baltijas un baltiešu jautājumiem bija īpaša vieta Zviedrijas

un PSRS attiecībās. (Valdībai un diplomātiem visumā izdevās šos notikumus un

norises paturēt slepenas.) Arī nākamajos desmit gados Baltijas jautājums nepazuda

no redzesloka, bet tam abu valstu attiecībās vairs nebija īpaša eksplozīva rakstura.

Kur vien bija iespējams, tur PSRS baltiešu jautājumos protestēja, piemēram, Šķo-
bes laivas strandēšana, respektīvi, pret Padomju Savienību vērsta spiegošana

1947. gadā,37 dažādi bēg|u un repatriācijas jautājumi 1948. un 1949. gadā, 38 bēgļi

no Latvijas 50. gados, Zviedrijas spiegošanas aktivitātes Baltijā 1957. gadā39
v.c.

Baltijas jautājumam bija arī sava iekšpolitiskā dimensija Zviedrijā, diskutējot

par baltiešu dubulto pilsonību, baltiešu nodarbošanos ar politiku, Zviedrijas flotes

vizīti Baltijā, PSRS Ministru Padomes priekšsēdētāja vizīti Stokholmā v.c.

Arī latviešu bēg|iem Zviedrijā 20. gs. 50. gadu sākumā dzīves situācija stabi-

lizējās, viņiem bija iespējams kļūt par Zviedrijas pilsoņiem. Pirms tam apmēram

2000 latviešu bija atstājuši Zviedriju, lai meklētu savu personisko drošību aizjūras

zemēs, tālu prom no Zviedrijas iekšpolitiskās neziņas un iespējamiem komunisma

draudiem.
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Kārlis Kangeris

The Latvian Question in the Context

of Swedish-Soviet Relations (1941-1959)

Summary

1) By the end of World War II, most evacuees and refugees from Latvia found

themselves in the territories occupied by Allies. Only some 4000 Latvians managed
to reach the neutral Sweden during the war.

2) The overall aims of the Soviet Union included the 'bringing home' of all

Soviet citizens who, as a result of the war, found themselves beyond the borders

of the USSR. The citizens of Latvia were regarded as Soviet citizens by the USSR.

At the Yalta conference of 11 February 1945 the Western Allies accepted the Soviet

proposal that all Soviet citizens were to be repatriated, even by force if necessary.

The status of Latvians was not specifically defined at the conference and their

citizenship was seen as 'disputable'. In principle, Sweden was not bound by the

decisions of the Allies reached among themselves.

3) Sweden and the Soviet Union developed particular relations during the World

War II. In 1940/1941 Sweden recognized de iure the incorporation of the Baltic

countries in the USSR which became explicit in the special "Agreement between

Sweden and the USSR on the Regulation of Reciprocal Economic Demands Regard-

ing Lithuania, Latvia and Estonia" of 30 May 1941. In the first years of the war,

Sweden had supported Finland and also allowed the transit of German troops

through its territory. In 1943, when Germany was already on the defensive, the

USSR began to pressure Sweden for 'atonement of their sins'.

4) During the war, seven categories of Soviet citizens whose repatriation was

demanded by the USSR had arrived in Sweden:

1. Interned Soviet military personnel who had come to Sweden in 1941;

2. Soviet military personnel who had fled to Sweden from military internment

and labour camps in Norway, Finland and Germany between 1942-1945;
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3. Civilian refugees from Latvia (3500), Lithuania (500) and Estonia (22 000);
4. Estonian Swedes;

5. Interned Baltic military personnel (167);
6. Refugees from Ingria;

7. "Russian civilians" and "former Russians" who had been transferred to

Sweden from concentration camps in Germany.

5) The USSR began to raise the question of Latvian and other Baltic civilian

refugees in January 1944, which became a particularly sore point in Swedish-

USSR relations in March-July of 1945 when Sweden rejected the repatriation by
force of Baltic civilian refugees.

Concessions to the USSR were made in 'minor matters' such as allowing USSR

repatriation officers, in the company of Swedish authorities, to visit Baltic refugee

camps, relinquishing to the USSR all Baltic refugee boats, surrendering interned

Baltic military personnel etc. The pressure to return Baltic refugees to the USSR

desisted in the spring of 1946 when Moscow decided that it was wiser to sign a

credit agreement with Sweden (7 October 1946) to divert Sweden from engaging

in the politics of the Western Allies directed against the Soviet Union.

6) In future years, the Latvian viz. Baltic question had little direct impact on

Swedish-USSR diplomatic relations and became more of a question of Swedish

internal politics (double citizenship for the Baits, the visit of the Swedish fleet to

the Baltic countries, etc.).

7) The Latvian refugees in Sweden felt secure only at the onset of the 1950s

when it became possible to get Swedish citizenship. Prior to that, some 2000

Latvians had left Sweden in search of their 'personal safety' in distant overseas

countries, far away from the uncertainty of Swedish internal politics and imminent

communist threats.



Valters Nollendorfs

Trimdas vēsturiskā apziņa literatūras spogulī
20. gs. 40. un 50. gados: ienaidnieka, varoņa,

cietēja un drauga tēls

Daiļliteratūra ka vēsturiskas apziņas pētījumu avots

Kas bija pēckara trimdinieki? Idealizētā pašu trimdinieku ideologu skatījumā -

politiski cīnītāji par Latvijas neatkarību, tīra latviskuma saglabātāji svešumā, nesa-

mierināmi antikomunisti. Tikpat idealizētā un vienkāršotā komunistu ideologu

pretmetā - tautas nodevēji, fašisti, buržuāziski nacionālisti.

Vēsturiskā patiesība noteikti ir daudz komplicētāka, bet kā to konstatēt? Trimda

sākās divu Latvijai un Latvijas tautai naidīgu varu totāla bezkompromisa kara

beigu posmā, kad kaujas notika Latvijas teritorijā un abās pusēs bija iesaistīts ap

200 000 latviešu karavīru, bet apmēram līdzīgs skaits devās bēg|u gaitās. Uzzināt,

kas notika atsevišķu tautas locekļu vai sabiedrības grupu psihē šādos ekstrēmos

apstāk|os, ir neiespējami. Kas motivēja vai piespieda latviešus cīnīties tās vai

citas varas armijā vai doties mežā un kļūt par partizāniem? Kas motivēja vai

piespieda bēgt vai palikt, tuvojoties karadarbībai? Un kas vēlāk motivēja vai vilināja

palikt svešumā un kļūt par trimdiniekiem?

Kad nav pieejami socioloģiski pētījumi, kas ļautu noteikt sabiedrības izjūtas

un uzskatus, jāmeklē citas iespējas. Daiļliteratūra ir viens iespējams avots, kas

ļauj rekonstruēt sabiedrības noskaņojumu un nākt pie piesardzīgiem secinājumiem

par trimdas sabiedrības vēsturisko atmiņu un apziņu, protams, ja to lieto ar

vajadzīgo piesardzību. lespējamie ieguvumi no šādiem pētījumiem.
• Tie palīdz noteikt noskaņojumu lielā sabiedrības daļā, it sevišķi inteliģencē,

vācu okupācijas laika beigās un bēgļu gaitās.

• Tie ļauj secināt, kā un kādā veidā nacionālsociālistiskās Vācijas okupācija

Latvijā ietekmējusi trimdas domāšanu.

• Tie palīdz izprast motīvus, kas lika daļai tautas, it īpaši inteliģencei, doties

un palikt trimdā.

• Tie dod ieskatu trimdas vēsturiskās atmiņas un apziņas veidošanās

procesos.
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• Tie ļauj izprast ārzemes dzīvojošo latviešu nostāju iepretī mūsdienu Latvijai
un tās attīstības procesiem.

Tajā pašā laikā nepieciešams ievērot, ka šāda veida daiļliteratūras pētīšana
nedrīkst notikt, neievērojot daiļliteratūras māksliniecisko specifiku - žanru īpat-

nības, formas un tematiskos aspektus. Trimdas daiļliteratūras pētīšana šajā aspektā

turklāt saistīta ar citām objektīvām un subjektīvām grūtībām, kas liek pētniekam
būt piesardzīgam, izsakot plašus vispārinājumus, kas balstītos tikai uz daiļlite-
ratūras motīvu pētniecību un datu kvantifikāciju.

• Precīza kvantifikācija ne vienmēr iespējama, jo daudzos gadījumos da-

žādu apstākļu un iemeslu dēļ nav zināmi trimdas literāro darbu metieni un izplatība.

• Nav vairs iespējams tieši vērtēt publikas reakciju, tā saukto recepciju.

Par to var spriest tikai netieši no lasītāju vēstulēm avīzēs, recenzijām, bieži at-

kārtotām tēmām populāru rakstnieku darbos.

• Trimdas daiļliteratūra nav visas Latvijas tautas, bet gan trimdā nonākušās

latviešu tautas da|as noskaņojuma un uzskatu spogulis. Tajā maz vai nemaz nav

atspoguļots Latvijas minoritāšu liktenis. Tajā arī maz vai nemaz nav atrodams

plašs politisks spektrs.

• Trimdas daiļliteratūra gan nav pakļauta oficiālai ideoloģijai vai cenzūrai,

bet rakstnieki un dzejnieki tomēr tiecas atrast kopsaucējus trimdas sabiedrībā -

arī tīri praktisku iemeslu dē| -, tādējādi veicinot sava veida trimdas ideoloģijas

veidošanos.

Pilnīga trimdas literatūras analīze, kas sniegtu samērā drošus atzinumus, prasa

detalizētāku pieeju, nekā šajā referātā iespējams. Tāpēc tas uzskatāms par infor-

mētu skicējumu, kam jāseko sīkākai un plašākai trimdas daiļliteratūras izpētei.

No bēgļu gaitām līdz trimdai

Tuvojoties Otrā pasaules kara beigām, ap 200 000 Latvijas iedzīvotāju atradās ār-

pus Latvijas citās Eiropas daļās. Šo cilvēku vidū bija bēgļi, evakuētie, karavīri, spaidu

strādnieki, koncentrācijas nometnēs ieslodzītie. Vairākums atradās Vācijā vai ap-

gabalos, kuros Vācija bija valdījusi. Apmēram 5000 cilvēku bija devušies pāri Bal-

tijas jūrai uz Zviedriju. Pēc kara beigām apmēram 120 000 personu bija palicis

Rietumos, galvenokārt bēgļu nometnēs Vācijā. Citus vai nu bija pārtvērusi Sarkanā

armija Austrumeiropā, vai arī tie bija saņemti gūstā, repatriēti vai gājuši bojā

karadarbībā. Rietumos palikušie repatriācijas vietā izvēlējās dzīvi trimdā. Trimdi-

nieku vidū bija neproporcionāli liels skaits cilvēku, kuri neatkarīgajā Latvijā bija

piederējuši kulturālajai, politiskajai un ekonomiskajai elitei. Sākot ar 1947. gadu,

latviešu bēgļi emigrēja uz Lielbritāniju, ASV, Kanādu, Austrāliju un citām zemēm.
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Trimdas literārā dzīve sākās jau 1944. gadā. Diezgan ilgus gadus trimdā

publicēto latviešu literāro darbu skaits pārsniedza okupētajā Latvijā publicēto

darbu skaitu. Agrīnajā periodā līdz 1950. gadam dominēja divu veidu publikā-

cijas: pirms trimdas publicētie vai nepublicētie darbi un darbi, kuru tematikā

dominēja bēg|u un trimdinieku pārdzīvojums. Jaundarbu vidū bija galvenokārt

īsās formas darbi - dzejoji, stāsti, tēlojumi, tātad pirmās impresijas, samērā

spontāni darbi, kas tādējādi (auj spriest par nesen pārdzīvotiem notikumiem un

izjūtām. Vēlākajā daiļliteratūrā tie jau nok|ūst fonā.

Proza sniedz vislabāko ieskatu tiešajos notikumos un pārdzīvojumos. Manu-

prāt, sevišķi izce|ama Jāņa Jaunsudrabiņa stāstījumu sērija "Es stāstu savai

sievai", 1 kas vispirms parādījās trimdas periodikā. Tieši sava lietišķā, viegli ironi-

zējošā un reflektētā stāstījuma dēļ tas uzskatāms par kritiska, ticama vēstītāja

vēsturisku dokumentu. Taču nesenās pagātnes - kara laika un bēgļu gaitu tēlo-

jumi atrodami daudzos sākuma gados publicētajos darbos.2 Šis bija savstar-

pējo piedzīvojumu un pārdzīvojumu stāstīšanas laiks, un šie stāsti, lai gan literāri

apstrādāti, ir laba individuāli pārdzīvotās vēstures mozaīka.

Lai izprastu 20. gs. 40. gadu spontānās izjūtas un noskaņas, labākais avots

ir liriskā dzeja. Minēšu tikai četrus dzejniekus, kas, manuprāt, vislabāk ilustrē

tālaika noskaņu diapazonu, un tie ir Zinaīda Lazda, 3 Veronika Strēlerte,4 Andrejs

Eglītis 5 un Velta Toma.6 Dzejo|i |oti ātri nonāca periodikā, un tā kļuva par tiešu

garīgu saiti starp dzejnieku un lasītāju. Dzejoļos spilgtāk nekā prozā parādās gan

bēgļa cietēja, gan patriota varoņa tēls.7

Šī agrajā trimdā, tiešos kara un pēckara piedzīvojumos un pārdzīvojumos

radītā daiļliteratūra sniedz it kā uzticamākos avotus vēsturiskās apziņas izpratnē,

taču arī vēlāk publicētie darbi nav noniecināmi kā pētījumu objekts, it sevišķi

tāpēc, ka daudzi garāki darbi atklātībā parādījās tikai pēc tālākās izceļošanas,
kad veidojās labāki apstākji rakstīšanai un grāmatu izdošanai. Tomēr jāņem

vērā, ka laika gaitā daudzi priekšstati par kara un okupācijas gadiem kļuva par

stereotipiem. Vēlāko gadu trimdas literatūrā sāka dominēt pati trimda: sākot ar

nopietnām un arī triviālām ikdienas sadzīves problēmām un beidzot ar filozofiski

eksistenciāliem trimdas dzīves jautājumiem. 8

Trimdas literatūra un vēsturiskā apziņa

Vēsturniekus galvenokārt var interesēt jautājums par trimdinieku vēsturisko apziņu

iepretī lielajiem okupācijas, kara un bēgļu gaitu notikumiem starp 1940. un 1949.

gadu, kas tieši vai netieši vēlāk atspoguļoti trimdas literārajos darbos.
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Tā kā trimdas sabiedrība veidoja ciešu, pat homogēnu grupu ar kopīgu likteni,

pastāvēja tieša korelācija starp rakstīto un lasīto vārdu, t.i., literatūra lielā mērā

atspoguļoja trimdas sabiedrības noskaņojumu un otrādi. Taču tās izteikti intra-

vertais raksturs ierobežoja tematiku un tajā ietverto problēmu diapazonu. Trimda

nebija gatava problematizēt un kritiski izvērtēt ne neatkarīgās Latvijas, ne arī

nesenās okupācijas pagātni. Trimdas uzdevums bija apliecināt Latvijas neatka-

rību, uzturēt dzīvu un saglabāt latvisko kultūru un politiskās misijas apziņu. Tāpēc

arī šīs literatūras saturiskais diapazons nav sevišķi plašs.

Korelāciju starp rakstnieku un lasītāju apstiprina samērā lielā popularitāte, ko

baudīja darbi, kas atspoguļoja to, ko varētu saukt par trimdas ticības pārliecību.

Tādi, piemēram, bija Andreja Eglīša dzejoļu krājumi, Alfrēda Dziļuma un Anšlava

Eglīša romāni. Taču daudzos gadījumos šī pārliecība bija un palika statiska.

Dokuments, kurā tā vislabāk izpaužas un ko var savā veidā uzskatīt par trimdas

ideoloģisko apliecinājumu, ir "Latvieša stāja svešumā". 1947. gadā to oficiāli

apstiprināja Latviešu Centrālā padome Vācijā. Tā pamattēzes vārīsi formulēt šādi:

• nešaubīga ticība mūžīgās Latvijas nākotnei;

• atgriešanās Latvijā kā dzīves piepildījums;

• neatlaidīga cīņa par Latvijas brīvību;

• latviskās dzīvesziņas un morāles saglabāšana;

• visa svešā, liekā un kaitīgā noraidīšana.

Šajā dokumentā iekļautie formulējumi gandrīz nemainīgi dominēja patriotis-

kās runās visā trimdas laikā. Literāros darbos, kas apliecina ideoloģiju, ir tendence

ienaidnieka, varoņa un cietēja tēlam k|ūt stereotipiskam. Darbi un formulējumi,

kas šķita novirzāmies no šīs pārliecības, nereti bija pakļauti publiskai kritikai. Bet

stereotipu un formulējumu apšaubīšana vai laušana kritiskos darbos ļauj pēt-

niekam nonākt arī pie secinājumiem par kritiskām zemstrāvām trimdas sabiedrībā

un līdz ar to visumā statiskajā apziņā atrast zināmu dinamiku, kas ļauj ieviest

korektūras. Te, par nesenās vēstures tēmu runājot, galvenokārt minami Dzintara

Soduma, Gunta Zariņa, Aivara Ruņģa, vēlāk arī Richarda Rīdzinieka darbi.

Saprotamu iemeslu dēļ kopējie piedzīvojumi un pārdzīvojumi lielā mērā noteica

ienaidnieka, upura vai cietēja un drauga tēlu, un, kā jau skaidrots, šis tēls visumā

palika statisks.

lenaidnieka, varoņa, cietēja un drauga tēls

Visizteiktākais trimdas daiļliteratūras tēls ir ienaidnieka tēls, kam piemīt mītisks

raksturs kā absolūta ļaunuma iemiesojumam. Tas dominē visā literatūrā, un no

tā izriet vai tam ir pakārtoti pārējie tēli un priekšstati.
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lenaidnieks bija Padomju Savienība, tur valdošie komunisti un viss, ko tie

iek|auj, - Sarkanā armija, kas okupēja Latviju, valsts un pilsoniskās sabiedrī-

bas sagraušana, Komunistiskās partijas un it sevišķi tās terora īstenotājas čekas

klātbūtne un visatļautība, deportācijas, aresti un nošaušanas. Te nebija vietas

niansēm vai kompromisiem. Daudz kas no šī tēla bija jau izveidojies vācu

okupācijas laikā, un būtu vērts izpētīt, cik lielā mērā šis tēls veidojies neatka-

rīgi, kā tas ietekmējies no nacistu propagandas priekšstatiem un kā veidojies

tālāk trimdas apstākļos. Katrā ziņā šis tēls lielā mērā bija noteicošs trimdas

politiskās apziņas veidošanā un nostiprināšanā, arī - priekšstatos par pēc-

kara situāciju Latvijā. Tie, kuri trimdā sekoja iekšējām pārmaiņām Padomju

Savienībā, Latvijā pēc Staļina ēras, un pieļāva, ka monolītā ienaidnieka tēls

nebūt neattiecas uz visu, kas Latvijā notiek, kļuva par trimdas iekšējiem disi-

dentiem.

Sarkanās armijas karavīrs trimdas literatūrā nereti parādījās kā neizglītots

un necivilizēts, kā aziāts vai mongolis. Čekista tēls veidojās kā brutāls izmeklē-

tājs un sadistisks spīdzinātājs, palaikam - kā nacistu propagandā - ebrejs. Arī

tādā darbā kā Richarda Rīdzinieka "Zelta motocikls", kas ir viens no nedaudza-

jiem trimdas daiļdarbiem, kur pieminēta Latvijas ebreju iznīcināšana, kādā

dialogā, tādējādi ne kā autora pārliecība, čeka apzīmēta par ebreju iestādi, kas

noteikti bija lielas trimdas daļas pārliecība. 9 Šādu stereotipu veidošanās sak-

nes meklējamas neatkarības laika un nacistu okupācijas laika publiskajās anti-

semītisma izpausmēs. lo

Cietējs un upuris bija patriots, ciešanas bija apcietinājums, spīdzināšana,

necilvēcīgi apstākļi, deportācija, bet arī pati trimda. Trimdinieks bija izdzītais,

svešumā nonākušais, no dzimtenes atrautais. Taču trimdas pārdzīvojumā bija

iek|auta arī izglābšanās no komunistu terora, no kā izrietēja ne vien pilnīga

visa tā noraidīšana, ko komunisms nozīmē, bet arī cīņas turpināšana. lenaid-

nieku ienīst it sevišķi tāpēc, ka tas izvarojis dzimto zemi un izdzinis trimdinieku

no tās. Parasti šie tēli un stereotipi pasniegti bez dziļākas analīzes, kā fona

ilustrācija, nereti pašsaprotami - it kā garāmejot. Par ienaidnieka stereotipiskā
tēla noturību un turpināšanos liecina trimdas sabiedrības lielas daļas norai-

došā attieksme pret visu, kas saistījās ar padomju režīmu Latvijā, ieskaitot

sākotnējos centienus izprast pārmaiņas komunistu ideoloģijā un varas aparātā,

viesošanos okupētajā Latvijā un, beidzot, tā sauktās Kultūras sakaru komitejas

organizētos kultūras sakarus. 11 Nav noliedzams, ka padomju iestādes centās

šķelt trimdas sabiedrību un padarīt tās politiskās aktivitātes neefektīgas. Taču

savā veidā šos centienus atbalstīja trimdas vadošās politiskās elites bezkom-

promisu domāšana.
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Padomju Savienības un, protams, arī okupētās Latvijas daiļliteratūrā pēckara

periodā tikpat obligāts bija fašista, nacista, hitlerieša, esesieša, gestapovieša kā

absolūtā ienaidnieka tēls. Pie tā piederēja tā tautas daļa, kas nupat bija pārdzīvojusi
nacionālsociālistiskās Vācijas okupāciju un nebija pārliecināti komunisti, it sevišķi
tie, kuri bija devušies trimdā. Tie bija latviešu leģionāri, nacionālie partizāni,

trimdinieki, visi, kas nepakļāvās komunistiskajai ideoloģijai, bet kuriem varēja

pierakstīt "buržuāziskā nacionālisma" tendences. Bīstamākais "buržuāziskā nacio-

nālisma" un līdz ar to fašisma perēklis bija atrodams trimdā.

Šie priekšstati nepalika apslēpti trimdai un parasti izraisīja noraidošu pret-

reakciju, kas tikai pastiprināja ienaidnieka tēlu un stiprināja trimdas misiju pēc

formulas: viņi mūs kritizē, kas norāda, ka esam uz pareizā ce|a. Vai otrādi: tie,

ko viņi slavē, nav uz pareizā ce|a. Tikai samērā vēlu trimdā sākās nopietns,

analītisks komunistiskās sistēmas izpētes darbs, ko veica gan publicistika, 12

gan zinātne. 13

Vienkāršotajam komunistu propagandas vienādojumam "buržuāziskais nacio-

nālisms" - "fašisms" nav iespējams atrast tiešu saikni trimdas daiļliteratūrā.
Pēc šīs komunistiskās ideoloģijas domāšanas trimdas latviešiem vajadzēja būt

lieliem nacistu un nacisma ideoloģijas piekritējiem. Patiesībā nacisms un tā

pārstāvja tēls trimdas agrīnajā literatūrā nav tieši ienaidnieks, bet tam piemīt

izteiktas negatīva tēla un nekādā ziņā ne drauga īpašības. It sevišķi tas izpaužas

negatīvajā nacistu "zelta fazāna" tipā, vīpsnāšanā par nacistu "Jaunās Eiropas"

plāniem un piemēros par rasistisko augstprātību pret latviešiem un viņu patrio-

tismu. Pozitīvas īpašības turpretī atrodamas vācu karavīrā kā kaujas biedrā.

Salīdzinājumā ar nekulturālo, aziātisko sarkanarmieti vācu karavīrs visumā pa-

rādās kā civilizēts rietumnieks ar radnieciskiem sapņiem par mierīgu dzīvi savā

zemē un ģimenes lokā. Ar latviešu karavīru viņu vieno kopīgais ienaidnieks,

kopīgās cīņas un karavīra liktenis.

Nenoliedzams varonis, bet arī upuris l4 trimdas daiļliteratūrā ir latviešu leģio-

nārs, it sevišķi leģionārs, kurš līdz pēdējam cīnās, lai aizstāvētu Kurzemi, kurš

krīt varoņa nāvē, nonāk komunistu gūstā vai turpina cīnīties nacionālajos parti-

zānos. Trimdas literatūrā leģionārs neparādās kā esesietis, kurš zvērējis uzticību

Hitleram, bet gan kā latviešu patriots, kurš aizstāv savu zemi pret |auno iebrucēju

no austrumiem. Nacionālie partizāni nedaudzajos darbos par šo tēmu k|ūst par

cīņas turpinātājiem, varoņiem un upuriem. Taču cīņas motīvs dominē arī trimdas

misijā, šoreiz kā cietējs, kas turpina cīņu pret ienaidnieku ar citiem līdzekļiem.
15

Kurzeme lielā mērā kjuvusi par mītu trimdas daiļliteratūrā. Kurzemes cīnītājs

nepiedzīvoja sakāvi. Nereti Kurzemes aizstāvēšana līdz kara beigām šķiet esam

vienīgi latviešu varonības nopelns, lai gan Kurzemi aizstāvēja 200 000 vīru liela
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armija, no kuras tikai apmēram desmitā daļa bija latviešu leģionāru. Lai gan daudz

vairāk latviešu karavīru cīnījās un krita ārpus Latvijas - lielajās padomju ofensīvās

Polijas rietumos un Vācijas austrumos kara beigu posmā 1945. gada ziemā un

pavasarī, viņu cīņas ir varonības mazāk apgarotas. Te jau iezīmējas sakāve. Alfrēda

Dziļuma romāni "Tomas grāvrači" un "Vakars uz ezera" ir galvenokārt aprakstoši. 16

Bet citos darbos nereti pace|as jautājumi par latviešu iesaistīšanu katastrofālajās

kaujās tālu no dzimtenes. Palaikam - jau principiālāk - ieskanas arī jautājums

par tautas dzīvā spēka zaudējumu un karavīru cīņas jēgu vispār. Darbi, kuros šīs

tēmas aizskartas, nereti izpelnījās kritiku, noklusēšanu, 17 pat nosodījumu. 18

Tajā pašā laikā trimdas literatūras nacistu okupācijas laika tēlojumos atro-

dami balti plankumi, it sevišķi attiecībā uz plašāko visas nācijas problemātiku.

Spēcīgais komunistiskā ienaidnieka tēls, pat rēgs aizēno potenciālo nacistiskā

ienaidnieka tēlu. Sadarbība ar nacistisko varu nav problematizēta. Tā pieņemta
drīzāk kā apstāk|u diktēta nepieciešamība, nevis kā apzināta politika ar izrieto-

šām sekām. Te sava loma ir arī 1919. gada vēsturiskajai apziņai par Kurzemi kā

Latvijas atbrīvošanas cīņu izejas bāzi, par apstāk|u uzspiesto sadarbību ar vācie-

šiem un - Rietumu sabiedroto atbalstu.

Politisku tuvredzību vēl var saprast, bet jau grūtāk saprast baltus plankumus

par daudziem nacistu nodarījumiem pret Latvijas ebrejiem, t.L, holokaustu, un

latviešiem, ieskaitot piespiedu iesaukšanu, darba dienestu, ieslodzījumu, koncen-

trācijas nometnes, nonāvēšanu. Šīs nav trimdas vispārējās literārās un publiskās

diskusijas tēmas. Vai šo kolektīvās atmiņas trūkumu var pierakstīt nacismam?

Ne sevišķi. Bet tas tomēr liek taujāt par trimdas sabiedrības gribu un spējām

skatīties acīs sekām, kas izriet no eksistenciālajām morālajām izvēlēm nacis-

tiskās okupācijas laikā, un tādējādi - par trimdas sabiedrības vārdos neizteikto

pievienošanos šīm izvēlēm. Kāpēc?

• Trimdas glābšanās ce|š veda galvenokārt uz un cauri Vācijai un ar vācu

palīdzību, lai gan palīdzība bija ļoti nosacīta stratēģisku apsvērumu dēļ.

• Izvēlē starp diviem ļaunumiem vācu vara daudziem šķita pieņemamāka,
it sevišķi secības dēļ - teroristiskā komunistiskā režīma vardarbība 1940.-1941.

gadā un šīs varas atgriešanās.

• Daudzo latviešu leģionāru klātbūtne trimdas sabiedrībā veicināja pārliecību

par ieroču brālību cīņā pret lielāko latviešu tautai draudošo ļaunumu un latviešu

leģionāru lomu, nodrošinot glābšanos no komunisma.

• Modernās latviešu kultūras saknes primāri meklējamas vācu kultūrā;

latviešu inteliģence bija galvenokārt orientēta uz Rietumiem.

• Trimdas sabiedrībā bija nozīmīgs to cilvēku īpatsvars un ietekme, kas

dažādu iemeslu dēļ bija sadarbojušies ar vācu okupācijas varu.
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• Trimdas sabiedrības uzskati veidojās nacionālisma ietekmē - bija izplatīts

spēcīgs un pozitīvs tā sauktā Ulmaņlaika un latviskas Latvijas tēls, un trimda bija
tīri latviska savā sastāvā.

• Spēcīgais komunistiskā ienaidnieka tēls un komunistu antifašistiskā, anti-

nacionālā propaganda ne|āva izveidoties analītiskai un kritiskai nacistu valdīšanas

laika analīzei, jo izraisīja automātisku pretreakciju.

Katrā ziņā trimdas apziņā te ir sastindzis 1945. gads, ko tālāk nostiprināja
trimdas nacionālā cietokšņa mentalitāte. Nacisms bija bijis neērts sabiedrotais,

taču līdz ar nacisma bojāeju vairs nebija nepieciešams ar šo neērto tēmu nodar-

boties tālāk. Trimdas apziņa koncentrējās uz vienīgo tautas eksistenci apdraudošo

ļaunumu -komunismu. Šo ļaunumu noraidīja kā absolūtu, bet šī noraidījuma dēļ

bija grūti izprast padomju okupācijas nianses, it sevišķi pēc Stajina nāves.

Drauga tēla apveidi ir jau daudz nenoteiktāki. Trimdas latviešu politiskās

cerības uz Rietumu sabiedrotajiem ir nenoliedzamas. Par tām liecina arī daudzas

epizodes tālaika daiļliteratūrā, un tās visumā nenorāda, ka šīs cerības nebūtu

pastāvējušas jau nacistiskās okupācijas laikā, bet it sevišķi, karam nosveroties

pret Vāciju. Piemēram, žurnālista Paula Kova|evska darbība publicistikā jau no

pirmajām vācu okupācijas laika dienām ir labi pazīstama, bet rakstnieka Pāvila

Klāna romānā "Rūsa" 19 ar starptautiski avantūristisku vērienu ir tēlota nacionālās

pagrīdes darbība kara beigu posmā, cenšoties veidot sakarus ar Rietumiem, lai

tos pārliecinātu par Latvijas taisno lietu. Cik lielā mērā rakstnieks te izpērk savus

agrākos žurnālista grēkus, paliek viņa ziņā. Bet visumā, kā Klāna darbā, šis draugs

neiegūst konkrētus vaibstus, paliek amicus absconditus ārpus tiešā redzesloka.

Cerībām, kā jau minēts, ir 1919. gada vaibsti. Piedzīvotā vilšanās par Latvijas

atstāšanu ienaidnieka varā tomēr nenozīmē draudzības beigas. Draugs ir tikai

jāpārliecina, ka latvieši, kaut vācu SS uniformā, ir cīnījušies par savu valsti un ka

latviešu ienaidnieks, kaut Rietumu sabiedrotais cīņā pret Hitleru, ir arī Rietumu

ienaidnieks. Par spīti pieviltajām cerībām kara beigās un drauga šķietamajai

neizpratnei par latviešu trimdinieka brīdinājumiem, trimdas literatūrā turpinās cīņa

par taisnību, ko vairāk nosaka ienaidnieka draudīgais tēls nekā drauga izrādītā

izpratne vai pretīnākšana.

Konkrētus personiskus vaibstus literatūrā draugs iegūst, kad trimdinieki do-

das uz zemēm, kas cīnījušās pret Hitlera Vāciju Otrajā pasaules karā. Jaunās

mītnes zemes cilvēks nereti izrādās vientiesis, kurš neizprot trimdinieka pūles

izskaidrot īstā ienaidnieka, t.i., komunisma ļaunumu. Šis ienaidnieks rietumnieka

acīs taču nesen bijis drauga cīņu biedrs, kas palīdzējis apkarot lielāko ļaunumu -

nacismu. Un te nu trimdas latvietim jāsastopas ar lielām grūtībām pārliecināt

vietējo iedzīvotāju, ka latvieši necīnījās par nacismu, bet pret komunismu. Nereti
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latvietim pat jāsastopas ar komunistiski noskaņotiem draugiem un jāturpina iesāktā

cīņa. Tā arī trimdā neizveidojās skaidrs un nepārprotams drauga tēls. Trimdinieks

bija un palika visumā nesaprasts un vientu|š cīnītājs kā pret sava ienaidnieka

ļaunumu, tā pret savu draugu vienaldzību un vientiesību.

Slēdzieni

Dominējošā tēma un dominējošais tēls trimdas 20. gs. 50. un 60. gadu daiļ-
literatūrā ir komunistiskais ienaidnieks. Šis ienaidnieks arī nosaka varoņa, cietēja

un drauga tēla veidošanos. Tas palīdz izskaidrot trimdas misijas apziņu un

cietokšņa mentalitāti, kā arī trimdas vēsturisko apziņu par aizvadīto nacionāl-

sociālistiskās Vācijas okupācijas laiku. Tā kā komunistiskā ienaidnieka tēls iemieso

absolūto ļaunumu, nosacīta sadarbība ar nacistisko režīmu, it sevišķi kaujas laukā,

parādās kā mazākais ļaunums. Nav pazīmju, ka latvieši būtu pieņēmuši nacio-

nālsociālistisko ideoloģiju, bet trimdas daiļliteratūra visumā izvairās arī no tiešas

nacistu noziegumu un vardarbības aprakstīšanas vai nosodīšanas. Turpretī iz-

celti komunistu varas noziegumi un vardarbība. No absolūtā ienaidnieka tēla izriet

trimdas varoņa un cietēja tēls - gan latviešu leģionārs, gan arī pats trimdinieks.

No tā izriet arī divdomīgais drauga rietumnieka tēls - labvēlīgs, bet naivs, kas

neizprot ienaidnieka īsto būtību. Dominējošais statiskais ienaidnieka tēls gan palī-

dzēja uzturēt trimdas misijas apziņu, bet trimdas vadošajai elitei daudzkārt neļāva

izprast un novērtēt dinamiskos iekšējos procesus okupētajā Latvijā, trimdas sa-

biedrībā un pasaules politikā.
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Exile Historical Consciousness as Reflected in Literature: the

Image of Enemy, Hero, Sufferer and Friend

Summary

In the absence of sociological surveys, other sources of gauging public opinion

or sentiment have to be found. Literature is one such possible source. If used

with proper precautions, it can allow us to arrive at certain conclusions concerning

prevalent public consciousness of historical events.

As the end of World War II approached, an estimated 200.000 inhabitants of

Latvia were located in European areas outside Latvia. These included refugees,

evacuees, soldiers, forced laborers, inmates of concentration camps. Most of

them were concentrated in Germany or areas formerly held by Germany. Some

5000 had crossed the Baltic Sea to Sweden. After the end of the war, an estimated

120.000 were left in the West, mainly in refugee camps in Western Germany.

The others had been overtaken by Soviet troops in the East, taken prisoner,

repatriated, killed in war action. Those remaining chose to live in exile rather

than repatriate. Among the exiles there was a disproportionate number of people

who had belonged to the cultural, political and economic elites of independent

Latvia. Beginning with 1947, most Latvian refugees emigrated to Great Britain,

the USA, Canada and Australia and other countries.

Literary life in exile resumed soon after the war. For quite a long time, the

number of literary works published in exile exceeded that of publications in occupied
Latvia. Two types of publications dominated the early period until 1950: published
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or unpublished works written before exile and works dealing with the immediate

refugee and exile experience. Short forms predominated. Longer works, such as

novels, came out later when the exiles had settled in their final lands of residence.

Of interest to the historian is the question of exile consciousness concerning
the momentous events of occupation, war and suffering during 1940-1945, and

subsequently reflected directly or indirectly in exile literary works. Since the exile

community formed a cohesive if not homogeneous group, a close correlation

between the written and read word existed, i. c. writing reflected public sentiment.

This correlation can be confirmed by the relative popularity, i. c. acceptance of

works adhering to what may be termed the exile credo, as contrasted with public
criticism leveled at works which seemed to deviate from it. Literary works

confirming the ideology tend toward stereotyping of the enemy, hero and sufferer

image. The questioning or breaking of stereotypes in critical works allows the

scholar to draw inferences about critical undercurrents in exile society.
For obvious reasons, the standard image of the enemy and the victim or

sufferer were already preordained by the common experience. The enemy was

the Soviet Union, its ruling communists and all they embody: the occupying Red

Army, the destruction of civil society, the pervasive presence and arbitrary powers

of the Cheka, the deportations, arrests and executions. The Red Army soldier

was oftentimes depicted as uneducated, uncivilized, as an Asian or a Mongolian.

The figure of the Chekist became that of a brutal interrogator and sadistic torturer,

at times -as practiced by Nazi propaganda -Jewish. The victim was the patriot,

the suffering - imprisonment, torture, deprivation, deportation. The exile ex-

perience became one of escape from communist terror and total opposition to

all it embodies. The enemy is hated all the more for having raped the homeland

and having driven the exile out. There is usually little or no questioning or

investigation of these images and stereotypes.

As for the image of the friend, the outlines are much more fuzzy. Clearly, the

friend - in politics as in literature - was the Westerner, but in literary works

oftentimes the "friend" turns out to be the uncomprehending local who fails to

understand the frustrated exile's attempts at explaining the evil nature of the foe,

namely, communism. This foe, after all, had just recently been a comrade-at-

arms of the "friend" fighting in his view the far greater evil - Nazism. And here,

of course, the Latvian exile faces difficulties convincing the local that Latvians

were not fighting to uphold Nazism but oppose communism.

This problem becomes obvious in literary works dealing with the Nazi period

and Latvian involvement in the war. The Latvian legionnaire, especially the one

defending Kurzeme to the very last, is the hero, but, it must be noted - not as

the SS-man who has sworn allegiance to Hitler, rather as the Latvian patriot
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defending his land against the evil invader from the East. The impression conveyed

is oftentimes that of singular achievement, although Kurzeme was defended by

an army of about 200.000, of whom one tenth were Latvian legionnaires. Less

glorious are descriptions of Latvian fighters caught in the Soviet winter and spring

offensives of 1945, toward the end of the war. In these descriptions, questions

are sometimes raised concerning the wisdom and the results of Latvian involve-

ment in the disastrous fighting far from their native land. Yet it also becomes

clear from criticisms leveled at some of these works that, while describing war's

inglorious events was generally acceptable, questioning the rationale of Latvian

involvement was not.

Communist propaganda has described Latvian exiles as pro-Nazi or, in its

terminology -pro-fascist. Literary works do not bear out such inclinations, unless

virulent anti-communism is taken as proof of pro-fascism. The prevailing sen-

timent in exile literary works is patriotism, or "bourgeois nationalism" as it came

to be known in Soviet propaganda. At the same time, coming to terms with the

reasons and causes for collaboration, or at least accommodation, with the Nazis

is not a prevalent literary topic. Thus, collective memory lapses occur concerning

the atrocities committed by the Nazis against Latvia's Jews, namely the Holocaust,

and Latvians, including forced conscription, labor service, imprisonment, con-

centration camps. These are not general topics of exile literary or public discourse.

Can this collective amnesia be attributed to latent Nazism? Hardly. But it raises

serious questions about the exile community's willingness and ability to face the

consequences of the existential moral choices some of its leading members had

to make during Nazi German occupation and thus the community's tacit ac-

ceptance of these choices.
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NOSLĒGUMA DOKUMENTS

Starptautiskajā konferencē "Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā:

politika un tās sekas", kas notika Rīgā 2002. gada 13.-14. jūnijā, 35 referenti -

vēsturnieki, juristi, ekonomisti, demogrāfi un citi pētnieki no sešām valstīm (Igau-

nijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Zviedrijas) -analizēja PSRS okupācijas

režīma politiskās varas struktūru, režīma īstenotās politikas dažādos aspektus Baltijas

valstīs (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā) pēc Otrā pasaules kara un šīs politikas sekas.

Konferencē tika analizēta okupācijas režīma struktūra un funkcionēšana,

izpētes metodoloģijas, terminoloģijas un avotpētniecības problēmas.

Referātu autori un diskusiju dalībnieki pievērsās komunistiskā (padomju)

okupācijas režīma represīvajai, saimnieciskajai un sociālajai politikai, politikai

kultūras, izglītības un reliģijas jomā Baltijā. Konferences referātos tika aplūkota

vardarbīgā un nevardarbīgā pretošanās okupācijas režīmam Baltijas valstīs, igauņu,

latviešu un lietuviešu trimdinieku nostāja demokrātiskajās valstīs pret šo režīmu

dzimtenē.

Referātos un diskusijās tika iezīmēti okupācijas perioda vēstures tālākās izpētes

aktuālākie virzieni katrā no Baltijas valstīm un Baltijas reģionā kopumā.

Konferences galvenie slēdzieni

• Antihitleriskās koalīcijas uzvara un Vācijas sagrāve Otrajā pasaules karā

Baltijas valstu tautām nedeva cerēto valstiskās neatkarības un demokrātijas

atjaunošanu, bet noveda pie reokupācijas -nacionālsociālistiskā okupācijas režīma

nomaiņas ar komunistisko okupācijas režīmu.
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• Okupācijas vara atņēma un noliedza privātīpašumu, vajāja un tiesāja

cilvēkus arī tikai par to, ka viņiem bija piederējis īpašums, īstenoja masu depor-

tācijas un tādus masveida sociālos eksperimentus kā kolektivizācija.

• Okupācijas varas politika Baltijas valstīs tika īstenota Padomju Savienības

valdošās un vienīgās partijas -VK(b)P, vēlāk PSKP -Centrālās Komitejas Polit-

biroja un PSRS augstāko valsts varas iestāžu uzdevumā un vadībā.

• Tā dēvētā padomju vara bija Komunistiskās partijas augstākās nomen-

klatūras neierobežotās diktatūras aizsegs, bet tā saukto Baltijas padomju republiku

valsts varas un valsts pārvaldes iestādes patiesībā bija okupācijas pašpārvaldes

institūcijas.

• Totalitārajam komunistiskajam režīmam modificējoties un šķietami I ibē-

rai īzējoties pēc J. Staļina nāves 1953. gadā, režīma būtība nemainījās.

• Komunistiskais režīms okupētajās Baltijas valstīs ir izdarījis kara no-

ziegumus un īstenojis genocīdu pret atsevišķām iedzīvotāju politiskajām un

sociālajām grupām.

• Darbības, kas bija vērstas pret Baltijas valstu iedzīvotājiem 1941. un 1949.

gada masveida deportācijās, atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas 1948. gada
9. decembra "Konvencijā par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to"

definētajām genocīda pazīmēm.

• Masveida represijas pret dažādām iedzīvotāju grupām Baltijā turpinājās
līdz 1953. gadam, kad tās tika aizstātas ar politiskām vajāšanām un represijām

pret atsevišķām personām un personu grupām.

• Okupācijas varas politikas rezultātā katra no Baltijas valstīm zaudēja

ievērojamu skaitu iedzīvotāju - intelektuālāko un ekonomiski aktīvāko tautas daļu.

• Nelīdztiesīgo finansu attiecību un PSRS uzspiestā neefektīvā saimnie-

košanas modeļa dēļ Baltijas valstis cieta milzīgus materiālos zaudējumus.

• PSRS okupācijas vara izvietoja Baltijas valstīs lielu karaspēka kontingentu,

mērķtiecīgi ieplūdināja (galvenokārt Latvijā un Igaunijā) simtiem tūkstošu iebrau-

cēju (migrantu) no citām Padomju Savienības republikām. Šīs politikas rezultātā,
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piemēram, latviešu kā pamatnācijas īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā samazinājās

no 77 procentiem 1935. gadā līdz 52 procentiem 1989. gadā. Vairākās Latvijas

un Igaunijas pilsētās un reģionos pamatnācija kļuva par nacionālo minoritāti savā

zemē.

• Veicinot kolonizāciju un pārkrievošanu, pakļaujot savai ietekmei baznīcu,

nostiprinot totālu ideoloģisku kontroli pār visām sabiedrības garīgās dzīves jomām,

okupācijas režīms centās iznīcināt Baltijas tautu identitāti.

• Baltijas valstīs, īpaši Lietuvā, vairāk nekā desmit gadu pēc Otrā pasaules

kara beigām turpinājās gandrīz 80 000 nacionālo partizānu bruņota pretošanās

PSRS okupācijas režīmam, bet arī pēc tam turpinājās nevardarbīga pretošanās.

• Baltijas valstu suverenitāti un Baltijas tautu neatkarības centienus ārpus

Latvijas šai laikā turpināja pārstāvēt un uzturēt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas

diplomātiskie pārstāvji un trimdinieku organizācijas demokrātiskajās valstīs.

Baltijas valstu neatkarību atbalstīja arī demokrātiskās valstis, kas neatzina Baltijas

valstu okupāciju un inkorporāciju PSRS dc lure.

Historiografiski atzinumi

Pēc Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas ir sākusies šo valstu vēstures un

historiogrāfijas pārvērtēšana, attīstot jaunus pētniecības virzienus, iesaistot zināt-

niskajā apritē jaunus vēstures avotus.

• 20. gadsimta Latvijas vēstures pētniecībā, it sevišķi laika periodā līdz

1956. gadam, veiksmīgi iekļāvušās ne vien pētniecības iestādes, bet arī arhīvi,

muzeji un jaundibinātās augstskolas.

• Konferences dalībnieki uzskata, ka ir ļoti vēlams pie Latvijas Universitātes

Vēstures un filozofijas fakultātes izveidot profesūru laikmetam pēc 1945. gada,

t.L, profesūru nesenās Latvijas vēstures pētīšanai starptautiskā kontekstā.

• Konferences tematikas ietvaros pētnieku uzmanība līdz šim galvenokārt

bijusi pievērsta okupācijas varas ekonomiskajai un sociālajai politikai, komunistiskā

režīma represijām un to upuriem, bruņotās pretošanās kustībai. Tapuši nozīmīgi

pētījumi, izstrādāti laikmeta izpētei nepieciešami datu bāzu projekti, un uzsākta

šo datu bāzu veidošana.
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• Konferences dalībnieki uzskata, ka jāveicina zinātniskas diskusijas par

20. gadsimta Baltijas vēstures terminoloģijas, metodoloģijas, hronoloģijas un

avotpētniecības problēmām.

• Konferences dalībnieki uzsvēra nepieciešamību turpināt 20. gadsimta

totalitāro režīmu īstenotās represīvās politikas pētījumus un paplašināt citu aspektu

detalizētu izpēti visā Baltijas valstu okupācijas laikposmā (līdz 1991. gada

augustam), izstrādāt konkrētus zinātniskās izpētes projektus, datu bāzes un

nostiprināt starptautisko sadarbību un koordināciju šajā jomā, publicēt uz arhīvu

dokumentiem un datu bāzu analīzes balstītus apkopojošus pētījumus un

iepazīstināt ar tiem Baltijas, kā arī citu valstu sabiedrību.

• Konferences dalībnieki aicina zinātniskās pētniecības iestādes un

augstskolas aktīvāk veicināt jaunās paaudzes pētnieku iesaistīšanu 20. gadsimta

totalitāro režīmu politikas zinātniskās izpētes projektos.
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SUMMARY OF CONCLUSIONS

The international conference "Soviet Occupation Regime in the Baltic Sta-

tesl944-1959: Policies and their Consequences" took place in Riga, on 13

and 14 June 2002. Thirty-five papers were presented by historians, law

specialists, economists, demographers and other scholars from six states

(Estonia, Germany, Latvia, Lithuania, Russia and Sweden). Conference papers

analyzed the political power structure of the USSR occupation regime and

various aspects of the regime's politics and policies as applied to the Baltic

States (Estonia, Latvia and Lithuania) after World War II and the consequences

of these politics and policies.

The occupation regime's structure and functioning, as well as problems

concerning research methods, terminology and sources were analyzed.

The repressive economic, political, cultural, educational and religious policies

of the communist (Soviet) occupation regime in the Baltic States were addressed.

Armed and unarmed resistance to the regime, as well as the attitude of exile

Estonians, Latvians and Lithuanians in the West towards the regime was the

topic of several papers.

The presentations and discussions also pointed to future research needs and

desiderata for each of the Baltic States and the Baltic region.

Main Conclusions of the Conference

• The victory of the anti-Nazi alliance and the defeat of Germany in World

War II did not restore to the Baltic peoples the desired national independence
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and democracy. It brought reoccupation - the replacement of the National Socialist

occupation regime with the communist occupation regime.

• The occupation power expropriated and denied the right to private pro-

perty. Individuals were persecuted and sentenced even for having owned property.

Mass deportations and such mass social experiments as collectivization were

carried out.

• The policies of the occupation power in the Baltic States were executed

on the orders and under the leadership of the Politburo of the Central Committee

of the ruling and the only political party - the All Union Communist (Bolshevik)

Party, later the Communist Party of the Soviet Union - and the highest state

authorities of the USSR.

• The so-called "Soviet power" was a cover for the unrestricted dic-

tatorship of the top nomenclature of the Communist Party. The institutions of

state rule and administration of the so-called "Baltic Soviet Republics" were in

truth merely institutions of self-administration empowered by the occupation

power.

• Although the communist regime was modified and became seemingly

liberalized after the death of Joseph Stalin in 1953, the regime's essential character

did not change.

• The communist regime in the occupied Baltic States committed war

crimes and genocide directed at various political and social groups. Actions taken

against the people of the Baltic States during the mass deportations of 1941 and

1949 possess characteristics of genocide as defined in the United Nations' 9

December 1948 Genocide Convention.

• Mass repressions carried out against various population groups in the

Baltic States continued until 1953, when they were replaced with political per-

secution and repressions directed against individuals.

• Because of the policies of the occupation power, each of the Baltic States

lost a considerable number of inhabitants, especially the intellectually and econo-

mically most active part of the population.
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• The Baltic States suffered huge material losses because of the unequal
dependent financial situation and the ineffective economic system enforced by
the USSR.

• The USSR stationed a large military contingent in the Baltic States and

directed the migration of hundreds of thousands of immigrants into the Baltic

States, especially Latvia and Estonia, from other Soviet republics. As a result of

the migration policies, for example, the percentage of Latvians as the titular nation

decreased from 77% in 1935 (the last census in independent Latvia) to 52% in

1989 (the last Soviet census). In several Latvian and Estonian cities and districts

the titular nation assumed the status of a national minority in its own country.

• By encouraging colonization and Russification, by exerting its power over

the church and by establishing total ideological control over all intellectual and

cultural life of the society, the occupation regime strived to destroy the identity
of the Baltic nations.

• More than ten years after the end of World War 11, close to 80,000 national

partisans were engaged in armed resistance against the occupation regime in all

of the Baltic States, especially in Lithuania. Unarmed resistance continued after

the end of armed resistance.

• During this period, the sovereignty of the Baltic States was continuously

represented and the striving of the Baltic nations for freedom maintained by

Estonian, Latvian and Lithuanian diplomatic representatives and exile organizations

in the democratic countries. The independence of the Baltic States was also

supported by those democratic nations that did not recognize de шле the occup-

ation of the Baltic States and their incorporation in the USSR.

Historiographic conclusions

• Since the renewal of independence, a reevaluation of the history and

historiography of the Baltic States has begun. New research topics have been

developed, and new sources have been introduced into historical research.

• Research on 20th century Latvian history, especially up to 1956, has

been carried out successfully not only by research institutions but also by archives,

museums and recently-founded higher education institutions.



460 Soviet Occupation Regime in the Baltic States 1944-1959:Policies and their Consequences

• Conference participants consider it highly desirable to establish a chair

at the Faculty of History and Philosophy of the University of Latvia for the epoch

since 1945, thus a chair for contemporary history of Latvia in international context.

• Within the scope of the conference, scholars have so far concentrated

on the economic and social policies of the occupation power, on the repressions

and victims of the communist regime, on armed resistance. Significant research

has been the result. Database projects necessary for research of this period

have been worked out and the development of these databases has started.

• Conference participants consider it necessary to encourage scholarly

discussions about problems of terminology, methodology, chronology and sources

of 20th century Baltic history.

• Conference participants stressed the need to continue research on the

repressive politics and policies of 20th century totalitarian regimes. These must

be expanded to include detailed research on other topics during the entire period

of Baltic occupation until August 1991. Concrete research projects must be worked

out and databases developed. International cooperation and coordination in this

work must be strengthened. There is need for historical surveys based on archival

documents and analyses of databases to make research results available to

readers in the Baltic States and elsewhere.

• Conference participants urge research and higher education institutions

to become more active in encouraging younger scholars to participate in research

projects dealing with the politics and policies of 20th century totalitarian regimes.
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