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Sai grāmatā stāstīts par

Sarkanās Armijas pirmo virs-

pavēlnieku Jukumu Vācieti.

Kalpa dēla trūcīgie materiālie

apstākļi nespēj apslāpēt zinā-

šanu alkas, gribu turpināt

izglītību pēc Kuldīgas minis-

trijas skolas beigšanas. Jau-

neklis brīvprātīgi iestājas Rī-

gas apakšvienību mācību ba-

taljonā, mācās Viļņas j unkur-

skolā, vēlāk arī Ģenerālštāba

akadēmijā.
J. Vācietis piedalās pirmā'

pasaules kara cīņās, kopš
1915. gada rudens komandē

5. Zemgales latviešu strēl-

nieku bataljonu (vēlāk pulku).
Kopā ar zemgaliešiem viņš

sagaida cara patvaldības gā-
šanu un Lielā Oktobra dienās

noteikti stājas sociālistiskās

revolūcijas aizstāvju rindās.

Ar 1918. gada 13. aprīli
J. Vācietis ir Latviešu strēl-

nieku padomju divīzijas
priekšnieks. Viņa vadībā tiek

realizēta kreiso eseru dumpja
militārā sagrāve, panākts lū-

zums cīņās pret baltgvardiem

pie Volgas. Pēc V. I. Ļeņina
ierosinājuma 1918. gada 2.

septembrī Viskrievijas Cen-

trālā Izpildu Komiteja vien-

balsīgi ieceļ viņu par Pa-

domju republikas visu bru-

ņoto spēku virspavēlnieku.
Padomju valsts aizsardzībai

un Sarkanajai Armijai Ju-

kums Vācietis veltī arī visu

savu turpmāko dzīvi, 20.—

30. gados M. Frunzes kara

akadēmijā gatavojot koman-

dieru kadru jauno paaudzi.
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IEVADS

Mūsu valsts vēsturē uz visiem laikiem ierakstīts ne

mazums spilgtu pilsoņu kara gadu notikumu. Arī mūsdie-

nās, vairāk nekā pusgadsimtu pēc pilsoņu kara beigām,
padomju cilvēku atmiņā neizdzēšami dzīvo cilvēki, kas

pašaizliedzīgi cīnījās, lai nosargātu Oktobra revolūcijas

iekarojumus. Daudzas spožas lappuses tā laika liesmai-

najā hronikā vēstī par latviešu strēlnieku varonību cīņā

pret kontrrevolūcijas spēkiem visās nozīmīgākajās fron-

tēs. Šis trauksmainais laikmets prasīja visu jaunās Pa-

domju zemes tautu spēku sasprindzinājumu, atbildīgo uz-

devumu atrisināšanai izvirzot izcilus karavadoņus no

vienkāršās tautas vidus. Arī daļa vecās cara armijas virs-

nieku, kuri bija tuvi tautas masām, nostājās Padomju re-

publikas pusē un savu turpmāko dzīvi saistīja ar cīņu

pret revolūcijas ienaidniekiem. Viņu vidū bija Jukums

Vācietis.

Kurzemes laukstrādnieka dēls ar sīkstumu un neatlai-

dību sasniedza augstu dienesta pakāpi cariskās Krievijas

armijā, taču jau ar pirmo sociālistiskās revolūcijas dienu

nešaubīgi uzsāka ceļu kopā ar jaunās iekārtas cīnītājiem.
J. Vācietis bija viens no pirmajiem vecās armijas virs-

niekiem, kurš bez svārstīšanās pārgāja padomju varas

pusē un atbalstīja jauno Padomju valsti jau ar tās pirma-

jām, sasprindzinātas cīņas pilnajām šīs valsts pastāvēša-
nas dienām. Tā nebija pasīva novērotāja nostāšanās pa-

domju valdības pusē, tas bija aktīvs atbalsts padomju
varai, ieguldījums kaujās pret tās ienaidniekiem, atdodot

šīm cīņām savu pieredzi, zināšanas un talantu. Atšķirībā
no daudziem citiem vecajiem militārajiem speciālistiem,
kuri centās savu darbību norobežot ar cīņu pret ārējiem
ienaidniekiem — Vāciju un Austroungāriju, J. Vācietis

no paša sākuma piedalījās pilsoņu kara kaujās. Padomju
vara viņam uzticēja atbildīgus uzdevumus cīņā pret

kontrrevolūcijas mēģinājumiem likvidēt sociālistisko

iekārtu Krievijā. Šos pienākumus viņš veica pēc labākās



6

apziņas. 1918. gada rudenī J. Vācietis tika iecelts par

pirmo KSFPR visu bruņoto spēku virspavēlnieku un ne-

pilnu gadu vadīja Sarkanās Armijas kaujas operācijas vi-

sās frontēs. J. Vācietis devis arī nozīmīgu ieguldījumu

padomju militāro speciālistu sagatavošanā. Viņa dzīve

un darbība liecina par uzticīgu kalpošanu Padomju val-

stij, tās interesēm — līdz pat mūža beigām. Padomju Lat-

vijas darbaļaužu un visas padomju tautas atmiņā J. Vā-

cieša vārds vienmēr stāvēs blakus daudzu citu izcilu Sar-

kanās Armijas komandieru vārdiem.

Šī darba autori izvirzījuši uzdevumu sniegt biogrāfisku

apcerējumu par Jukuma Vācieša dzīvi un darbību. Gal-

venā vieta ierādīta viņa darbībai pilsoņu kara laikā. Grā-

matas pamatā likti arhīvu materiāli, dokumenti un atmiņu

publikācijas, J. Vācieša memuāri un darbi, viņa radinieku

un bijušo kauju biedru atmiņas. Izmantoti PSRS Cen-

trāla valsts kara vēstures, Padomju Armijas un LKP CX

Partijas vēstures institūta Partijas arhīva materiāli, kas

atspoguļo J. Vācieša dienesta gaitas vecajā armijā, pa-

rāda viņa lomu KSFPR bruņoto spēku organizēšanā un va-

dīšanā, sniegtas viņa paša rakstītās atmiņas. Pēdējie ma-

teriāli prasa kritisku pieeju un objektīvu vērtējumu, ņe-

mot vērā liecības, ko dod citi avoti — arhīvu dokumenti.

Darbā izmantotas vairākas nozīmīgas dokumentu publi-

kācijas, no kurām vispirms jāmin 1969. gadā iznākušais

apjomā plašais krājums «Sarkanās Armijas Virspavēlnie-
cības direktīvas (1917—1920)»*. Tas dod iespēju iepazī-

ties ar J. Vācieša darbību KSFPR bruņoto spēku virspa-

vēlnieka postenī. Krājumā ietverti visi nozīmīgākie pa-

domju bruņoto spēku vadības dokumenti, pavisam —•
818, no tiem lielākā daļa ir pirmpublicējumi. Vērtīgais
vēsturiskais materiāls liecina par to milzīgo darbu, kāds

partijas, Aizsardzības Padomes un personiski V. I. Ļeņina
vadībā tika veikts Padomju valsts aizsardzībā. Grāmata

satur vairāk nekā pusotra simta virspavēlnieka J. Vācieša

sastādītu un parakstītu dokumentu. To skaitā vispirms
jāatzīmē J. Vācieša ziņojumi V. I. Ļeņinam un Republikas
Revolucionārajai kara padomei par Padomju valsts stra-

tēģisko stāvokli un Sarkanās Armijas uzdevumiem, tele-

grammas V. I. Ļeņinam, kā arī pavēles, rīkojumi un

* Директивы Главного командования Красной Армии (1917—

1920). Сборник документов. М., 1969, 884 с.
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direktīvas frontu un armiju pavēlniecībai. Līdz ar šiem

dokumentiem, kas ievērojamā mērā atspoguļo Sarkanās

Armijas pirmā virspavēlnieka ieguldījumu padomju varas

aizsardzībā un uzvaras kaldināšanā pār interventiem

un baltgvardiem, krājumā ievietoti visi svarīgākie
V. I. Ļeņina rīkojumi, telegrammas, kā arī piezīmes par

dažādiem militāra rakstura jautājumiem.

Turpinot sākto pilsoņu kara dokumentu publicēšanu,
1971. gadā PSRS Ministru Padomes Galvenā arhīvu pār-
valde, Aizsardzības ministrijas Kara vēstures institūts un

Padomju Armijas Centrālais valsts vēstures arhīvs laida

klajā «Sarkanās Armijas frontu pavēlniecības direktīvu

(1917.—1922. g.)» 1. sējumu* — par laiku no 1917. gada
novembra līdz 1919. gada martam. Tas sniedz ne mazumu

vērtīga izziņas materiāla (kopskaitā ap 80 dokumentu)
par J. Vācieti, galvenokārt par 1918. gada vasaru, kad

viņš bija Austrumu frontes virspavēlnieks, dod samērā

plašu pārskatu par stratēģiski operatīvo vadību un orga-

nizatoriskajiem pasākumiem, liekot pamatus pirmajām
lielajām Sarkanās Armijas uzvarām pie Volgas. Tikai ne-

daudz dokumentu attiecas uz J. Vācieša — KSFPR bru-

ņoto spēku virspavēlnieka — darbības laiku, ieskaitot

1919. gada pirmos mēnešus. 1972. g. iznācis arī šī izde-

vuma otrais sējums.
No J. Vācieša darbiem vislielāko ievērību pelna viņa

apcerējums «Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme», kas

bija pirmais mēģinājums atspoguļot latviešu strēlnieku

cīņu ceļu. Šeit atrodami spilgti materiāli par latviešu

strēlnieku cīņām pie Mazās Juglas, viņu lomu kreiso

eseru dumpja sagrāvē, kaujām pie Kazaņas v. c. svarī-

giem notikumiem strēlnieku un reizē ar to arī paša J. Vā-

cieša kauju gaitās. Izmantoti daudzie J. Vācieša raksti

pilsoņu kara un vēlākā laika periodikā.
Līdz šim padomju vēstures un militārajā literatūrā par

J. Vācieti trūkst plašāku apcerējumu. Publicēti tikai da-

žādu autoru atsevišķi biogrāfiskas ievirzes raksti. Nozī-

mīgāko no tiem rakstījis A Golubevs**, pazīstamais pil-

soņu kara vēsturnieks (raksts publicēts pēc viņa nā-

* Директивы командования фронтов Красной Армии (1917—

1922 гг.). Сборник документов в 4-х т., т. 1. М., 1971, 788 с,

т. 2. М., 1972, 802 с.
** Голубев А. В. Первый советский Главком И. И. Вацетис. —

«Военно-исторический журнал», № 2, 1972.
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ves). Autors sniedzis pārdomātu J. Vācieša darbības un

rīcības motivējumu, sākot ar Oktobra revolūciju. A. Go-

lubeva mērķis — parādīt apcerējuma varoņa vietu pil-

soņu kara vēsturē un Padomju valsts regulārās armijas
izveidē. Vienmēr ar sirsnību atceroties J. Vācieti, A. Go-

lubevs pratis dot visumā objektīvu šī oriģinālā cilvēka

raksturojumu un viņa rīcības pamatojumu vairākos nozī-

mīgos vēstures posmos.

J. Vācieša attieksmi pret sociālistisko revolūciju un

viņa nostāšanos padomju varas pusē aplūkojis viens no

latviešu strēlnieku vēstures pētniekiem J. Kaimiņš. * Viņa
rakstā pārdomāti un labi izcelti tie apstākļi, kas noteica

J. Vācieša nostāju Oktobra revolūcijas dienās.

Arī buržuāziskajā Latvijā izdotajās grāmatās un rakstos

par latviešu strēlnieku cīņām imperiālistiskajā karā tika

minēts J. Vācieša vārds. Visi autori rakstīja par J. Vā-

cieti tikai kā par vienu no strēlnieku pulku komandie-

riem līdz 1917. gada rudenim, parasti dodot sagrozītu
viņa nostājas vērtējumu Oktobra dienās, izskaidroja viņa

rīcību ar savtīgiem personiskas dabas apsvērumiem
v. tml. Buržuāziskās Latvijas reakcionārie ģenerāļi un

publicisti, viltodami vēsturi, centās noklusēt strēlnieku

un arī J. Vācieša lomu pilsoņu karā Padomju Krievijā
vai arī šos jautājumus aplūkoja tendenciozā, izkropļotā

apgaismojumā.
Šīm buržuāziskās historiogrāfijas tradīcijām centušies

sekot arī latviešu nacionālistiskie emigranti ārzemēs,

J. Vācieša darbības vērtējuma sagrozīšanā tomēr ievēro-

jami pārspējot 20.—30. gados publicēto. Par J. Vācieti

visvairāk rakstījis U. Ģērmanis. Grāmatā «Pa aizputinā-
tām pēdām», kas izdota Zviedrijā, kā arī citās publikācijās

viņš apšaubījis J. Vācieša autobiogrāfijā rakstīto un cen-

ties pats izdomāt jaunu Padomju bruņoto spēku pirmā

virspavēlnieka biogrāfiju. Apšaubīdams gan viņa izcelsmi,

gan pārliecināto nostāšanos padomju varas pusē un uzti-

cīgo kalpošanu tai, U. Ģērmanis meklējis pretrunas vai arī

atsevišķus politiskā ziņā kļūdainus izteikumus J. Vā-

cieša darbos, lai latviešu lasītājiem ārzemēs parādītu viņu

kā šauri nacionālu ideju piekritēju. Taču šādi viltojumi
nav varējuši un nevarēs aizēnot J. Vācieša lielo ieguldī-

* Кайминь Я. Первый Главковерх Красной Армии. — «Советская

Латвия», № 44, 1958.



jumu Padomju valsts aizsardzības organizēšanā 1918. un

1919. gadā, kad viņš nesatricināmi uzticīgi pildīja
V. I. Ļeņina norādījumus un veidoja pasaulē pirmās
Padomju valsts bruņotos spēkus.

* * *

Apcerējuma autori izsaka izjustu pateicību J. Vācieša

radiniecēm: |A. Andersoneiļ, E. Vācietei, V. Leitartei un

V. Vācietei par vērtīgajiem atmiņu stāstījumiem. Sirsnīgs
paldies bijušajam Lauka štāba komandantam A. Grabem,

5. (Zemgales) latviešu strēlnieku pulka komandiera viet-

niekam V. Pavāram un bijušajiem šī pulka strēlniekiem

E. Krieviņam, J. Filipsonam, T. Kapmalim, kā arī atvaļi-

nātajam ģenerālim T. Kaufeldam, LPSR ZA akadēmiķim
J. Krastiņam, Vēstures institūta vecākajam zinātniskajam
līdzstrādniekam Ē. Žagaram un citiem biedriem, kuru vēr-

tīgās piezīmes un norādījumi palīdzēja pilnveidot šo

darbu. Izsakām pateicību arī B. Brikmanim v. c. LPSR

Centrālā valsts kino-foto-fono dokumentu arhīva darbi-

niekiem par palīdzību attēlu sagatavošanā.
Grāmatas I—III nodaļu sarakstījis J. Ruberts, bet

IV—VII nodaļu — V. Bērziņš.

Autori
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I nodaļa

KALPA DĒLS

BĒRNĪBA UN JAUNĪBA

Toreizējās Kurzemes guberņas Kuldīgas apriņķī, Jaun-

muižā, kas mūsdienās ietilpst Saldus rajona Jaunlutriņu

ciemā, kalpa Jukuma Vācieša daudzbērnu ģimenē 1873.

gada 11. (pēc jaunā stila 23.) novembrī piedzima trešais

dēls. Tāpat kā tēvam, viņam deva veclaicīgo vārdu Ju-

kums, kas Kurzemē tolaik vēl bija diezgan izplatīts. Kal-

pam Jukumam Vācietim bija pavisam astoņi bērni, no

kuriem viens agri mira, bet pārējiem izdevās izaugt un

nostāties uz savām kājām, kaut arī netaisnīgās eksplua-
tatoru šķiru kundzības apstākļos tas prasīja vecāku un

pašu bērnu pārcilvēcisku darbu un sīkstu neatlaidību.

Jukuma Vācieša bērnība sakrita ar laiku, kad Kurze-

mes zemnieku dzīvē vēl arvien noteicošā vara piederēja
vācu muižniekiem. 1817. gadā, atceļot dzimtbūšanu Kur-

zemē, muižnieki nolaupīja zemniekiem zemi un arī viņu
sētas inventāru — darbarīkus un lopus. Neieguvuši zemi,
latviešu zemnieki joprojām ekonomiskā un arī tiesiskā

ziņā palika atkarīgi no vācu muižniekiem, kuriem bija
atstāta tiesas un policijas vara pagastos.

XIX gs. 50. gadu vidū 478 Kurzemes privātmuižu ko-

pējā platība sasniedza 66% no lauksaimniecībā izmanto-

jamās zemes, bet 30,7% piederēja valstij. Tātad gandrīz
visa zeme bija vācu muižnieku — apmēram nepilna pro-
centa guberņas iedzīvotāju, kā arī valsts, mācītāju, mež-

kungu, tiesnešu un pilsētu īpašums. Toties zemniekiem,

kuri bija vairāk nekā četras piektdaļas iedzīvotāju, ne-

piederēja ne zeme, ne arī tās bagātības
1
.

Viņi bija spiesti
nomāt paši savu zemi. Gandrīz divas trešdaļas Kurzemes

zemnieku bija pierakstīti privātajām muižām un vergoja

vācu muižnieku labā, bet pārējo darbaspēku izmantoja
kroņa, mācītāju un tiesnešu muižās.

Cenzdamies palielināt savus ienākumus, XIX gs. otrajā

pusē muižnieki sāka intensīvāk izmantot zemi un paplaši-
nāt savus laukus uz zemnieku izmantotās zemes rēķina.
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Muižnieki paaugstināja nomas maksu, sāka nomniekus

padzīt no zemes un viņu apstrādātos laukus pievienot
muižai. Tā lielum lielais vairākums Kurzemes lauku iedzī-

votāju palika par bezzemniekiem — kalpiem, iebūvie-

šiem, vaļiniekiem.

Tāpat kā citi muižnieki, arī Jaunmuižas īpašnieks ba-

rons Heinrihs fon Mirbahs savā muižā jutās kā feodāls

valdnieks. Līdz pat barona nāvei 1864. gadā viņa griba
bija likums visiem pagasta zemniekiem — gan kalpiem,
gan arī tiem, kuriem izdevās kļūt par saimniekiem. Ba-

rona netiklā dzīve bija zināma plašā apkārtnē, jo arī pēc
«brīvlaišanas» šis ekspluatators nedomāja atteikties no

«pirmās nakts» tiesībām. Zemnieku meitām pirms kāzām

vajadzēja saņemt muižā barona «svētību». Novada iedzī-

votāju atmiņā vēl glabājas veco ļaužu nostāsti par Bungu
birzi, kurā pēc barona pavēles pēra zemniekus un rībi-

nāja bungas, lai apkārtnē nebūtu dzirdami pērto klie-

dzieni un vaidi.

Šī izvirtuļa un izsūcēja alkatībai par upuri krita arī

Jukuma Vācieša vectēvs Atis Vācietis. Barons Mirbahs

bija ierīkojis degvīna dedzinātavu, ko visi novada iedzī-

votāji sauca par «Elli», jo tur ražoja dziru, ar kuru

apdzirdīja zemniekus, izkrāpjot viņiem pēdējos grašus.
Cenzdamies vairot savus ienākumus, barons pastiprināja

degvīna dedzināšanu un veda to pārdot uz Liepāju. Māju
saimniekiem klaušu kārtā vajadzēja milzīgās mucas vest

pajūgos uz tālo pilsētu, ceļā pavadot vairākas dienas. 2

Lai zemnieki nesūdzētos par nodzītajiem zirgiem un no-

plēstajiem aizjūga piederumiem, šķūtniekus pavadīja pa-

jūgs ar degvīna mucu. No tās katrs braucējs varēja sa-

ņemt pa mēriņam, lai «sasildītos».

Pret šādu muižas īpašnieka ieviesto kārtību uzstājās
A. Vācietis. Viņš atteicās braukt klaušās, izpelnīdamies

par to kunga dusmas. Barons viņu padzina no iekopta-

jām mājām. J. Vācieša vectēvs drīkstēja līdzi paņemt
tikai to, ko spēja aiznest pats, sieva un viņu trīs bērni.

Pēc tam viņš uz visiem laikiem kļuva par muižas kalpu,
arī viņa bērni bija spiesti strādāt muižnieka labā. Jukums

Vācietis savā autobiogrāfijā raksta, ka barons ņirgāda-
mies licis pārdēvēt mājas, reizē ar to arī vectēvs ieguvis
uzvārdu Vācietis. J. Vācieša māsa Anna Andersone at-

ceras, ka vectēva uzvārds sākumā bijis Šiliņš, bet kād-

reiz viņš sev uzšuvis garus svārkus, kuru dēļ kaimiņi



13

un ari muižnieks sākuši vectēvu saukāt par vācieti, līdz

tas beidzot ieguvis uzvārdu Vācietis.

Kalpu mītnes muižnieki bieži ierīkoja nederīgās saim-

niecības ēkās, jaunas mājas cēla retāk. Jaunmuižā bija
pāris desmiti kalpu, kas mitinājās vairākās muižas mājās.
Vienā no kalpu mājām, kurā dzīvoja četras ģimenes, lie-

lākā istaba bija ierādīta Jukumam Vācietim un viņa

daudzajiem bērniem. Savs kakts ar galdiņu un lāviņām

tajā pašā istabā bija atvēlēts arī vectēvam un vecaimātei.

Cietis barona patvaļas dēļ, vectēvs pa laikam sirga ar va-

jāšanas māniju, kļuva neiecietīgs. Vectēva paradums
diendusā iet atpūsties paša pagatavotajā zārkā bērnos

radīja baiļu un noslēpumainības izjūtas. J. Vācietis šīs

atmiņas saglabāja visu mūžu.

Jukums Vācietis, mazā Jukuma tēvs, Jaunmuižā bija
priekšstrādnieks — vecākais kalps jeb dižkalps, kam visos

darbos vajadzēja būt pirmajam, gan tīrumā dzenot vagu,

gan stājoties siena vālā. Tikai fiziski ļoti spēcīgs cilvēks

varēja ilgus gadus būt visur pirmais un uzņemties darba

smagāko daļu. Jukums Vācietis muižā nokalpoja 38 ga-

dus, smagi strādādams no saules lēkta līdz rietam. Bū-

dams vecākais kalps, viņš baudīja tiesības saņemt algā
dažus pūrus rudzu un

XU mucas siļķu vairāk nekā citi

kalpi.
J. Vācieša māte Līze Vāciete, dzimusi Liepa, bija ener-

ģiska sieviete, kas ziedoja visus spēkus, lai pavērtu sa-

viem bērniem ceļu dzīvē. Pašai viņai nebija iespēju
iemācīties vairāk kā lasīt un rakstīt, toties dēlus un mei-

tas viņa centās skolot, cik vien tas kalpa ģimenei iespē-

jams. Šinī nolūkā viņa nebaidījās «lekt acīs» pat mācī-

tājam, kurš neatlaidīgi aizstāvēja uzskatu, ka kalpu bēr-

niem skolas gudrības nav vajadzīgas. Līze Vāciete bija
arī laba rokdarbu pratēja, viņai veicās gan aušana, gan

adīšana. Viņa spēja lielo ģimeni apgādāt ar pašaustām
linu un vadmalas drēbēm, cimdiem un zeķēm.

Tāpat kā citi vācu baroni, arī Jaunmuižas īpašnieks sa-

vus kalpus nesaudzīgi izmantoja muižas darbos, jo nekādi

likumdošanas akti neierobežoja kalpu ekspluatācijas pa-

kāpi. Pēc muižnieka norādījuma kalpiem vajadzēja veikt

visdažādākos darbus. Vasarās nogurdinoši smaga bija

garā darba diena, bet vieglāk neklājās arī rudeņos, kad

notika labības kulšana. Tad dienā strādāja uz lauka —

novāca ražu vai ara zemi, bet naktīs bija jāiet rijā kult
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labību. Pec labības nokulšanas kārta naca liniem, kuru

apstrāde tāpat pa lielākai daļai notika naktīs. Ziemā ne

mazāk smagi bija meža darbi.

Kurzemes muižās pagājušā gadsimta 50.—60. gados vis-

plašāk ieviesās t. s. zemes kalpu algošana, kad galvenais
atlīdzības veids bija neliela zemes platība, kuru kalps
un viņa ģimene brīvajā laikā apstrādāja, iegūstot daļu
iztikas līdzekļu. Bieži muiža vēl maksāja dažus rubļus

naudā, deva daļu produktu, bet kalpa ģimenei — dzī-

vokli, lopiem — novietni, barību vai pļavu un ganības.
Tādā gadījumā kalps ar savu uztura strādāja zināmu

dienu skaitu nedēļā, bet sieva — noteiktu dienu skaitu

gadā. Kalpi strādāja ar saviem darbarīkiem — izkaptīm,
dakšām, cirvjiem, lāpstām, savām zirglietām. Arī Jaun-

muižā valdīja šāda kārtība.

Raksturojot sava tēva saimniecisko stāvokli, J. Vācie-

tis vēlāk ar zināmu ironiju izteicās: «Tēvam bija tikai

kustināms īpašums, bet nebija, ar ko to kustināt, ... rati

bija, bet nebija zirga.3
» Lai nodrošinātu ģimeni ar uzturu,

Jukums Vācietis turēja govi, dažas aitas un cūkas. Ru-

deņos kāva cūkas, bet par nopelnīto naudu tirgū nopirka
kādu turēšanai nederīgu un tālab lētāku govi, arī to no-

kāva un ieguva gan gaļu, gan arī ādu pastalām pašiem
un bērniem.

Lai savilktu galus kopā, arī Jaunmuižas dižkalpam va-

jadzēja savus bērnus jau no septiņu gadu vecuma nodot

par ganiem saimnieku mājās. Mazais Jukums jeb «Jucis»,

kā viņu sauca ģimenē, gana priekus un bēdas dabūja iz-

baudīt veselas astoņas vasaras. Ganu gaitas vajadzēja
sākt Jurģos; tās parasti beidzās ap oktobra vidu (pēc
vecā stila), kad Jucis mājās atgriezās ar «peļņu», kas,

kaut arī nebija liela, tomēr sniedza ģimenei atbalstu un

pašam deva iespēju apmeklēt skolu. Agri sāktā darba

dzīve norūdīja Jukuma Vācieša raksturu un gribasspēku.
Reizē ar to tā deva uzskatāmu priekšstatu par sociālajām
attiecībām laukos un darbaļaužu ekspluatāciju. Tam bija

ievērojama loma viņa turpmākajā dzīvē.

Kurzemē saimnieku bērni pagastskolu apmeklēja čet-

ras piecas ziemas, bez tam turīgākie no viņiem par īpašu
maksu apmeklēja arī «vasaras» skolu. Kalpu bērniem pa-

rasti vajadzēja apmierināties ar divām trim ziemām skolā,

pie tam rudeņos viņi ieradās pēdējie un pavasaros pirmie

atstāja mācības, lai dotos ganu gaitās.
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Jaunmuižas kalpa Vācieša dēlam skolu izdevās apmek-
lēt veselas septiņas ziemas —• vairāk pat nekā daža saim-

nieka bērniem. Tas izskaidrojams gan ar tēva atbalstu,
kādu viņš centās sniegt Jukumam, gan ari viņa paša ne-

atlaidību un dziņu mācīties. Jaunmuižas skola kalpam
Jukumam Vācietim nebija pieņemama, jo pats viņš bija

tajā mācījies un nevarēja to atcerēties citādi kā ar lielu

nepatiku. Šeit skolotājs cietsirdīgi pēra savus skolēnus.

Bez tam Jaunmuižas skola nespēja uzņemt visus apkār-
tnes bērnus. Tāpēc Jucis 1882. gadā, kad viņam jau apri-

tēja deviņi gadi, sāka apmeklēt Šķēdes pagasta skolu,
kas atradās kaimiņos — Vārmes draudzē. Šķēdes skolā

pavadītajās trīs ziemās Jukums mācījās veco un jauno
derību un katķismu, iemācījās lasīt vācu un krievu va-

lodā, apguva četras aritmētikas darbības. Viņam veicās

glītrakstīšanā un aritmētikā, it īpaši galvas rēķinos.

Cukura krogs, kur visu laiku atradās Jaunmuižas skola,

bija veca, neremontēta ēka. Sienas tai bija tik šķirbai-
nas, ka vējš ziemā putināja iekšā sniegu, bet vecais un

caurumainais jumts nespēja aizturēt lietus ūdeņus. Grīdu

mazgāja tikai pāris reižu gadā. Priekšlogu nelika ari zie-

mas laikā, jo skolēniem trūka gaisa — vienā klases

telpā mācījās 60—70 bērnu4
.

Skolēni šādu antisanitāru

apstākļu dēļ bieži slimoja ar garo klepu, trahomu, kašķi
v. c. lipīgām slimībām. Cik maz muižai un pagasta amat-

personām rūpēja skolas jautājums, liecina kaut vai tas,
ka 1876. gadā zemnieki gan saveda baļķus jaunas skolas

celtniecībai, tomēr tie sapuva, bet skolu neuzcēla.

Beidzot 1883. gadā sākās jaunās skolas celtniecība uz

apmēram 40 pūrvietas liela zemes gabala, ko skolai bija
atvēlējis jaunais Jaunmuižas īpašnieks Kampenhauzens.
Dāvinājuma aktā muižas īpašnieks saskaņā ar vācu ba-

ronu un mācītāju interesēm noteica, ka par skolotāju
skolā drīkst strādāt tikai Irlavas vai Valkas skolotāju se-

mināra absolvents. 1885. gadā, kad skola uzcelta,

agrākajam skolotājam A. Rītiņam par palīgu pieņēma Ir-

lavas skolotāju semināra absolventu Gustavu Lasi, lai

šādā veidā izpildītu dāvināšanas akta noteikumu. A. Rī-

tiņš bija spiests drīz atstāt savu vietu, jo nelielā alga
(naudas izteiksmē ap 149 rubļi gadā) nedeva iespēju al-

got un uzturēt palīgskolotāju. Tā par skolotāju Jaunmui-

žas pagastskolā uz ilgiem gadiem kļuva G. Lasis, kam

J. Vācieša bērnības un jaunības gados bija ievērojama
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loma viņa rakstura veidošanā un turpmākajās dzīves gai-
tās, jo 1885. gadā Jukums sāka apmeklēt sava pagasta
skolu.

Pagājušā gadsimta 80. gadu otrajā pusē sākās jauns
posms Latvijas tautskolu attīstībā: tās tika pakļautas Tau-

tas izglītības ministrijai un iekļautas vispārējā Krievijas
skolu sistēmā. Tādējādi samazinājās vācu muižnieku un

mācītāju noteicošā loma latviešu tautskolu kontrolē uņ

vadībā.

Jaunmuižas pagastskolā šajā laikā ik gadus mācījās ap-
mēram 80 skolēnu. 1888./89. mācību gadā, kad to pēdējo
ziemu apmeklēja Jukums Vācietis, mācījās pavisam 56

zēni un 30 meitenes, to skaitā bija arī vasaras skolēni —

22 zēni un 4 meitenes, kuru tēvi spēja samaksāt dažus

rubļus par mācībām. Skolā iestājoties, gandrīz visi pirm-
ziemnieki pratuši lasīt, grūtības parasti sagādājuši tikai

daži zēni un meitenes, kuri mājās nav tikuši pienācīgi

sagatavoti. Kā citur Kurzemē un Vidzemē, arī šajā no-

vadā vecāki, galvenokārt mātes, bērniem ierādīja lasīt-

māku jau mājās. Kaut arī skolas vajadzībām uzcēla

jaunu ēku, tomēr skolēni bija diezgan saspiesti — visi

mācījās vienā, apmēram 70 kvadrātmetrus lielā klases

telpā. Arī internātam atvēlētās divas istabas neapmieri-

nāja tik lielas skolas vajadzības, jo gandrīz visi bērni

skolā palika pa nakti. Nebija bagāts arī skolas inven-

tārs — tikai 18 skolas soli un neliels skaits mācību

līdzekļu — dažas ģeogrāfijas kartes, globusi, tabulas un

daži desmiti grāmatu, kuru kopējā vērtība nepārsniedza
20 rubļus. Skolas uzturēšana galvenokārt gūlās uz zem-

nieku pleciem: muiža sedza tikai desmito daļu izdevumu
5
.

Skolotājam Gustavam Lasim nebija viegli tikt galā ar

nemierīgo bērnu pulku, kurā turklāt vēl ietilpa dažādu

ziemu skolēni ar nevienādu zināšanu līmeni, bet mācīt

vajadzēja visus vienlaicīgi. Salīdzinājumā ar priekšgā-

jēju viņam piemita daudzas pozitīvas īpašības. Mācību

vielu viņš pasniedza ievērojami saprotamāk, bērniem ne-

vajadzēja iekalt un prast noskaitīt visu no galvas. Gal-

venā prasība, ko skolēniem izvirzīja, bija. izprast to, ko

viņi mācās, un izteikt patstāvīgus spriedumus. G. Lasis

centās panākt, lai viņa audzēkņi interesētos par notiku-

miem pasaulē, lasītu avīzes un grāmatas, cik nu toreiz tās

bija pieejamas. lespēju robežās viņš veltīja uzmanību

arī sava novada vēsturei, skāra sociāli ekonomiskās at-
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tiecības, taču revolucionāriem uzskatiem viņš nekad ne-

pieslējās. Saimnieku bērni viņa skolā parasti sēdējuši

gaišākajā, logu pusē. Skolā valdījusi disciplīna un kār-

tība, bet mācību stundās — pilnīgs klusums. 6 Jaunmuižas

skolai G. Lasis atdeva visu savu mūža darbu un ener-

ģiju, iekopdams arī krietnu saimniecību ar augļu dārzu.

Mācīdamies četrus gadus G. Laša vadītajā skolā, J. Vā-

cietis sadraudzējās ar skolotāju, izlasīja visas viņa dotās

grāmatas. Atceroties brāļa skolas gadus, A. Andersone

stāsta, ka mācības viņam nekādas grūtības nav radīju-
šas — viņš visu ātri un samērā viegli apguvis. Toties

nemierīgā rakstura dēļ bieži nācies atstāt savu solu un

pastāvēt kaktā. Divas pēdējās skolas vasaras J. Vācietis

nolīga darbā pie skolotāja, lai palīdzētu iekopt skolai at-

vēlēto zemi, kurā ietilpa purvains meža gabals un daļa
nolaistā ezera. Divatā ar skolotāju viņi lauza celmus un

raka grāvjus, lai kultivētajā platībā varētu sēt labību un

izveidot augļu dārzu. Pēc dažiem gadiem G. Lasim jau

piederēja prāvs augļu dārzs, turklāt viņš nodarbojās arī

ar biškopību. Turpmākajos gados dārzs un drava papla-
šinājās, jo skolotājs prata saimniekot un izmantot ari

savu skolēnu darbaspēku. Kaut gan darbs bija smags,

skolotājs Jukumam deva iespēju mācīties arī vasarā un

ar G. Laša palīdzību viņš gatavojās mācību turpināšanai

Kuldīgas ministrijas skolā. Turpmākajās dzīves gaitās
J. Vācietis savu skolotāju atcerējās ar pateicību, jo sko-

las gadi viņam deva ne tikai elementārās zināšanas, bet

arī rūdīja neatlaidībuun dziņu mācīties.

1889. gada rudenī, nepilnus 16 gadus vecs, Jukums Vā-

cietis iestājās Kuldīgas ministrijas skolas augstākajā klasē.

Šo lauku tipa skolu 1883. gadā nodibināja Baltijas pareiz-
ticīgo brālība, kas nopirka tās vajadzībām atsevišķu ēku.

Skolas uzturēšanai līdzekļus deva Izglītības ministrija un

brālība. Par mācībām katram skolēnam vajadzēja maksāt

10 rubļus gadā. Šo skolu J. Vācietis izvēlējās ne tikai

tāpēc, ka tajā bija mazāka mācību maksa nekā privāt-
skolās vai ģimnāzijā. Kalpa dēlam svarīgi bija labi prast
krievu valodu un iegūt tiesības iestāties valsts dienestā.

To šī skola varēja nodrošināt, tāpēc tajā visvairāk mācījās
novada zemnieku dēli, kam trūka līdzekļu. 1889. gadā

ministrijas skolu apmeklēja 139 zēni un 16 meitenes.7

Blakus reliģijai skolas mācību plāna bija krievu

valoda, bez tam matemātika, glītrakstīšana, zīmēšana,
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ģeogrāfija un vēsture. Mācības parasti notika 5 stundas

dienā — no pulksten 8 līdz 13. Tāpat kā Jaunmuižā,

J. Vācietim sekmes visos priekšmetos bija labas. Viņš
centās apgūt ne tikai mācību vielu, bet izlasīt arī visas

skolas un Kuldīgas latviešu biedrības bibliotēkā esošās

grāmatas, daudz mācījās patstāvīgi. Lielas grūtības sagā-
dāja materiālie apstākļi, jo vajadzēja maksāt mācību

naudu, bija nepieciešams apģērbs un uzturs, kā arī gul-
tasvieta — skolai pansijas nebija. Materiālo grūtību dēļ
katru gadu krietna daļa Kuldīgas ministrijas skolas sko-

lēnu izstājās no skolas, nebeiguši tās kursu. «Lai segtu

izdevumus, bija vajadzīga nauda, kuru nācās pašam pel-
nīt,» J. Vācietis vēlāk rakstīja savā autobiogrāfijā.

Cenzdamies iegūt līdzekļus mācībām un iztikai, J. Vā-

cietis iestājās darbā Hiršmaņa sērkociņu fabrikā «Vul-

kāns». Tieši šinī laikā fabrika uzstādīja pirmo tvaika dzi-

nēju, kas deva iespēju ievērojami kāpināt ražošanu. Tika

iekārtota zāģētava, litogrāfijas uh mehāniskais cehs, kurā

izgatavoja arī pašu konstruētas mašīnas. Strādnieku skaits

fabrikā pārsniedza pāris simtus un turpmākajos gados vēl

palielinājās. Fabrika kļuva par vienu no labākajiem sērko-

ciņu ražošanas uzņēmumiem Krievijā; tajā ražoja t. s.

zviedru ugunsdrošos sērkociņus un eksportēja tos uz vai-

rākām valstīm.

J. Vācietis sākumā ņēma darbu uz mājām — vakaros

pēc stundu sagatavošanas līmēja sērkociņu kastiņas, sa-

ņemot par to samērā niecīgu atalgojumu: 50-—60 kapei-
kas nedēļā. Tāpēc bez atbalsta no mājām iztikt nebija

iespējams. Dažkārt Jaunmuižas kučieris, kurš brauca uz

Kuldīgas tirgu pārdot muižas ābolus vai citus lauksaimnie-

cības ražojumus, Jukumam atveda mātes sagatavoto pro-

duktu sūtījumu. Bet bija arī tādas nedēļas, kad neviens

no Jaunmuižas uz Kuldīgu nebrauca. Tad Jukuma tēvs

sestdienas pēcpusdienā cēla plecos maizes paunu un kā-

jām devās uz 37 verstis attālo Kuldīgu, lai dēlam aiz-

nestu pārtiku nākamajai nedēļai. Tālā ceļa gājējs, kas tik

pašaizliedzīgi rūpējās par Jukuma izglītību, mājās atgrie-
zās tikai svētdienas vakarā, bet pirmdien viņam pašam

vajadzēja iet muižas darbos. Dzīve pilsētā nebija viegla.
Cīnīdamies ar materiālajām grūtībām, J. Vācietis iepazina
arī pilsētas darbaļaužu dzīvi un guva priekšstatu par

sociālajiem kontrastiem. Šinī sakarībā viņš izteicās:

«Dzīvot nācās trūcīgi, bet pilsētas dzīve mani ieintere-



sēja un radīja enerģiju cīņai. Pēc lauku klusuma un vien-

muļības pilsēta ar tās ainu un stāvokļu daudzveidību deva

iespēju attīstīties manām novērošanas spējām.»
8

1890. gada pavasarī, pēc mācību gada beigām, J. Vā-

cietis sāka strādāt par dienas strādnieku Hiršmaņa sēr-

kociņu fabrikā — vajadzēja pelnīt līdzekļus skolas tur-

pināšanai. Tāpat kā citos kapitālistiskajos uzņēmumos,
arī šajā fabrikā strādniekus nesaudzīgi ekspluatēja. Juku-

mam darba diena sākās jau pulksten sešos rītā un ilga
līdz septiņiem vakarā, atskaitot pārtraukumus brokastīm,

pusdienām un launagam, kam kopā atvēlēja divas stun-

das. Fabrika pieņēma darbā arī 12—15 gadus vecus bēr-

nus un pusaudžus, kuri strādāja par vēl zemāku atalgo-
jumu nekā pieaugušie. Arī Kuldīgā bija izplatīta dažādu

sodu sistēma — varēja sodīt par meistaram pretī pa-

teiktu vārdu, par darba kavēšanu, nosebošanos utt. Die-

nas strādniekus varēja atlaist pat bez brīdinājuma.
Jukums Vācietis visu garo darba dienu pavadīja pie

mašīnas sviras, kas rokās atstāja tulznas un nogurumu.

Sevišķas mocības sagādāja rīta stundas, kamēr muskuļi
pierada pie sasprindzinātā darba ritma. Sērkociņu ska-

liņu izgatavošana notika vienuviet ar 10 mašīnām, kas sa-

cēla nogurdinošu troksni un blīvu, putekļainu miglu visā

telpā. Vēl neciešamāki apstākļi radās tad, ja izgatavoja
sarkanos sērkociņus. Tad gaisu piesātināja indīgi sarkani

putekļi, tie nosēdās uz drēbēm un iegula plaušās, apgrū-

tināja elpošanu. Šādos apstākļos J. Vācietis nostrādāja
trīs mēnešus, gūdams spilgtu priekšstatu par pilsētas
strādnieku dzīvi, kas pēc viņa uzskata toreiz bija sma-

gāka nekā kalpu dzīve. Par šo sūro darbu J. Vācietis

dienā nopelnīja tikai 40 kapeikas. Ne velti vēlāk viņš
šo posmu atcerējās kā grūtāko savas jaunības gados.
Taču Jukums Vācietis Kuldīgā pavadītajā laikā parādīja
arī sabiedrisku aktivitāti.

Nomaļajā Kuldīgas pilsētā, ko ar lielākiem centriem

nesaistīja dzelzceļš, pagājušā gadsimta 90. gados tomēr

izveidojās samērā rosīga sabiedriskā dzīve. Te darbojās

Kuldīgas latviešu biedrība, kas rīkoja jautājumu izskaid-

rošanas vakarus, pulcinot tajos vietējos progresīvās inte-

liģences pārstāvjus. Šos vakarus bieži bez audzinātāju

atļaujas apmeklēja Baltijas skolotāju semināra audzēkņi
un daļa pilsētas skolas skolēnu. Dažreiz jautājumu vaka-

ros izraisījās asas debates par sociālajiem jautājumiem.

192*
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Kaut arī politiskos jautājumus nedrīkstēja skart, viss ša-

jās sanāksmēs dzirdētais deva ierosmi arī skolu audzēk-

ņiem, aktivizēja viņu sabiedrisko rosmi. J. Vācietis cen-

tās apmeklēt šos vakarus un piedalījās arī skolēnu gru-

pas rokrakstā izdotā žurnāla sagatavošanā, šinī nolūkā

dziļāk iepazīdamies ar literatūru par Eiropas politisko
vēsturi 19. gadsimtā, sociālistisko kustību v. c. jautāju-
miem. Grupa Kuldīgas pilsētas skolas skolēnu, arī J. Vā-

cietis, piedalījās folkloras vākšanā un savāca apmēram
5000 tautas dziesmu, kuras nosūtīja laikrakstam «Tēvija».

Apstākļos, kad šķietami visus spēkus izsūca sasprindzi-
nātā darba diena un mācības, J. Vācietis interesējās par

sabiedriskās dzīves norisi Kuldīgā un skolā, centās aktīvi

piedalīties visur, kur tas bija iespējams. Tā jau jaunības

gados viņa enerģiskais raksturs, dzīvotprieks un sabiedris-

kums guva diezgan noteiktu izpausmi.

KARADIENESTĀ

1891. gada pavasarī Jukums Vācietis beidza Kuldīgas

ministrijas skolu. Izvirzījās jautājums: ko darīt tālāk? Ju-

kumam ritēja astoņpadsmitais gads. Šajā vecumā lielākā

daļa kalpu jauniešu muižās vai pie saimniekiem jau veica

visus pieaugušu, nobriedušu kalpu darbus. J. Vācieti ne-

saistīja perspektīva liekt muguru muižas vai saimnieka

labā. Vēlēšanos bija daudz. Vairāk par visu viņš gribēja

iegūt labu izglītību, taču līdzekļu trūkums slēdza ceļus šī

mērķa piepildīšanai. Vienīgā reālā iespēja toreizējos ap-

stākļos — iestāties tādā mācību iestādē, kuras audzēkņi
atradās valsts apgādē. J. Vācietis pats vēlāk par to auto-

biogrāfijā rakstīja: «Tā kā man nebija līdzekļu, lai mā-

cītos civilajās skolās, sava mērķa sasniegšanai es izvēlē-

jos militārās instances.»

Militārās karjeras izvēlē sava loma bija ari bērnības

iespaidiem. J. Vācieša māsa Anna Andersone, kuru Ju-

kums savu skolas gaitu laikā vienmēr ķircinādamies sau-

cis par «Anneles jaunkundzi», atceras, ka bērnībā viņš
visvairāk mīlējis klausīties kara stāstus. īpaši pievilcīgi

viņam šķituši nostāsti par krievu-turku karu (1877.—

1878. g.). Gandrīz katrā pagastā dzīvoja pa atvaļinātam
zaldātam, kas šajā karā bija ņēmuši dalību un mīlēja
stāstīt citiem savus piedzīvojumus. Karā bija piedalījies



21

J. Vācietis Viļņas junkurskolas laikā

arī kāds Vāciešu ģimenes attāls radinieks, kurš dažkārt

pie viņiem ciemojies un šādās reizēs parasti neiztika bez

«turku kara» stāstiem. Šim radiniekam bija krievu armi-

jas formas cepure ar sarkanu kokardi, kas saistīja Ju-

kuma uzmanību, un viņš vienmēr kāroja uzlikt to galvā.
Reiz, uzlicis cepuri, Jukums, kas bija dzirdējis daudz

nostāstu par slaveno krievu ģenerāli M. Skobeļevu, lepni
teica: «Es esmu Skobeļevs!» Radinieks viņam uzdāvi-

nāja šo cepuri, un Jukums to glabāja visu skolas laiku.

Šādos apstākļos Jukums Vācietis karadienestu izvēlējās
par savu turpmāko ceļu dzīvē. Ap šo laiku citu brāļu
dzīves gaitas Jau bija diezgan skaidri iezīmējušās. Ve-

cākais brālis Ermanis slimības dēļ nevarēja strādāt lauku

darbus, tāpat viņu neņēma karadienestā, tāpēc atlika skro-

dera amats, kas deva iespēju palīdzēt arī brāļiem. Otrs

vecākais brālis Jānis pēc obligātā dienesta gadiem ar-

mijā dzīvoja Rīgā un kļuva par grāmatvedi. Vienīgi
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jaunākais brālis Jānis neparādīja lielu interesi par mācī-

bām un strādāja lauku darbus — bija kalps, vēlāk —

rentnieks. Kalpoņu gaitas jaunībā negāja secen Jukuma

māsām Babai, Līzei un Annai.

Uzzinājis, ka Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljonā
uzņem brīvprātīgos, Jukums nolēma doties uz Rīgu. Lai

no Lutriņu draudzes mācītāja J. Raisona saņemtu kris-

tāmo zīmi, mātei vajadzēja likt lietā savu uzstājību, jo
dvēseļu gans jautāja: «Kāpēc tavs dēls nevar art zemi

kā citi bauri?» — Līze Vāciete mācītajam atcirta: «Mans

dēls grib mācīties!»

1891. gada 4. septembra_ rītā Tukuma stacijā Jukums

atvadījās no vecākā brāļa Ērmaņa, kurš viņu bija atvedis

līdz dzelzceļam ar zirgu, un devās uz Rīgu. Tajā pašā
dienā viņu ieskaitīja apakšvirsnieku mācību bataljonā kā

brīvprātīgo. J. Vācietis vēlāk stāstīja, ka jau pirmā diena

nesusi triecienu viņa naivajiem sapņiem par militāro kar-

jeru: izsniegtajai formas cepurei nav bijis sarkanās ko-

kardes. Tomēr vajadzējis samierināties ar to pašu.

Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljons bija izveidots

1887. gadā, lai kājnieku nodaļām un vadiem sagatavotu
apakšvirsniekus. Mācību bataljonā uzņēma 18—23 gadus
vecus jauniešus kā no kareivju vidus, tā arī brīvprātīgos,

kuri vēl nebija iesaukti karadienestā. Pavisam uzņēma
500 apmācāmo, ko divu gadu laikā sagatavoja par jau-

nākajiem apakšvirsniekiem. Mācību bataljonam bija īpaša

programma, saskaņā ar to pasniedza arī vispārizglītojošus

priekšmetus: Krievijas vēsturi, lietvedību, aritmētiku,

dziedāšanu un, protams, ticības mācību. Svarīgākie priekš-
meti bija ierindas mācība, reglaments, vingrošana, pau-

košana, šaušana, peldēšana un jaunkareivju apmācīšanas

paņēmieni. Noteikumi paredzēja, ka pēc mācību batal-

jona beigšanas četri gadi obligāti jānodien ierindas die-

nestā.

J. Vācietim nācās iziet armijas dresūru un ari pašam
apgūt iemaņas jaunkareivju apmācīšanā. 1892. gadā viņam

piešķīra jefreitora pakāpi. Mācības veicās labi, jo apakš-
virsniekiem paredzēto elementārkursu vispārējos priekš-
metos J. Vācietis apguva bez pūlēm. Nākamā, 1893. gada

augustā viņš beidza mācību bataljona kursu un ar jau-
nākā apakšvirsnieka pakāpi tika nosūtīts dienēt uz 105.

Orenburgas kājnieku pulku, kas atradās Viļņā. Pēc da-

žiem mēnešiem viņu paaugstināja par vecāko apakšvirs-
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nieku. 20 gadu vecumā J. Vācietis jau ieguva tiesības

mācīt un pārzināt veselu kareivju vadu. Sākās vienmuļā
un sūrā dzīve kroņa dienestā, kur valdīja patvaļa un tika

pieļauts daudz netaisnības, no kā visvairāk cieta vien-

kāršie ierindnieki un arī apakšvirsnieki.
Sasniedzis pirmo pakāpienu militārajā karjerā, J. Vā-

cietis neapmierinājās, nepārtrauca domāt par izglītības
turpināšanu. Viņš joprojām daudz lasīja un mācījās pat-

stāvīgi un, tiklīdz radās iespēja, turpat Viļņā devās uz

junkurskolu kārtot iestāju eksāmenus. Ar pārbaudījumiem

viņš sekmīgi tika galā un 1895. gada augustā tika ieskai-

tīts Viļņas kājnieku junkurskolā, kaut arī pēc mācību

bataljona beigšanas bija nodienējis tikai divus gadus.
Vidējās militārās mācību iestādes junkuru karaskolas

cara armijai gatavoja jaunākos virsniekus, kuriem bija
tiesības ieņemt rotu komandieru amatu. Viļņas kājnieku

junkurskolā bija nodibināta 1864. gadā. Mazturīgāko ap-
rindu jauniešus šī skola pievilka tāpēc, ka tajā izglītību

varēja iegūt uz valsts rēķina: mācības, uzturs un apģērbs
bija par brīvu. Junkurskolas beigušie kļuva par virs-

niekiem un reizē ar to baudīja zināmas priekšrocības
kā armijā, tā arī sabiedrībā.

Viļņas junkurskolā bija izvietota Viļņas Svētā Jēkaba

hospitāļa ēkā, ko pēc skolas nodibināšanas paplašināja,
piebūvējot klāt jaunas telpas. Skolā bija divgadīgs mācību

kurss, pie tam līdztekus armijas reglamentam jaunākajā
klasē mācīja arī vairākus vispārizglītojošus priekšme-
tus — krievu valodu, matemātiku, ģeogrāfiju, vēsturi un

ticības mācību, bez kuras neiztika neviena cariskās Krie-

vijas mācību iestāde. Vecākajā klasē galvenā uzmanība

tika veltīta kājnieku taktikas, topogrāfijas pamatu, for-

tifikācijas un ieroču apguvei.
9 Junkurskolu mācību plā-

nus un programmas vairākkārt mainīja un pārstrādāja.
1892. gadā tika apstiprināts jauns mācību plāns, kurš

paredzēja lielāku stundu skaitu taktikas un topogrāfijas

apgūšanai, par I—21 —2 stundām nedēļā samazinot vispār-
izglītojošo priekšmetu pasniegšanu. Toties uzņemšanas
eksāmenos tika paaugstinātas prasības matemātikā, vēs-

turē v. c. vispārizglītojošos priekšmetos. Topošo virs-

nieku reliģiskās pārliecības stiprināšanai arī vecākās kla-

ses kursā ieveda ticības mācības stundas, bet blakus

skolai uzcēla baznīcu.

Tāpat ka dienot pulka, ari Viļņas junkurskolā J. Vā-
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cieša dzīvi noteica stingrs reglaments, ko nedrīkstēja pār-

kāpt. Celties ik dienas vajadzēja jau pirms pulksten 6

rītā. Pēc brokastīm notika nodarbības klasē, kā ari pa-

galmā — ierindas mācībā, bet pēcpusdienā gatavojās nā-

kamās dienas stundām.10
Disciplīna bija stingra, jo topo-

šos virsniekus atbilstoši reglamenta prasībām vajadzēja
kārtīgi izdresēt, lai viņi savukārt šādu dresūru ieviestu

savās rotās, kad komandēs kareivjus. Ēdiens bija ļoti
pieticīgs, jo kara resors skopi atvēlēja līdzekļus — 14,2

kapeikas dienā viena junkura ēdināšanai. Tāpēc gaļu

topošie virsnieki dabūja tikai trīs reizes nedēļā, toties

katru dienu visās ēdienreizēs dzēra tēju, piekožot bul-

ciņu vai rupjā maluma kviešu maizi, bet visbiežāk —

parastu rupjmaizi. Skola nopirka dažas desetīnas lielu

zemes gabalu, uz kura uzcēla barakas vasaras nometņu

vajadzībām. Tur tad arī notika mācības lauka apstākļos.
Speciālos priekšmetus junkuriem pasniedza ģenerālštāba

pulkveži, kas dienēja Viļņas kara apgabalā, bet vispār-

izglītojošos — Viļņas vidējo mācību iestāžu skolotāji.
Lai topošos virsniekus iemācītu uzvesties sabiedrībā,

reizi nedēļā notika deju stundas un deju vakari. Tika

noorganizēts koris un skolas orķestris. Būdams ļoti sa-

biedrisks, J. Vācietis parasti piedalījās visos pasākumos.
Mācības arī junkurskolā viņam neradīja grūtības — viņš

bija pieradis mācīties patstāvīgi un darīja to sistemātiski.

Labas sekmes viņš guva arī dažādās šaušanas un vingro-
šanas sacensībās, par to parasti izpelnīdamies atzinību

un apbalvojumus: sudraba pulksteni, revolveri v. c.

1897. gada augustā J. Vācietis beidza Viļņas junkur-
skolu, saņemdams 1. šķiras beigšanas apliecību. Minē-

tajā gadā junkurskolu beidza 99 jaunie virsnieki, no tiem

40 ieguva 1. šķiras apliecības. 11 Beidzot junkurskolu,
J. Vācietim piešķīra podpraporščika pakāpi. Tā bija

pirmā, zemākā virsnieka dienesta pakāpe, kuras iegūšanai

kalpa dēlam vajadzēja veselus sešus gadus dienēt ar-

mijā un mācīties militārajās mācību iestādēs. Turpretī

turīgo aprindu jaunieši, īpaši muižnieku un kapitālistu
dēli, kas bija ieguvuši vidējo izglītību, tūlīt no ģimnā-

zijas sola varēja iestāties karaskolās un, tās beidzot, kļūt

par virsniekiem.

Mācības Viļņas junkurskolā noslēdza pirmo posmu

J. Vācieša karadienesta gaitās. Bija iegūta virsnieka die-

nesta pakāpe. Lai gan tā bija pirmā, zemākā pakāpe, to-



mēr tā deva iespēju būt par cara armijā un toreizējā
sabiedrībā privileģētas kārtas locekli. Junkurskolas pa-

beigšana kalpa dēlam atļāva materiāli nodrošināt savu

turpmāko dzīvi, justies brīvākam un neatkarīgākam kara-

dienesta ikdienā.

Turpmāk J. Vācieša priekšā bija daudzi armijas dzīves

gadi un iespējas pakāpeniski izdienēt augstāku pakāpi.
Sasniegtais varbūt spētu apmierināt dažu labu jaunieti

no pilsētas vai lauku buržuāzijas aprindām, taču Jukums

Vācietis to uzskatīja tikai par startu turpmākajam dzīves

posmam. Viņa dziņu mācīties un virzīties tālāk iegūtā
virsnieka apliecība nespēja apmierināt. Viņš izvirzīja
mērķi ieņemt vietu vecāko virsnieku rindās. Lai to pa-

nāktu, vajadzēja iekļūt Ģenerālštāba akadēmijā un pa-

beigt tās kursu.
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II nodaļa

PA NEATLAIDĪBAS IZLAUZTOCEĻU

ĢENERĀLŠTĀBA AKADĒMIJĀ

Pēc junkurskolas beigšanas J. Vācieti norīkoja dienēt

2. Kaunas cietokšņa kājnieku pulkā, bet jau 1897. gada
novembrī viņu pārcēla uz 3. Kauņas cietokšņa kājnieku

pulku, piešķirot podporučika pakāpi. Tur viņš bija rotas

komandiera vietnieks un vairākkārt rotu komandieru aiz-

vietotājs uz ilgāku laiku, kā arī bataljona komandiera pa-

gaidu adjutants. Arī tagad viņam bija visciešākā saskare

ar kareivju apmācīšanu. Tas deva lielu pieredzi, ko vēlāk

varēja izmantot, patstāvīgi komandējot bataljonu un

pulku. 1902. gada aprīlī sakarā ar izdienu J. Vācieti pa-

augstināja par poručiku un pēc pāris mēnešiem nosūtīja
uz Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljonu, kur bija ne-

pieciešami virsnieki ar zināšanām un prasmi apakšvirs-
nieku sagatavošanā. 1905. gada septembri J. Vācietis

ieguva nākamo dienesta pakāpi — viņu paaugstināja par

štābkapteini. Šī tad arī bija augstākā pakāpe, ko varēja

sasniegt virsnieks, kas cēlies no trūcīgo slāņiem un bei-

dzis junkurskolu.

Ritēja samērā vienmuļās dienesta gaitas. Taču armijas
dzīves vienveidība nenotrulināja un nenomāca J. Vācieša

plašās intereses un centienus turpināt izglītību. Viņš daudz

lasīja, interesējās par vispārējo vēsturi un karu vēstures

jautājumiem. Kā virsniekam viņam grāmatas bija pie-

ejamas, arī laika atlika daudz vairāk nekā agrāk, it īpaši,
ja nenodevās kāršu spēlei un uzdzīvei, kas plaši zēla

cara armijā. Kāršu spēle J. Vācieti nespēja saistīt, jo to

viņš uzskatīja par tukšu laika nosišanu. Arī «saviesīgos
vakarus», kurus tik ļoti cienīja virsnieku aprindās, J. Vā-

cietis apmeklēja retāk nekā citi, lai gan viņš bija sa-

biedriska rakstura cilvēks. Tā viņam radās vairāk iespēju
mācīties un aizpildīt robus zināšanās, kuri bija radušies,

trūkstot plašākai vispārējai izglītībai.
Dienēdams Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljonā,

J. Vācietis iepazinās ar vācieša Kergera meitu Marga-
retu. Kergers savā laikā bija atbraucis no Vācijas bez
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līdzekļiem, bet, būdams veikls un neatlaidīgs cilvēks,

pratis no vienkārša zeļļa izsisties uz augšu un atvērt pats
savu darbnīcu, kas atradās viņa mājā Rīgā, Elizabetes

(tagad Kirova) ielā 6. Kergera darbnīcā izgatavoja skul-

ptūras, metāla kalumus un kapu pieminekļus.

Jaunā virsnieka brašā stāja, pievilcība un uzmanība

patika Margaretai Kergerei un, kaut arī J. Vācieša iz-

redzētās vecāki nebija augstās domās par virsnieku, kurš

cēlies no latviešu laukstrādnieku ģimenes un vāciešu iz-

pratnē bija tikai «bauris», tomēr virsnieka uzplečiem un

vietai toreizējā sabiedrībā bija sava nozīme. J. Vācietis

apprecējās ar Margaretu Kergeri. Jaunais pāris nebija
visai ieredzēts sievas vecāku mājās, arī dēls Jukums

(dzimis 1909. gadā, bet miris buržuāziskajā Latvijā 30.

gadu beigās) nebaudīja īpašu vectēva mīlestību. J. Vā-

cieša sieva, meitas Irēna un Vera (dzimušas 1905. un

1911. gadā) kopā ar citiem radiniekiem no Latvijas re-

patriējušās uz Vāciju.
Dienesta laiks Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljonā

J. Vācietim sakrita ar Krievijas pirmās revolūcijas uz-

plūdu posmu. Līdz tam neredzēti plašie strādnieku streiki

un zemnieku kustība satricināja Krievijas patvaldnie-
cisko režīmu. Latvijas proletariāts un zemniecība aktīvi

iesaistījās revolucionārajā cīņā. 1905.—1907. gada revo-

lūcijā Latvijas darbaļaudis revolucionāro sociāldemokrātu

vadībā pašaizliedzīgi cīnījās pret carismu, vācu muižnie-

cību un nacionālajiem spaidiem. Latvijas proletariāta un

latviešu sociāldemokrātijas izcilo vietu revolūcijā augstu

novērtēja V. I. Ļeņins. J. Vācietis, atrazdamies Rīgā,
dzīvi sekoja revolūcijas norisei un, kaut arī cara armijas

virsniekam tas neklājās, simpatizēja tautas masu kus-

tībai.

1905. gada beigās cara patvaldība uz Baltiju, tāpat kā

uz daudziem citiem Krievijas novadiem, nosūtīja prāvas
karaspēka daļas revolūcijas apspiešanai. Kaut arī J. Vā-

cietim priekšniecība gribēja uzticēt kādas soda ekspedī-
cijas vienības komandēšanu, viņam izdevās no šāda uz-

devuma atbrīvoties.

Nešaubīgi noraidījis kalpu un strādnieku apspiedēja
lomu, viņš steidzās palīdzēt savam brālim Jānim Vācie-

tim, kurš bija apcietināts par uzstāšanos dzelzceļa strād-

nieku sapulcē Tukumā. Izmantodams dienesta stāvokli
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un pakāpi, J. Vācietis, kaut arī ar grūtībām, tomēr panāca

sava brāļa atbrīvošanu no apcietinājuma.
Kaut gan brāļa apcietināšana radīja sarežģījumus, J. Vā-

cietis kā neatlaidīga rakstura un stipras gribas cilvēks

nopietni gatavojās īstenot savu nodomu — iekļūt Ģenerāl-
štāba akadēmijā, lai arī tā bija domāta valdošo šķiru pār-
stāvjiem. Tas nenācās viegli —

ne tikai šķiriskās izcel-

šanās dēļ, bet vajadzēja kārtot eksāmenus gan kara ap-

gabala štābā, gan arī tieši akadēmijā. Tomēr viņš

neatlaidīgi gribēja īstenot nodomu par augstākās militārās

izglītības iegūšanu. Tāpēc viss brīvais laiks tika veltīts

mācībām. 1906. gada pavasarī J. Vācietis ieradās Viļņā,
kara apgabala štābā, lai kārtotu eksāmenu, kas deva tie-

sības kandidēt uz iestāju pārbaudījumiem Ģenerālštāba

akadēmijā, jo gribētāju kļūt par akadēmijas klausītājiem
netrūka. Viļņas kara apgabalā no 115 virsniekiem, kuri

bija izteikuši vēlēšanos mācīties, laime uzsmaidīja tikai

10 cilvēkiem. 1 Eksāmenu izdevās sekmīgi nokārtot, un

1906. gada augustā J. Vācietis devās uz Pēterburgu, lai

kārtotu iestāju pārbaudījumus Ģenerālštāba akadēmijā.
Eksāmeni akadēmijā bija diezgan nopietni. Krievu va-

lodā vajadzēja rakstīt diktātu un sacerējumu, matemātikā

prasīja zināšanas reālskolas kursa apjomā, bez tam vēl

bija jāeksaminējas ģeogrāfijā, vispārējā vēsturē un Krie-

vijas vēsturē, svešvalodās, kājnieku taktikā, reglamentos
un artilērijā. Svarīga bija arī jāšanas prasme, kam īpaši
lielu nozīmi piešķīra pēc cara armijas neveiksmēm krievu-

japāņu karā. Pēc katra eksāmena komisija paziņoja reflek-

tantiem- rezultātus, un viņi paši izlēma, vai vērts turpināt
eksaminēšanos, jo konkurss vienmēr bija prāvs.

J. Vācietim eksāmenus izdevās nokārtot labi, un 1906.

gada 9. oktobrī viņš oficiāli tika uzņemts par klausītāju
Ģenerālštāba akadēmijā. Viņa sapnis sāka piepildīties,

iestājās jauns, daudz interesantāks dzīves posms. Tagad
mācībām viņš varēja ziedot visus savus spēkus un iegūt

nopietnas zināšanas kara mākslā.

Ģenerālštāba akadēmija, kas bija nodibināta XIX gs.

30. gados un saucās Nikolaja I vārdā, sagatavoja vecāko

virsnieku kadrus cara armijai. Šajā mācību iestādē uz-

ņēma klausītājus, kas bija absolvējuši arī junkurskolas,
kurās nebija obligāts dokuments par vidējo izglītību. Klau-

sītājiem bez vispārējās vidējās izglītības radās zināmas

grūtības, kad akadēmijā vajadzēja strādāt patstāvīgi. Šī
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augstākā militārā mācību iestāde ievērojami paplašināja
virsnieku teorētisko zināšanu loku, deva jaunākās atziņas,

ko nepieciešams pielietot praksē, sīkāk iztirzāja karu

vēsturi un mācīja no tās izdarīt secinājumus nākotnei.

Tomēr virsnieku sagatavošana praktiskai darbībai, it se-

višķi kaujas apstākļos, ievērojami atpalika no viņu teorē-

tiskās sagatavotības, kam tika veltīta nopietna uzmanība.

To veicināja arī valdošā metode — lekciju lasīšana visos

priekšmetos, atskaitot praktiskās nodarbības jāšanā. Rie-

tumeiropas valstu armiju štābos par svarīgāko pārvietoša-
nās un sakaru līdzekli jau sāka uzskatīt automobili, bet

cariskās Krievijas armijas vadošajās aprindās virsniekus

vēl arvien noskaņoja visos nozīmīgākajos gadījumos —

miera laikā un kaujas laukā — izmantot zirgu.

Akadēmijas pirmajā kursā J. Vācietis apguva dažādu

karaspēku veidu taktiku, lauka fortifikāciju, kara mākslas

vēsturi, ģeodēziju, pasaules un Krievijas vēsturi v. c.

Klausītājiem mācību dienas bija diezgan noslogotas: lek-

cijas notika no pulksten 8 līdz 16, bet trīs reizes nedēļā
no rītiem bija jāšanas vingrinājumi. Mācību daļa stingri

prasīja, lai klausītāji vienmēr apmeklētu lekcijas — katru

dienu reģistrēja, taču ne visi klausītāji kārtīgi nosēdēja
paredzēto laiku. Daži aizgāja no lekcijām, citi brīvajās
istabās pēc konspektiem gatavojās eksāmeniem. Jaunākā

kursa klausītāji nevajadzīgi daudz laika tērēja, lai iemā-

cītos ne tikai lasīt karti un orientēties pēc tās apvidū,
bet arī lai prastu uzņemt — iezīmēt attiecīgu apvidu
kartē.

Ģenerālštāba akadēmijā visi klausītāji saņēma virsnieka

algu, kā ari dzīvokļa naudu un līdzekļus rasēšanas, kan-

celejas piederumu un karšu iegādei. Bez tam, pārejot uz

nākamo kursu, izmaksāja 100 rubļu lielu summu. Visumā

ari mazāk turīgi klausītāji, kāds bija J. Vācietis, mate-

riālā ziņā tika nodrošināti. Brokastis varēja saņemt aka-

dēmijas ēdnīcā, pusdienas viņi ēda pansijās, kur bija. ap-

metušies, bet par vakariņām vajadzēja gādāt pašiem. Mā-

cību gadi Ģenerālštāba akadēmijā līdz ar teorētiskajām
zināšanām J. Vācietim pavēra agrāk nebijušas iespējas
apmeklēt Pēterburgas teātrus un koncertus, sevišķi jau-
nākajā kursā, jo tad vakari nebija tik aizņemti. Vienī-

gais šķērslis — budžeta ierobežotība, grūtības biļešu sa-

gādē un, protams, savu tiesu laika paņēma ari mājas
darbu izpilde. Tomēr šajos gados teātra mākslas pasaule
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J. Vācietim kļuva sevišķi tuva. Vēlāk, būdams 5. Zem-

gales latviešu strēlnieku pulka komandieris, viņš labprāt
savā pulkā uzņēma māksliniekus un veicināja strēlnieku

iesaistīšanu pašdarbībā, visādi stimulēja dažādus kultūras

dzīves pasākumus.
J. Vācietis cītīgi nodevās mācībām un visumā guva la-

bas sekmes. Klausītāju zināšanas lielā mērā bija atka-

rīgas arī no pasniedzējiem. Līdzās savu priekšmetu labiem

zinātājiem un gudriem pasniedzējiem atgadījās arī dažs

labs netalantīgs iekalto gudrību atkārtotājs, kas klausītā-

jiem neko nespēja sniegt. Padomju Savienības Maršals

B. Šapošņikovs, kas akadēmijā mācījies no 1907. līdz

1910. gadam, tātad daļēji vienā laikā ar J. Vācieti, savās

atmiņās devis spilgtu vairāku pasniedzēju raksturojumu.
Tā, piemēram, par profesoru pulkvedi Jelčaņinovu, kurš la-

sīja lekcijas kavalērijas taktikā, B. Šapošņikovs rakstīja,
ka viņš bijis «... pilnīgi neapdāvināts kājnieku artilērists,
kas kaislīgi iemīlējies jātniekos. Būdams slikts jātnieks,
viņš dažkārt nāca uz lekcijām ar sasaitētu galvu, izpel-
nīdamies nosaukumu «jātnieks bez galvas». Viņa lekcijas

bija dažādu blēņu sakopojums, ieskaitot zirgu apkalšanu
un zirgu astu mazgāšanu. Šos murgus klausītāji apguva

ar lielām grūtībām.» 2

Pretstatā iepriekš minētajiem pasniedzējiem vairāki citi

strādāja labi un ar lielu atbildības sajūtu. Lekcijas tak-

tikā, piemēram, lasīja ģenerālis N. Daņilovs, kurš dziļi

pārzināja savu priekšmetu, prata ieinteresēt klausītājus

(arī padomju laikā viņš bija Ģenerālštāba akadēmijas

pasniedzējs). Kara stratēģijas jautājumos visa auditorija

parasti ar aizrautību klausījās vispārējās taktikas profe-

sora Beļajeva lekcijas. Viņš mācīja, ka komandieriem

kaujas laukā jārīkojas noteikti, jāparāda iniciatīva, kā

arī kritizēja Krievijas armijā esošās nekārtības. Pēdējā
iemesla dēļ viņam vajadzēja atstāt pasniedzēja vietu aka-

dēmijā. Savu priekšmetu labi zināja un saturīgas lekcijas

lasīja pulkveži Delvigs, Gulevičs v. c. Izcils lektors Krie-

vijas vēsturē bija pazīstamais krievu buržuāziskais vēs-

turnieks profesors S. Platonovs.

Kā virsnieks ar prāvu dienesta pieredzi armijā, J. Vā-

cietis pret lekcijās dzirdētajām atziņām zināmā mērā

izturējās kritiski. Vēlāk, būdams jau padomju Kara aka-

dēmijas pasniedzējs, viņš atzina, ka cariskās Krievijas Ģe-

nerālštāba akadēmijā «...kara zinātni studēju vienaldzīgi,
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izturoties pret to kā pret matemātiku. Dziļi principiāli

strīdi tika apieti — no tiem akadēmijā izvairījās.» 3 Pro-

tams, tas nebija attiecināms uz visiem pasniedzējiem un

visiem klausītājiem. J. Vācietis šīs domas izteica tāpēc,

ka akadēmijā galveno vietu ieņēma teorētiskā sagata-

vošana, kara mākslā iepriekš atzītās dogmas parasti ne-

apstrīdēja — tas nebija izdevīgi.
Vēlāk, 1923. gadā, Maskavā krievu valodā izdotajā

grāmatā «Par nākotnes kara doktrīnu», J. Vācietis rak-

stīja, ka daudzos kara mākslas jautājumos Ģenerālštāba
akadēmijā nebija vienotas, noteiktas nostājas. Gadījies

pat tā, ka paši pasniedzēji mainījuši uzskatus principiāli

svarīgās kara taktikas un stratēģijas problēmās. Tāpat kā

citi klausītāji, J. Vācietis ar interesi un aizrautību sekoja
lekcijām, kurās tika izteikts oriģināls viedoklis, kas bija

neatkarīgs no toreiz Rietumos izplatītajām militārajām
doktrīnām. Tomēr šādu lekciju skaits viņus nespēja ap-
mierināt. Turklāt klausītājiem pašiem neatļāva paust pat-

stāvīgus uzskatus — viņiem vajadzēja stingri vadīties no

lekciju konspektiem. Kādu virsnieku, krievu-japāņu kara

dalībnieku, kā atzīmē J. Vācietis, taktikas eksāmenā «iz-

gāza» par to, ka viņš bija uzdrošinājies izteikt patstāvīgas
domas.

J. Vācietis labprāt mīlēja uzturēties sabiedrībā, bija
dzīvespriecīgs un jautrs. Taču Ģenerālštāba akadēmijas

klausītāji, kas piederēja muižnieku un buržuāzijas ap-

rindām, ar pārākuma sajūtu izturējās pret bijušo kalpa
dēlu, kaut arī viņam bija prāva karadienesta pieredze.
Tāpēc J. Vācietim nevarēja izveidoties tuvākas attiecības

un draudzība ar kādu no kursa biedriem.

Pavasarī akadēmijas klausītājiem sākās grūts laiks —

vajadzēja pārlasīt daudzus tūkstošus lekciju konspektu
lappušu un sagatavoties eksāmeniem. Starplaiki bija ne-

lieli — divas trīs dienas. J. Vācietis labi prata koncentrēt

savus spēkus, aizmirsdams miegu un atpūtu, un saņēma
labas atzīmes. Tādējādi viņš sekmīgi nobeidza pirmo
kursu. Tūlīt pēc eksāmeniem visus klausītājus nosūtīja
uz lauka nodarbībām, kas ilga trīs mēnešus. Ari šeit

J. Vācietis parādīja labas zināšanas un attapību. Viens

no akadēmijas pasniedzējiem, pulkvedis Dobroroļskis,
kurš vadīja jaunākā kursa lauka nodarbības, 1907. gada
augustā, raksturojot viņam uzticētās grupas klausītājus,
rakstīja: «Štābkapteinis Vācietis strādāja ļoti centīgi un
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ar panākumiem, ātri apgūstot viņam dotos norādījumus.
Pamatīgi zina jaunākās klases teorētisko kursu. Redzams,
ka viņš neapmierinās tikai ar mācību grāmatām, bet lasa

un vārda plašā nozīmē interesējas par miltārajām zinā-
šanām. leguvis solīdu dienesta pieredzi. Labi audzināts,
korekts virsnieks. Rasēšana veicas slikti. Ar jūtamu ak-

centu runā krieviski un ne vienmēr atjautīgs atbilstošu

krievu valodas izteicienu izvēlē.» 4

Vasaras nodarbības jaunākā kursa klausītājiem beidzās

augusta nogalē. Mācības atsākās 1. oktobrī — pēc atvaļi-

nājuma, kas ilga vienu mēnesi. Otrajā kursā vislielākā

vērība tika veltīta nodarbībām taktikā. Kara zinātnes at-

tīstībā Krievijā šajā laikā notika cīņa s_tarp divām strā-

vām — ārzemju un krievu nacionālo. Ārzemju orientā-

cijas piekritēji, kas ieņēma augstus amatus valdībā, centās

nostiprināt savu ietekmi armijā un apgalvoja, ka krievu

kara zinātne esot atpalikusi, tai trūkstot zinātniski teorē-

tisku pamatu. Krievu militārās domas progresīvie pār-

stāvji turpretī uzstājās pret aklu klanīšanos ārzemju mili-

tāro autoritāšu priekšā. Viņi uzskatīja, ka nepieciešams
vispārināt un izmantot visu labāko, ko devusi krievu kara

māksla pagātnē, bet no ārzemju pieredzes paņemt labāko

un Krievijas apstākļiem noderīgāko. Ģenerālštāba aka-

dēmijas pasniedzēji vairāk balstījās uz ārzemju kara zi-

nātnes atziņām.

Ģenerālštāba akadēmijas klausītāji, kas eksāmenos

ieguva kopsummā vidēji 10 balles (augstākais vērtējums
bija 12 balles), pēc otrā kursa beigšanas tika ieskaitīti

papildkursā, kas bija paredzēts akadēmijas absolventiem,

kuri pamatkursu beidz ar labām sekmēm. Pēc papildkursā
beigšanas viņi pa lielākajai daļai tika ieskaitīti ģenerāl-
štāba virsniekos. Tā kā J. Vācieša sekmes atbilda no-

teikumiem, pēc otrā kursa beigšanas viņu atstāja papild-
kursā. Tajā nozīmīgākie mācību priekšmeti bija stratē-

ģija, vispārējā taktika, jaunāko karu vēsture, militārā

statistika, bet vakaros fakultatīvi bija iespējams mācīties

svešvalodas. Arī papildkursā galvenā pasniegšanas metode

palika lekcija, un tāpat kā iepriekš par virsnieku sagata-
vošanas un praktisko iemaņu iegūšanas metodi netika

atzītas pat tā saucamās «kara spēles».
Papildkurss tālāk paplašināja J. Vācieša militāro zinā-

šanu loku, deva iespēju vēl gandrīz gadu mācīties. Bez

tam papildkurss prasīja vēl lielāku patstāvību: pirmo
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četru mēnešu laika vajadzēja uzrakstīt divus referātus —

karu vēsturē un kara mākslas teorijā — un tos nolasīt

īpašai komisijai. Pēdējos četros mēnešos bija jāatrisina

viens taktikas uzdevums armijas korpusa darbības ap-
mērā. Joprojām notika nodarbības arī jāšanā, bet tagad
katram virsniekam deva iejāt jaunu zirgu. Jāšanas prasmē
eksāmens bija jākārto akadēmijas priekšnieka klātbūtnē.

1909. gada martā J. Vācietis beidza Ģenerālštāba aka-

dēmiju ar novērtējumu «sekmīgi», taču bez ieskaitīšanas

Ģenerālštāba virsniekos. J. Vācieša iegūtās atzīmes pa-
pildkursā, formāli ņemot, nedeva viņam iespēju iekļūt
zināmā mērā privileģēto akadēmijas absolventu vidū. Vis-

pārējās vidējās izglītības trūkums sagādāja grūtības pa-

pildkursā, kur bieži vajadzēja balstīties uz plašām, vispu-
sīgām zināšanām, tāpēc iegūt augstākās atzīmes viņam

bija gandrīz neiespējami. Bez tam J. Vācietim viņa izcel-

smes dēļ netika dotas tās priekšrocības un nolaides, ko

dažkārt saņēma klausītāji no aristokrātiskām ģimenēm.

Tādēļ kopvērtējumā pietrūkstot pat pāris desmitdaļām ne-

pieciešamās atzīmes, akadēmijas beidzējs palika ārpus
ģenerālštāba virsnieku aprindām. J. Vācietim, pēc viņa

paša izteiciena, pietrūkusi tikai viena ceturtdaļa balles5
.

Pēc akadēmijas beigšanas J. Vācietis tika norīkots Viļ-
ņas kara apgabala štāba rīcībā, kurš viņu pa vasaras no-

metņu laiku nosūtīja uz 45. kājnieku divīzijas štābu, lai

iegūtu priekšstatu par tā darbu. Pēc tam, 1909. gada sep-

tembrī, J. Vācieti nosūtīja uz viņa agrāko dienesta

vietu — 3. Kauņas cietokšņa kājnieku bataljonu (agrāko
pulku). Šeit viņu nozīmēja par 4. rotas komandieri. Nā-

kamajā gadā akadēmijas absolventu pārcēla uz 100. Os-

trovas kājnieku pulku, kur viņš komandēja rotu un kādu

laiku bija mācību komandas priekšnieks. 1912. gada
augustā sekoja jauns svarīgs kāpiens J. Vācieša dienesta

dzīvē — viņu paaugstināja par apakšpulkvedi un pārcēla

uz 102. Vjatkas kājnieku pulku. Šeit viņu iecēla par 4.

bataljona komandieri. Tā, pamazām virzīdamies, lēnām,
bet neatlaidīgi Jukums Vācietis — proletāriskas izcel-

smes virsnieks — sasniedza augstu dienesta pakāpi caris-

kajā armijā. Toreizējos apstākļos tas bija ārkārtīgs re-

tums. J. Vācietim tas izdevās ar sīkstu, neatlaidīgu darbu,

nepārtrauktu tiekšanos uz nosprausto mērķi — iegūt pla-
šas militārās zināšanas, kļūt par labu speciālistu — un

mērķtiecīgu darbu šinī virzienā.
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BATALJONA UN PULKA KOMANDIERIS

XX gadsimta otrajā gadu desmitā pasaulē nobrieda un

izraisījās nepieredzēti plašs un postošs karš, kas aptvēra

gandrīz visas Eiropas valstis. Karš izcēlās imperiālistisko
valstu pretrunu saasināšanās rezultātā. Kad Vācijas uzkū-

dītā Austroungārija sakarā ar tās troņmantnieka Franča

Ferdinanda nogalināšanu pieteica karu Serbijai, Krievija
gatavojās doties pēdējai palīgā. Tas noderēja Vācijai par

ieganstu 1914. gada 19. jūlijā (1. augustā) pieteikt karu

Krievijai, bet pēc pāris dienām — arī Francijai. Savu-

kārt Anglija pieteica karu Vācijai. Vēlāk karā iesaistījās
Itālija, Rumānija, ASV v. c. valstis. Imperiālistiskais pa-

saules karš nodarīja milzīgus postījumus karojošo valstu

tautas saimniecībai un prasīja miljoniem cilvēku dzīvību.

Lai palīdzētu franču armijai un glābtu to no sagrāves,
krievu Ziemeļrietumu frontes 1. un 2. armija sāka uzbru-

kumu Austrumprūsijā. Operācija notika bez pietiekošas

sagatavošanas, pavēlniecība rīkojās nemākulīgi un nesa-

skaņoti. Tāpēc, lai arī sākumā uzbrukums noritēja sek-

mīgi, abas krievu armijas cieta neveiksmi un smagus

zaudējumus.
Kopš kara sākuma 1. armijas sastāvā kaujās piedalījās

arī 102. Vjatkas kājnieku pulks, bet kopā ar to — apakš-

pulkvedis Jukums Vācietis. Cīnoties pret vācu armijas
daļām, nācās izstaigāt Austrumprūsijas mežus, pārvarēt
purvus. 1914. gada rudenī 102. Vjatkas pulks tika iesais-

tīts smagajās kaujās Polijā. Tajā bija 2,5 tūkstoši durkļu

(kareivju) un tikai četri ložmetēji. Komandēdams pulka
4. bataljonu, J. Vācietis atradās savu kareivju vidū un

tieši vadīja viņus cīņās. Bataljonam nonākot pretinieka

pārspēka ielenkumā, viņš deva pavēli izlauzties. Kaut arī

ciešot smagus zaudējumus, bataljonam tomēr izdevās iz-

rauties no vāciešu loka. Taču komandieris tika smagi
ievainots. Lode izgāja cauri labajai kājai, uz daudziem ga-

diem atstādama pēdas: J. Vācietis staigādams bieži lie-

toja spieķi, pa dziļu sniegu vai irdenu smilti viņam bija

grūti iet.

Kādu laiku J. Vācietis ārstējās hospitālī, bet pēc ievai-

nojuma sadziedāšanas vairākus mēnešus strādāja par tak-

tikas pasniedzēju Viļņas kājnieku junkurskolā, ko pats
savā laikā bija beidzis.

1915. gada pavasarī kara darbība skāra arī Latvijas



Apakšpulkvedis J. Vācietis imperiālistiskā kara

sākumā

teritoriju. Vācu karaspēks iebruka Kurzemē un drīz vien

sasniedza Jelgavu, ko 19. aprīlī mēģināja ieņemt, bet

tika atsists. 25. aprīlī vācu armija ieņēma Liepāju. Jūlija

sākumā, atjaunojot uzbrukumu no Dubisas-Ventas līnijas,
vācieši dažu nedēļu laikā vienu pēc otras ieņēma visas

toreizējās Kurzemes guberņas lielākās pilsētas, atskaitot

Ilūksti, kur cīņas notika vēl oktobrī. Kurzemes iedzīvo-

tāju lielākā daļa devās bēgļu gaitās.

leņēmusi gandrīz visu Kurzemes guberņu, vācu armija
bīstami apdraudēja Rīgu un Vidzemi. Šāda notikumu no-

rise veicināja latviešu buržuāzijas politisko rosmi. Naci-

onālās buržuāzijas redzamākie darbinieki savas šķiras
interesēs uzņēmās rūpes par latviešu brīvprātīgo vienību

formēšanu, cerot par to iegūt iespēju nostiprināt savas

ekonomiskās un politiskās pozīcijas. Vācu armijai strauji

tuvojoties Rīgai, 1915. gada 19. jūlijā Ziemeļrietumu fron-

tes pavēlniecība ņēma vērā latviešu buržuāzijas pārstāvju

iesniegumu un atļāva nodibināt 1. Daugavgrīvas un 2. Rī-

gas latviešu strēlnieku bataljonu, bet vēlāk deva atļauju

353*
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izveidot vēl sešus aktīvos latviešu strēlnieku bataljonus
un rezerves bataljonu. Latviešu buržuāziskā prese publi-

cēja Valsts domes deputātu J. Goldmaņa un J. Zālīša pa-

rakstīto uzsaukumu «Pulcējaties zem latviešu karogiem!».

Tajā buržuāziskie darbinieki ar skaļām frāzēm un dema-

goģiskiem lozungiem krāpa tautas masas, aicinādami cī-

nīties par carisma interesēm un centīgi rūpēdamies par

saimnieku un uzņēmēju apdraudēto īpašumu aizsargā-
šanu.

Latvijas Sociāldemokrātija, aicinādama darbaļaužu ma-

sas uz cīņu pret imperiālistisko pasaules karu, nosodīja
latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanu. J. Jansons-

Prauns laikrakstā «Cīņa» šo vienību izveidošanu nosauca

par «tīšu noziegumu pret tautas masām», jo latviešu bur-

žuāzija ar šo pasākumu gribēja apliecināt savu verdzisko

lojālismu cara patvaldībai.

Jaundibinātajiem bataljoniem bija nepieciešami ierind-

nieki un virsnieki. Sākumā bataljonos pieteicās brīvprā-
tīgie no Kurzemes bēgļu vidus, kuri bija zaudējuši mājas

un darbu. Par brīvprātīgajiem kļuva arī jaunieši no Vid-

zemes un Rīgas, kurus drīzumā tāpat iesauktu armijā.
Tomēr pilnīgai bataljonu nokomplektēšanai cilvēku vēl

nepietika, tāpēc tajos sāka ieskaitīt pārnācējus no krievu

armijas daļām, bet vēlāk — mobilizētos latviešu jaunie-
šus.

J. Vācieti sevišķi nesaistīja pasniedzēja darbs junkur-
skolā. Viņš alka pēc aktīvas darbības. Šajā laikā vācu ar-

mija jau bija ieņēmusi Kurzemi un apdraudēja Rīgu.
J. Vācietis uzskatīja, ka vācu karaspēks aizstāv Baltijas
baronu intereses, ar kuriem latviešu tautai kārtojami savi

rēķini. Uzzinājis par latviešu strēlnieku bataljonu nodi-

bināšanu, viņš vēlējās doties uz Rīgas fronti, pats piedalī-
ties šo vienību formēšanā un cīņās kopā ar strēlniekiem.

Saņēmis priekšniecības atļauju, viņš brauca uz Rīgu.

Turpmāk J. Vācieša dzīve un darbība gandrīz divus

gadus bija visciešākajām saitēm saistīta ar 5. Zemgales
latviešu strēlnieku bataljonu, vēlāko pulku.

5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljons tika nodibi-

nāts 1915. gada 11. (24.) novembrī Sākumā tā pamat-
kadru sastāvu veidoja 1. Daugavgrīvas cietokšņa zemes-

sargu bataljona četras rotas. Apmēram pēc nedēļas par

5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona komandieri tika

iecelts apakšpulkvedis J. Vācietis. Līdz viņa atbraukšanai
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par bataljonā komandiera vietas pagaidu izpildītāju bija
iecelts baltvācietis kapteinis Kleinenbergs.

J. Vācietis stāsta, ka Rīgā viņš ieradies 1915. gada 18.

novembra vakarā. Pilsēta grimusi tumsā, jo saskaņā ar

Rīgā izvietotā 12. armijas štāba pavēli logus vajadzējis

aptumšot, lai pasargātos no vācu lidmašīnu uzlidojumiem.
No frontes, kas atradās dienvidos no Ķekavas, bijusi dzir-

dama spēcīga artilērijas kanonāde. Rīgā bijis miglains,

drēgns. Kaut arī J. Vācietis tikai teorētiski zinājis, kas

jādara, lai saformētu bataljonu un apgādātu to ar visu

nepieciešamo, viņš ar aizrautību nodevies jaunajam dar-

bam, tā ka aizmirsis pat iegūto ievainojumu, kas sevi

šad tad atgādinājis. No jau saformētajām rotām J. Vācie-

tis atlasījis visus frontei nederīgos kareivjus un aizsūtījis
tos atpakaļ uz Daugavgrīvas cietoksni, bet no komandieru

amatiem atbrīvojis vāciešus, viņu vietā ieceļot lat-

viešus. 6

5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljons atradās Hu-

zāru kazarmās. Tā sastāvā bija četras rotas un piecas ko-

mandas — izlūku, ložmetējnieku, jātnieku-spridzinātāju,
sakaru un saimniecības. Bataljona 1. rotā sākumā tika

ieskaitīti kurzemnieki, 2. rotā — vidzemnieki, 3. rotā —

latgalieši, bet 4. rotā — brīvprātīgie no dažādiemLatvijas
novadiem. Bataljona komandieris pats centās redzēt no

jauna pieņemtos strēlniekus un ar viņiem aprunājās. Bi-

jušais strēlnieks Matisons savā dienasgrāmatā atzīmējis,
kā. viņš ieskaitīts 5. bataljonā. Kādu dienu, kad strēlnieki

stāvējuši ierindā, pienācis vīrs pulkveža formas tērpā un

stādījies priekšā, ka viņš esot bataljona komandieris Vā-

cietis, piebilzdams, ka neesot no tiem vāciešiem, kuri

laupa un dedzina latviešu mājas un druvas. Aprunājies
un pajokojis, J. Vācietis aizgājis, atstādams par sevi vis-

labāko iespaidu. 7

Bataljonam no jauna piesūtītie papildinājumi bija ne-

apmācīti. J. Vācietis piebilst, ka pēc papildinājuma sa-

ņemšanas, aptaujādams ap 400 jauno ierindnieku, noskaid-

rojis, ka neviens no viņiem ieroci nebija turējis rokās.

Tomēr visi centīgi ķērušies pie darba. Šinī posmā vēl

lielais vairums strēlnieku bataljonos nokļuvušo jaunekļu
karu iztēlojās kā romantisku dēku, piedzīvojumu, tāpēc
centās pēc iespējas ātrāk nokļūt frontē. Jau pašā sākumā

J. Vācietis deva rīkojumu organizēt muzikantu komandu,
kaut gan bataljona štatos tāda nebija paredzēta. Par
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kapelmeistaru uzaicināja pazīstamo latviešu komponistu
un mūziķi Bernhardu Valli, kas samērā īsā laikā noorga-

nizēja labu orķestri, kuram bataljona komandieris veltīja
lielu uzmanību. J. Vācietis bieži uzturējās strēlnieku vidū,
daudz ar viņiem sarunājās, mīlēja paklausīties viņu dzie-

dātās dziesmas. Sevišķas rūpes tika veltītas tam, lai ba-

taljona štāba atrašanās vieta vienmēr būtu uzposta —

iedēstītu puķes, celiņus nokaisītu ar smiltīm un ap-
spraustu ar bērzu meijām.

5. Zemgales bataljons šķiriskā sastāva ziņā neatšķīrās
no citiem latviešu strēlnieku bataljoniem. Tā rindas vei-

doja galvenokārt laukstrādnieku, amatnieku un pilsētu
strādnieku dēli. 1916. gada februārī bataljonā bija 1521

strēlnieks, to skaitā 40% nāca no laukstrādnieku ģime-

nēm, 34,6% — no strādnieku un amatnieku vidus un tikai

13,4% no namīpašnieku ģimenēm, bet pārējie piederēja'

precīzi nenorādītiem sabiedriskajiem slāņiem. 8 Līdz ar

latviešiem, kuru bija ap 90%, bataljonos ietilpa krievi,

igauņi un lietuvieši.

Sākumā par 5. Zemgales bataljona apgādi rūpējās Dau-

gavgrīvas cietoksnis, bet pēc tam to pieskaitīja VII Si-

bīrijas strēlnieku korpusam. Tā kā piekomandētās daļas
bieži tika atstātas pabērna lomā, J. Vācietis deva norādī-

jumu visu pieprasīt pēc pilna štatu saraksta, kaut arī sā-

kumā bataljons vēl nebija nokomplektēts. Tā komandieris

enerģiski rūpējās, lai visi strēlnieki būtu paēdināti un

glīti apģērbti. Tika ierīkotas apavu, apģērbu, galdnieku,

kalēju un ieroču labošanas darbnīcas, drēbnieki apģērbu

pielaikoja pat strēlniekiem, ne tikai virsniekiem. Strēl-

niekiem izsniedza Vinčestera sistēmas šautenes, taču tās

sava smalkā mehānisma dēļ nebija piemērotas vietējiem

apstākļiem un vēlāk tika nomainītas ar japāņu Arisaka

sistēmas šautenēm.

Strēlnieku apmācīšanu un audzināšanu J. Vācietis pil-

nīgi pārņēma savā ziņā. Viņš ar pavēli aizliedza miesas

sodus, bet, kad visi virsnieki nav spējuši no tiem atteik-

ties, J. Vācietis devis norādījumu, lai cietušais savu ap-

vainotāju izsauc uz sacensību boksā. Pēc tam miesas sodu

pielietošana izbeigusies. Pret padotajiem virsniekiem ba-

taljona komandieris izturējās ar patiesu takta sajūtu —-

parasti tieši un asi neaizrādīja, bet pieļautās kļūdas un

trūkumus izzoboja paša izdomātās anekdotēs. Tas palī-
dzēja viņam uzturēt ar visiem virsniekiem draudzīgas un
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savstarpējas uzticības pilnas attiecības. Rūpēdamies par

apmierinošu uzturu strēlniekiem, J. Vācietis lika nomāt

zemes gabalus Vidzemes, Vitebskas un Pleskavas guber-

ņās, kur bataljona, vēlākā pulka vajadzībām audzēja kar-

tupeļus un sakņaugus. Bez tam pulka saimniecības ko-

manda izdarīja produktu iepirkumus no kara darbības

tālu esošajās Sibīrijas guberņās, Vidusāzijā un Kaukāzā,

kad Latvijas lauksaimniecība frontes pārvietošanās dēļ
tika izpostīta.

Vācietis pats izstrādāja strēlnieku apmācības plānu,

sevišķu vērību vienmēr veltot taktikas mācībām lauka ap-

stākļos un šaušanas vingrinājumiem. Bataljona koman-

dieris prasīja, lai katrs strēlnieks kaujas apstākļos prastu

orientēties un darboties patstāvīgi, būtu sagatavots nakts

kaujām, cīņām klajā laukā un mežā, būtu pietiekami iztu-

rīgs pārgājienos. Viņa rūpes par padotajiem apliecina

«Atgādinājums 5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona
strēlniekiem», kurā bija doti norādījumi par apģērba un

apavu kopšanu, sagatavošanos pārgājieniem, personisko
higiēnu un darbību kaujas laukā 9

.
Šo «Atgādinājumu»,

iespiestu lapiņu veidā, izsniedza visiem 5. Zemgales ba-

taljona strēlniekiem.

J' Vācietls prasīja, lai arī bataljona rotu virsnieki vien-

mēr atrastu brīvu laiku uzklausīt strēlnieku vajadzības,
aPmnātos ar viņiem. Pats viņš sodus nekad nepārspīlēja,
cenzdamies vairāk audzināt, bet mazāk sodīt. Visi bijušie
strēlnieki viņu raksturo kā vienkāršu un atsaucīgu, bet

PrasīSu komandieri. Viņš necieta zemošanos augstāk stā-

\ošu personu priekšā un ar savu rīcību daudzkārt pierā-

а' a neatbalsta cara armijā pastāvošo kārtību un tra-

dīcijas, saskaņā ar kurām savstarpējās attiecībās visi

Vlrsnie ki bija uz nesalīdzināmi augstākas pakāpes nekā

vienkāršie ierindnieki. J. Vācieša demokrātiskie uzskati

jautājumā par virsnieku un kareivju savstarpējām at-

tlecmām nepatika armijas pavēlniecībai, taču viņš no

tiem tāpēc nedomāja atkāpties.
1916. gada februārī 5. Zemgales bataljona apmācība tika

pabeigta, un marta sākumā J. Vācietis strēlniekus no Hu-

zaru kazarmām, kur viņi vairākus mēnešus bija dzīvojuši
lielā saspiestībā, aizveda uz Pārdaugavu. Uz vairākām

dienām bataljonu novietoja Torņkalnā, Kuzņecova fab-

rikas nodaļas telpās, kuras nemaz neapkurināja. Guļamo
lāviņu nebija, tāpēc visiem vajadzēja gulēt uz kaila
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klona. 6. martā četrus latviešu bataljonus nosūtīja uz Ķe-
kavas rajonu, kur 12. armijai bija jāpiedalās Ziemeļu
frontes pavēlniecības iecerētajā uzbrukuma operācijā,
Galveno triecienu deva 5. armija no Jēkabpils iecirkņa
Panevēžas virzienā, bet 12. armijai vajadzēja atbalstīt šo

operāciju ar otršķirīgu triecienu Bauskas virzienā.

t. martā dienvidos no Ķekavas sākās t. s. marta kaujas,
kuras kopā ar 50. un 51. Sibīrijas strēlnieku pulku pieda-
lījās arī 1., 2. un 7, latviešu strēlnieku bataljons. Uzbru-

kuma rezultātā 12. armija neko neieguva, toties cieta no-

pietnus zaudējumus. Arī latviešu strēlnieku bataljoni zau-

dēja vairākus simtus kritušo un ievainoto. J. Vācietis

bija pret šo uzbrukumu un atteicās akli pakļauties augstā-
kās priekšniecības nesaprātīgajām pavēlēm. Tāpēc 5. Zem-

gales bataljons necieta zaudējumus šajās kaujās.
Vācu prettrieciena dēļ 51. Sibīrijas strēlnieku pulks at-

stāja uzbrukumā ieņemtos vācu ierakumus un atgāja uz

savām iepriekšējām pozīcijām. 5. Zemgales bataljonu, kas

atradās mežā Kuģu māju rajonā, nosūtīja uz pozīcijām,
Zemgalieši vācu artilērijas ugunī devās uz priekšu pa

mežainu apvidu un drīz nonāca frontes tiešā tuvumā.

J. Vācietis pavēlēja bataljonam palikt mežā un gaidīt
_

turpmākos rīkojumus, bet pats kopā ar adjutantu J. Lerhi

un sakarniekiem devās uz priekšējām pozīcijām, lai no-

skaidrotu izveidojušos situāciju. Kaut gan vācu artilērijas

uguns nerimās, 5. Zemgales bataljona komandieris iepa-
zinās ar apstākļiem iecirknī, kur strēlniekiem vajadzēja
uzbrukt. Izlūkošanas rezultātā J. Vācietis secināja, ka

viņa bataljona uzbrukums nedos nekādus panākumus, jo
trieciena virziens gar Bauskas šoseju izraudzīts neizde-

vīgi: vāciešiem bija iespējams zemgaliešus apdraudēt
vienlaikus no trim pusēm, un viņi nokļūtu, vācu uguns

sprostā. Bez tam 5. Zemgales bataljonam, ejot uzbrukumā,

apmēram divas verstis nāktos pārvietoties pa atklātu

lauku, kamēr citām — tuvākajām daļām stāvoklis trie-

cienam bija daudz izdevīgāks.

Uzskatīdams, ka dienas laikā bataljonu pa atklātu lauku

vest uzbrukumā ir neprātīga rīcība, J. Vācietis paziņoja
13. Sibīrijas strēlnieku divīzijas komandierim, kam viņš

bija padots, ka 5. Zemgales bataljons nevar uzbrukt. Mi-

nētās divīzijas komandieris par to steidzīgi ziņoja kor-

pusa komandierim. Drīz melnā automobilī atsteidzās ģe-
nerālis Radko Dimitrijevs, kas toreiz komandēja 7. Sibī-
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rijas korpusu. Viņš nepieņēma J. Vācieša ziņojumu un

bargi jautāja, kāpēc 5. Zemgales bataljons neiet uzbru-

кurnā. Kad J. Vācietis norādīja, ka apstākļos, kādi izvei-

dojušies, zemgaliešus sūtīt uzbrukumā neatļauj veselais

saprāts, Radko Dimitrijevs kādam Sibīrijas pulka koman-

dierim stingri pavēlēja: «Sauciet latviešus pie disciplī-
nas!» Tad Radko Dimitrijevs lika Vācietim sekot viņam
un Pats devās uz priekšējām pozīcijām, nebaidīdamies no

lodēm, kas svilpoja no pretinieka puses. lepazinies ar stā-

vokli frontes iecirknī, viņš negribīgi bija spiests atzīt,
ka J- Vācietim taisnība 10

.

Atzinis, ka vāj о rezervju dēļ uzbrukums nav iespējams,
Radko Dimitrijevs J. Vācieša pavadībā automobilī devās

uz divīzijas štābu. Taču viņi paguva nobraukt tikai ne-

lielu gabalu, kad vācu lielgabala šāviņš sprāga tieši bla-

kus automobilim, J. Vācietim šāviņa šķemba kontuzēja
plecu, bet, par laimi, neievainoja. Tālāk ceļu nācās tur-

pināt kājām, jo mašīna bija nopietni bojāta. 5. Zemgales
bataljons nomainīja 1. Daugavgrīvas un 2. Rīgas batal-

jonu priekšējās pozīcijās un palika tur līdz pusnaktij.
Pēc tam zemgalieši aizgāja atpūtā Pundiņu māju rajonā,
kur nonāca no rīta. Rāpodami pa zemi un ierakumiem

priekšējās pozīcijās, kur atkušņa dēļ bija slapjš, strēl-

nieki stipri samirka, bet drēbes izžāvēt nevarēja. Telpu
trūkuma dēļ strēlnieki bija spiesti gulēt mežā zem klajas
debess, pagalvim izmantojot celmus, sasalušus kurmju
rakumus un malkas pagales. Kopā ar strēlniekiem turpat

pārnakšņoja arī virsnieki. Kad J. Vācietim piedāvāja ap-

mesties kādā nelielā šķūnītī, ko izdevās atrast, viņš at-

teicās izmantot to atpūtai, jo strēlniekiem bija jāguļ uz

kailas
zemes. No rīta visus klāja balta sniega sega, bet

dažiem strēlniekiem apģērbs bija piesalis pie zemes, un

biedriem vajadzēja palīdzēt viņiem uzcelties. Apmēram
Pāris simtu strēlnieku J. Vācietim nācās nosūtīt ārstēties

saaukstēšanās dēļ.
J. Vācieša pretošanās noziedzīgajai pavēlei iet uzbru-

kumā jūtami kaitēja viņa paša karjerai. Sakarā ar izdienu

viņam jau 1916. gada marta sākumā vajadzēja saņemt pa-

augstinājumu, taču pulkveža pakāpi J. Vācietim piešķīra
tikai augusta mēnesī. Te zināmi «nopelni» bija ģenerālim
Radko Dimitrijevam, kam nepatika 5. Zemgales pulka ko-

mandiera patstāvība. J. Vācieša stingrā nostāja pret ne-

saprātīgo uzdevumu izglāba no drošas nāves simtiem
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strēlnieku. Izvirzīdams stingras prasības visiem strēlnie-

kiem un virsniekiem, J. Vācietis sevišķi neieredzēja gļē-
vulību kaujas apstākļos. Pēc marta kaujām viņš iesniedza

ziņojumu, kurā prasīja atcelt no amata bataljona ārstu

Landmani, jo viņš pārsienamo punktu bija ierīkojis četru

kilometru attālumā no priekšējām pozīcijām. levainota-

jiem būtu grūti tik lielu attālumu pārvarēt.

Nepārdomāts un nesaprātīgs bija arī 16. martam izstrā-

dātais uzbrukuma plāns. Kaujā vajadzēja piedalīties 5. un

6. latviešu bataljonam un 53. Sibīrijas strēlnieku pulkam.
J. Vācietis īpaši sašuta par pavēlē doto uzdevumu pār-
raut vācu aizsardzības līniju bez artilērijas sagatavoša-
nas un turpināt uzbrukumu Bauskas virzienā. Visa 5. ba-

taljona rīcībā bija tikai septiņas stiepļu griežamās šķēres
un desmit cirvji. Kaut arī virsnieki uzskatīja, ka ir ne-

prāts strēlniekus gandrīz kailām rokām sūtīt pret dzeloņ-

stiepļu aizžogojumiem, J .Vācietis šoreiz nevarēja protes-

tēt pret armijas komandiera pavēli. Zemgaliešus nosūtīja
uz priekšējām pozīcijām un viņi tās ieņēma, bet vācieši

atklāja niknu artilērijas un mīnmetēju uguni, cenzdamies

novērst triecienu savām pozīcijām. Tāpēc krievu pavēl-
niecībai vajadzēja atcelt pavēli par uzbrukumu. J. Vā-

cietis savam bataljonam pavēlēja atiet pa vienai rotai

pāri laukam, nemeklējot ceļu. Tikai tā strēlnieki izrāvās

no pretinieka blīvās apšaudes.
Pavasarī, kad 5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljons

bija izvietots rezervē Baložu tuvumā, J. Vācietis rūpējās,
lai strēlnieku ikdienas dzīvē nozīmīga vieta tiktu ierā-

dīta mākslinieciskajai pašdarbībai. Sarīkojumos strēlnieki

lasīja dzejoļus, pie tam daži — pašu sacerētus. Labākos

autorus un izcilākos daiļlasītājus bataljona komandieris

apbalvoja. Vakaros pie zemnīcām spēlēja pūtēju orķes-

tris. Kādu vakaru, kad pie strēlniekiem atnāca bataljona
komandieris ar savu neiztrūkstošo zaraino spieķi rokā,

viņš ataicināja bataljona bodītes pārzini un lika visus

papirosus izdāvāt strēlniekiem, bet citā reizē strēlnieki kā

komandiera dāvanu saņēma saldumus un maizītes.

Pēc marta kaujām pagāja četri mēneši. Latviešu strēl-

niekiem atkal nācās piedalīties cīņās, jo 12. armijas pa-

vēlniecība uzsāka jaunu uzbrukumu. Šoreiz galvenais
trieciena virziens bija Baldone un lecava. No latviešu

strēlnieku bataljoniem cīņās aktīvi piedalījās 1., 6. un

7. bataljons. Visiem bataljoniem jau bija saformēta klāt
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5. un 6. rota. Ari šoreiz latviešu strēlnieki cieta nopietnus
zaudējumus —vēl lielākus nekā marta operācijā. Sevišķi
cieta 6. Tukuma bataljons, kas Ķekavas krastos zaudēja
ap 70% no kaujas sastāva. Pavisam tika ievainoti, pa-
zuda bez vēsts vai vācu ložmetēju ugunī krita vairāk

nekā 2000 latviešu strēlnieku, bet visa 12. armija kopā
zaudēja apmēram 17 tūkstošus kritušu, ievainotu un pa-
zudušu kareivju, par to iegūstot tikai pāris kvadrātkilo-

metru lielu teritoriju Ķekavas kreisajā krastā. 11

Šīs operācijas laikā 5. Zemgales bataljonam uzdeva iz-

darīt izlūkošanu ar kauju. Naktī uz 14. jūliju J. Vācietis

pavēlēja 6. rotai virzīties gar dzelzceļa līniju un strauji
uzbrukt vācu ierakumiem, iegūstot gūstekņus un ziņas

par pretinieka aizsardzības līniju. Tā kā artilērija neva-

rēja sagraut vācu spēcīgās dzeloņstiepļu aizsprostu joslas,
izlūkošana nedeva gaidītos panākumus, ienaidnieka iera-

kumus neizdevās sasniegt.
Pēc jūlija kaujām 5. Zemgales latviešu strēlnieku ba-

taljons tika atvilkts rezervē pie Baložu stacijas, kur 12.

armijas komandieris ģenerālis Radko Dimitrijevs sarīkoja
skati vairākām armijas daļām. Kaut arī šim godkārīgajam
ģenerālim kopš marta kaujām nebija nekādu simpātiju
pret apakšpulkvedi J. Vācieti, viņš tomēr bija spiests at-

zīt, ka 5. Zemgales bataljons skatē bijis pārāks un bra-

šāks par visām citām daļām.
1916. gada jūlijā 2., 5., 7. un 8. latviešu strēlnieku ba-

taljoni tika uz laiku apvienoti vienā latviešu brigādē, ku-

rai uzdeva pāriet uz Asaru— Jaundubultu rajonu sakarā

ar gatavojamo Smārdes operāciju. Pa ceļam uz Rīgas
jūrmalu 5. Zemgales bataljons 19. jūlijā nonāca Piņķu
muižā, kur pa dienu, slēpjoties no vācu izlūklidmašīnām,

atpūtās, lai vakarā turpinātu pārgājienu. J. Vācietim

ienāca prātā doma sapulcināt bataljona strēlniekus kopā
un teikt viņiem uzrunu, lai visiem strēlniekiem būtu cie-

šāka kopības sajūta un saliedētība. Par vispiemērotāko
vietu šim nolūkam šķita baznīca, kur visi bataljona strēl-

nieki skaidri varētu sadzirdēt katru sava komandiera

vārdu. Nerēķinādamies ar to, ka baznīcas kancele domāta

citiem mērķiem, J. Vācietis nolēma tieši no tās uzrunāt

sava bataljona strēlniekus. Sākumā ķesteris negribēja dot

baznīcas atslēgas, jo 1905. gadā jau bija redzējis baznīcā

notiekam «trakas lietas», taču, kad strēlnieku komandieris

pavēlēja dot atslēgas, viņš neuzdrošinājās nepaklausīt.
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J. Vācietis kāpa kancelē un teica savu «sprediķi» strēl-

niekiem par viņu pienākumiem un uzdevumiem toreizējos

apstākļos. Dzejnieks A. Čaks vēlāk to spilgti attēlojis po-
ēmā «Sprediķis Piņķu baznīcā». Mācītāji par šo gadījumu
sūdzējās konsistorijai un tā izsūtīja cirkulāru, ar kuru

tika aizliegts personām bez talāra kāpt kancelē un teikt

sprediķus.
Kā šis notikums, tā arī J. Vācieša dažkārt izteiktās

domas liecina, ka reliģija viņam bija vienaldzīga. 5. Zem-

gales bataljona strēlnieki nelabprāt gāja pie dievgalda,
arī komandieris parasti atturējās to darīt. Kad strēlnieki

kādreiz viņam jautāja, kāpēc viņš nav gājis pie diev-

galda, J. Vācietis atbildēja, ka neticot noslēpumiem, ko

sludina baznīcā mācītāji, un piebilda, ka viņš esot veģe-
tārietis. Tad strēlnieki paziņoja: «Mēs arī neesam cilvēk-

ēdāji.»
12

Jūrmalā J. Vācietis savu bataljonu izvietoja Mellužos,

kur strēlniekiem ik dienas notika mācības. Komandierisi

sevišķi lielu uzmanību veltīja mākslīgo šķēršļu pārvarē-
šanas paņēmieniem un vingrinājumiem nocietinātu preti-
nieka pozīciju ieņemšanā. Augusta sākumā noskaidrojās,

ka apvienotajai latviešu strēlnieku brigādei būs jāpiedalās
uzbrukumā Smārdes muižai un nocietinājumu mezglam,
kas sedza Rīgas — Tukuma dzelzceļu un šoseju. Latviešu

brigādes trieciengrupā norīkoja 5. Zemgales un 8. Val-

mieras bataljonu. Vācieši Smārdes muižas koka un mūra

ēkas bija nocietinājuši, pielāgojot tās aizstāvēšanai, blin-

dāžās novietojuši ložmetējus, izveidojuši četras dzeloņ-

stiepļu joslas. Pēdējās krievu artilērija nespēja sagraut,
jo tās daļēji sedza mežmalas koki. Kādu nakti zemgalie-
šiem, kam šie aizsprosti radīja lielas grūtības, izdevās ar

enkura palīdzību izveidot ap trīsdesmit soļu platu eju.

Nākamajā naktī viņi šo eju paplašināja, uzspridzinot pi-
roksilīna lādiņus.

16. un 17. augusta naktīs 5. Zemgales bataljona strēlnieki

iesaistījās sīvās sadursmēs ar vāciešiem, laizdami darbā

rokas granātas un durkļus. 17. augusta rītā 5. bataljons,

izpildot komandiera pavēli, ieņēma meža stūri iepretī
Smārdes pusmuižai, kur bija spiests nepārtraukti atsist

atševišķu vācu grupu pretuzbrukumus. J. Vācietis pie-

prasīja, lai krievu baterijas atklāj sprostuguni 5. bataljona

iecirknī, tā atvieglinot strēlniekiem šo pozīciju aizstāvē-

šanu, bet saņēma atbildi, ka bez korpusa artilērijas m
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spektora rīkojuma to nevarot darīt. Latviešu strēlniekiem

vajadzēja paļauties tikai uz savām šautenēm un ložme-

tējiem, tomēr uzbrucējus viņi atsita un ieņemtās pozīcijas

noturēja. «Mums nebija vieglas dienas,» par šīm cīņām

stāstīja J. Vācietis. «Mūsu ieņemto mežu vācieši gribēja
savā varā dabūt, lai cik dārgi tas viņiem arī maksātu.

Nežēloja ne smago, ne vieglo lādiņu, ne patronas, ne savu

cilvēku. Gīņas grūtības palielinājās vēl ar to, ka kaujas
notika vairāk naktīs un tik lielā tumsā, ka priekšmeti

nebija saredzami ne trīs soļu apkārtnē.» 13

21. augustā zemgaliešus nomainīja 2. Rīgas bataljons.
Cīņas Smārdes iecirknī tika pārtrauktas, jo Ziemeļu fron-

tes pavēlniecība uzskatīja, ka spēki ir nepietiekami, lai

izvērstu plašāku uzbrukumu. Trīs latviešu strēlnieku ba-

taljoni vēl veselu mēnesi palika Smārdes rajonā un ne-

pārtraukti strādāja, lai uzceltu ziemas mītnes, jo cerēja
šeit palikt pa ziemu. Arī 5. Zemgales bataljona strēlnieki

diendienā strādāja otrās līnijas nocietināšanas darbos, bet

savu laiku sargāja arī pirmās līnijas ierakumus.

Dzīvi ierakumos nopietni traucēja vācu artilērija, kas

katru dienu apšaudīja latviešu strēlnieku pozīcijas. Kad

pulkvedis J. Vācietis pieprasīja, lai krievu baterijas ne-

pieļauj šādu patvaļu, atbilde vienmēr skanēja: «Trūkst

lādiņu, nav atļauts.» Tad, kā J. Vācietis pats stāsta, viņš
nolēmis «pārnest» vācu artilērijas uguni uz Ķemeriem,
korpusa štāba atrašanās vietu, lai krievu smagās baterijas
iesaistītu cīņā pret vāciešiem. Šinī nolūkā pēc J. Vācieša

pavēles viņa rīcībā nodotie vieglie lielgabali, pievilkti pie
pašas pirmās ierakumu līnijas, atklājuši uguni uz vācu

štābiem. Vācu artilērija, kā tas bija domājams, savu

uguni vērsusi pret Ķemeriem. Šoreiz atbildējušas arī

krievu smagās baterijas, sākusies abu pušu artilērijas
divkauja, bet strēlniekus, kuri atradās pozīcijās, vācu

artilērija likusi mierā. 14

Atrazdamies Smārdes iecirknī, J. Vācietis beidzot sa-

ņēma aizkavējušos paaugstinājumu — 1916. gada 26. au-

gustā viņam piešķīra pulkveža pakāpi. Tā bija augstākā
un pēdējā pakāpe, ko viņš saņēma cara armijā. Līdz šai

dienai viņam nācās nostaigāt 25 gadus garu armijas dzī-

ves ceļu. Dažas dienas vēlāk šo J. Vācieša jubileju fron-

tes apstākļos atzīmēja viņa komandētā bataljona virsnieki,

uzdāvinādami komandierim lielu albumu ar daudzām fo-

togrāfijām par 5. Zemgales bataljona kaujas gaitām.



46

Naktī uz 19. septembri, izmantojot rudens tumsas aiz-

segu, J. Vācietis saskaņā ar korpusa komandiera pavēli

savu bataljonu veda uz Ķemeriem, bet nākamajā naktī —

uz Jaundubultiem. Kā strēlnieki, tā arī viņu komandieris

ļoti nelabprāt šķīrās no Smārdes meža, kur bija ieguldīts
daudz darba labu ziemas mītņu sagatavošanai. Taču strēl-

nieku bataljoniem nācās mainīt savu atrašanās vietu, jo

saskaņā ar augstākā virspavēlnieka pavēli latviešu batal-

jonus vajadzēja pārformēt par pulkiem, lai tie spētu pat-
stāvīgi veikt nozīmīgākus kaujas uzdevumus.

1916. gada 22. oktobrī J. Vācietis tika iecelts par

5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka komandieri.

Oktobra un novembra mēnešos 5. Zemgales pulka strēl-

nieki atradās Dubultos, kur notika pulka mācības, tika

rīkotas trauksmes un garāki pārgājieni līdz Lielupei vai

pat tālāk un atpakaļ. Pulka mācības bija pulkveža J. Vā-

cieša uzmanības centrā, taču viņš neaizmirsa arī strēlnieku

sadzīves jautājumus. Ķā liecina bijušie strēlnieki, J. Vā-

cietis štābā uzturējies relatīvi maz, bet vismaz pusi sava

laika pavadījis strēlnieku vidū, vienmēr rūpējoties, lai

viņiem būtu pēc iespējas labāki dzīves apstākļi un viņi
būtu apgādāti ar visu nepieciešamo. Strēlnieki savu ko-

mandieri cienīja par viņa humāno izturēšanos pret vi-

siem vienmēr, pat atsevišķos pārkāpumu gadījumos. Bi-

jušais sarkanais latviešu strēlnieks Jānis Rubenis, kurš

5. pulka sastāvā piedalījies visās kaujās līdz Oktobra re-

volūcijas uzvarai, atceras raksturīgu gadījumu. Reiz žan-

darmi bija aizturējuši grupu strēlnieku, kuri bez atļaujas

ciemojušies Rīgā, un nogādājuši viņus pulka štābā. Pēc

noteikumiem disciplīnas pārkāpējus gaidīja sods, varbūt

pat nodošana karatiesai. Pulkvedis J. Vācietis nikni uz-

šņāpis parakstu konvojnieku pavadzīmē un, kad tie aiz-

gājuši, vainīgos nosūtījis uz rotām, teikdams: «Ja vēl-

reiz nokļūsiet šādā situācijā, neņemšu. Lai tiesā bez

manis.» 15

Atestējot vecākos virsniekus, 2. brigādes štābs par J. Vā-

cieti rakstīja: «Pulkvedis Vācietis ir attīstīts un ļoti spē-

jīgs; viņš teicami pazīst dienestu, interesējas par militāro

literatūru un vienmēr pārzin militāros jautājumus. Dzī-

vespriecīgs, enerģiska un stingra rakstura cilvēks, labi pa-

zīst kareivi un rūpējas par viņu, pateicoties tam. ieman-

tojis padoto cieņu. Viņam uzticēto pulku tur kārtībā un

labi veic tā apmācīšanu.»
16
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ZIEMASSVĒTKU KAUJAS

1916. gada decembra sakumā visi latviešu strēlnieku

pulki, arī 5. Zemgales pulks, pēc 12. armijas komandiera

pavēles atstāja Jūrmalu un tika nosūtīti uz Kalnciema

rajonu. Tas notika sakarā ar 12. armijas pavēlniecības
iecerēto uzbrukuma operāciju, kas vēsturē iegājusi ar

«Ziemassvētku kauju» nosaukumu. Uzbrukuma plāns bija
izstrādāts pēc ģenerāļa Radko Dimitrijeva pavēles. Šis

ģenerālis, runājot J. Vācieša vārdiem, «bija uzbrukuma

piekritējs paša uzbrukuma dēļ, lai karaspēks bezdarbības

dēļ nesairtu . ..». Godkārīgajam ģenerālim šķita, ka Rīgas
frontē asiņu izliets vēl par maz.

Pēc izstrādātā plāna operācijai vajadzēja notikt frontes

daļā no Tīreļpurva līdz Olainei. Tās mērķis — pārraut
vācu aizsardzību un atspiest pretinieku pāri Lielupei un

lecavai. Galveno triecienu vajadzēja dot Babītes grupai,
kurā ietilpa 6. Sibīrijas strēlnieku korpuss un divās bri-

gādēs apvienotie -latviešu strēlnieku pulki. 1. latviešu

brigāde uzbruka vācu pozīcijām dienvidaustrumos, bet

2. brigāde —ziemeļrietumos no Mangaļiem. Operācijas
veikšanai abas brigādes apvienoja vienā divīzijā, par tās

komandieri iecēla ģenerālmajoru A. Misiņu, kas vienlai-

kus bija arī 1. brigādes komandieris.

J. Vācietis bija noskaņots pret šo operāciju, arī dau-

dziem rotu un vadu komandieriem iecerētā operācija
šķita pārpratums, un viņi neprata strēlniekiem izskaidrot

tās nepieciešamību. J. Vācietis vēlāk rakstīja, ka pēc viņa
uzskata nedrīkstēja mest iznīcībā tūkstošiem strēlnieku.

Šādus uzskatus aizstāvējuši arī pulkveži A. Lielgalvis un

P. Avens. Savu negatīvo attieksmi pret uzbrukumu un iz-

strādāto plānu Vācietis neslēpis arī no pulkveža A. Au-

zāna, 2. latviešu strēlnieku brigādes komandiera, izteik-

damies: «Man citu uzpleču nevajag!» Tāpēc pēdējais pat

ierosinājis jautājumu par 5. Zemgales pulka komandiera

atstādināšanu.17 Tomēr tiešā uzbrukuma priekšvakarā vai

kauju laikā augstākā priekšniecība nevarēja nedarboties

ar komandieru maiņu, tāpēc šis jautājums netika asi iz-

virzīts un atrisināts tā, kā to būtu vēlējies pulkvedis
Auzāns.

Uzbrukuma operācija ar aktīvu pulkveža A. Auzāna

piedalīšanos tika izstrādāta 12. armijas štābā. Tās izstrā-

dātāji nerēķinājās ār uzbrucēju reālajām iespējām,
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paredzot vācu aizsardzības līniju, kurā ietilpa biezi dze-

loņdrāšu aizsprosti un nocietinātas blokmājas un blindā-

žas, pārraut bez artilērijas sagatavošanas. Šādas noziedzī-

gas operācijas plānu varēja izstrādāt un censties to reali-

zēt tikai bezatbildīgi, godkārīgi ģenerāļi un pulkveži. Tādu

netrūka 12. armijas štābā, kā arī korpusu un divīziju
štābos, kuru virsnieku darbību un dzīves veidu J. Vācietis

vēlāk asi nosodījis savos apcerējumos un memuāros.

Viņš rakstīja, ka štābi bijuši izvietoti Rīgā un Jūrmalas

vasarnīcās, štābnieki dzīvojuši grezni un līksmojušies,
bet uz pozīcijām izbraukuši tikai tad, kad sākusies kār-

tējā «asins nolaišana». No ierakumu karaspēka šādi virs-

nieki bija pilnīgi atrāvušies.

J. Vācietis nepieņēma pulkveža A. Auzāna priekšli-
kumu 5. Zemgales pulku norīkot 2. brigādes pirmajā uz-

brukuma kolonnā. Apspriedies ar citiem pulka virsnie-

kiem, zemgaliešu komandieris izteica vēlēšanos, lai viņa

pulks tiktu norīkots otrajā kolonnā, dienvidos no Grabu

kanāla. Šādu izvēli J. Vācietis motivēja ar to, ka 5. pulks
šo kaujas iecirkni labāk pazīst, ir iespējams mežā sakār-

toties kaujas gatavībā, ienaidniekam nemanot, un, beidzot,

atstatums līdz pretinieka ierakumiem mazāks. J. Vācietis

uzskatīja, ka trieciens pretiniekam šajā vietā būs jūta-
māks, jo tas zaudēs savas nocietinātās blokmājas, bet uz-

brucējiem būs vieglāk nosargāt ieņemto pozīciju flangus.
Kaut gan dienvidos no Grabu kanāla attālums starp

krievu un vācu pozīcijām nepārsniedza 700 m, tomēr šeit

uzbrucējus bīstami apdraudēja vācu divstāvu blokmāja,
no kuras ložmetēju uguni varēja raidīt uz visām pusēm.
Bez tam nocietināta bija visa pirmā līnija, šinī iecirknī

to nepieejamu padarīja vairākas dzeloņstiepļu joslas,
katru no tām veidoja 3 līdz 5 mietu rindas. Vācieši šeit

bija pamatīgi nocietinājušies, jo uzskatīja, ka tieši šinī

iecirknī apvidus apstākļu dēļ iespējams uzbrukums no

krievu puses.

Uzbrukumu vācu pozīcijām vajadzēja sākt 23. decembrī,

pulksten 5 rītā. Latviešu strēlniekiem bija jāuzbrūk pilnīgi
bez artilērijas sagatavošanas — pa dzeloņstiepļu aizspros-
tos izgrieztām vai izspridzinātām ejām. Maztīreļa purvā

valdīja dziļa, balta ziema. Purvs nebija pilnīgi aizsalis,

dziļā sniega sega tikai noslēpa akačus, arī grāvji nebija

pavisam aizsalusi. Sniega bija sasnidzis tik daudz, ka

grūti nācās izbraukt ar zirgu. Tas apgrūtināja uzbrucēju



J. Vācietis ar 5. Zemgales latviešu strēlnieku, pulka virsniekiem

pie zemnīcas Ložmetējkalnā

virzīšanos uz priekšu un sagādāja lielas grūtības kauju
dienās — traucēja ievainoto evakuāciju un kaujas vie-

nību apgādi.

Agrā 23. decembra (5. janvāra) rītā, izpildot pulkveža
J. Vācieša kaujas pavēli, 5. Zemgales pulka spridzinātāji
un izlūki pirmie devās ceļā, lai sagatavotu ejas vācu

dzeloņstiepļu aizsprostos. Aiz izlūkiem gāja 1. rota, aiz

tās — 2. ... Zemgalieši vēl nepaguva iziet cauri aizžo-

gojumiem, kad vācieši viņus pamanīja un atklāja spēcīgu

uguni. Izrādījās, ka 7. Bauskas pulks, ko komandēja vēlāk

buržuāziskajā Latvijā labi pazīstamais reakcionārais pulk-
vedis Gopers, uzbrukumu bija iesācis nedaudz ātrāk, tā

saasinādams vāciešu modrību visā frontē. Zemgaliešu
1. rota spēcīgās vācu ložmetēju uguns dēļ bija. spiesta

nogulties dzeloņstiepļu aizsprostos, bet 2. rota — aiz-

sprostu priekšā. Līdz pat pusdienas laikam savas artilē-

rijas atbalstu 5. pulks nesaņēma un strēlnieki bija spiesti
gulēt zem blīvās vācu ložmetēju un šauteņu uguns. Kad

šādos apstākļos 2. brigādes štābs pieprasīja, lai atlikušās

rotas sūtītu uz pretinieka dzeloņstiepļu aizsprostiem,

494 — 70
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J. Vācietis pret to asi iebilda un brigādes komandierim

Auzānam teica: «Dienas laikā pret sešpadsmit rindu pla-
tiem, nepārgrieztiem dzeloņstiepļu žogiem pa atklātu vietu

nav nozīmes sūtīt cilvēkus tieši redzamā iznīcībā, tas

būtu neģēlīgi.» Zemgaliešu uzbrukuma iecirknī vācieši

savas pozīcijas bija visvairāk nocietinājuši, uzskatīdami

to par pieejamāko vietu uzbrukumam no krievu puses.

Ziemassvētku kauju pirmajā dienā 5. Zemgales pulks
cieta smagus zaudējumus: 525 ievainotus vai kritušus

strēlniekus un 26 virsniekus. 18 1. rotā palika tikai 50 strēl-

nieku, bet 2. — ap 80. Pulka komandieris J. Vācietis, kā

atmiņās atzīmē bijušie strēlnieki, bijis nomākts un ļoti
skaudri pārdzīvojis sava pulka smagos zaudējumus. Lie-

lus zaudējumus cieta arī citi latviešu strēlnieku pulki.
Šajā avantūristiski iecerētajā un noziedzīgi pavirši or-

ganizētajā uzbrukumā abas latviešu brigādes tomēr guva

vislielākos panākumus: tās pārrāva vācu, aizsardzību un

nokļuva pretinieka aizmugurē. Latviešu strēlnieki ieņēma

Mangaļus un Skangaļus, taču rezervju trūkuma dēļ uz-

brukumu turpināt nevarēja un jau kauju pirmās dienas

vakarā 1. brigāde tika atvilkta savās sākotnējās pozīcijās.
Zināms panākums bija arī vācu spēcīgi nocietinātā Lož-

metējkalna ieņemšana 25. decembrī, kas krita latviešu un

Sibīrijas strēlnieku kopējā uzbrukuma rezultātā. Taču tas

neattaisnoja upurus, kas tika ziedoti šajā operācijā: tikai

latviešu brigādes vien zaudēja vairāk nekā 5200 ievai-

notus, kritušus un bez vēsts pazudušus strēlniekus, t. i.,

apmēram 43% no sava kaujas sastāva. Visas 12. armijas

kopējie zaudējumi šajās kaujās sasniedza gandrīz 19 000

ievainoto un kritušo. Teritoriālie ieguvumi bija niecīgi

un neko nedeva krievu armijas stāvokļa uzlabošanai.

Kā liecina bijušais 5. Zemgales pulka komandiera ad-

jutants J. Lerhe, pulkvedis J. Vācietis pēc šīm kaujām

jautājis dažiem 12. armijas augstākajiem virsniekiem:

«Vai atmaksājās noguldīt tik daudz latviešu strēlnieku,

lai iegūtu dažas pūrvietas zemes?» Uz šādu jautājumu
neviens nevēlējies dot atbildi. Vēlāk, vienmēr negatīvi

vērtējot 12. armijas pavēlniecības rīcību, J. Vācietis rak-

stīja, ka tā «...uzsāka no sākuma sīkus, bet ļoti sīvus

uzbrukumus vācu pozīcijām, bet vēlāk — visasiņainākās

operācijas ar lielākām karaspēka daļām. Abos gadīju-
mos par attaisnojumu varēja būt vajadzība ar uzbru-

kuma palīdzību izlabot taktiskā ziņā dažās vietās mūsu



pozīcijas, bet tādas vajadzības nebija vai arī viņa bija
tik grūti panākama, ka nekad neattaisnotu upurus.»

19

Kareivju bezjēdzīgā dzīšana nāvē izraisīja atklātu pro-

testu 17. un 55. Sibīrijas strēlnieku pulkā, kur boļševiku
aģitācijas rezultātā bija izplatījies pretkara noskaņojums.
Par atteikšanos iet uzbrukumā šajos pulkos tika nošauti 74

kareivji. Tomēr šīs represijas neiebaidīja armiju, bet vēl

vairāk veicināja kareivju masu revolucionizēšanās pro-

cesu.

Pēc asiņainajām kaujām, apbedījis savus kritušos strēl-

niekus, 5. Zemgales pulks aizgāja atpūtā uz Jaundubui-

tiem. Taču atpūta iznāca pavisam īsa, jo, pievilkuši ievē-

rojamus spēkus no citiem frontes iecirkņiem, 1917. gada
10. (23.) janvārī vācieši pārgāja pretuzbrukumā abos Liel-

upes krastos. Abas latviešu brigādes nosūtīja uz Ložme-

tējkalna iecirkni, kur vācu karaspēkam izdevās pārraut
krievu 38. divīzijas aizsardzību. Strēlnieku asiņainais slak-

tiņš Tīreļpurvā izraisīja sašutumu arī 5. pulkā. Uzzinā-

juši, ka viņiem no jauna jāiet uz fronti, vairāki strēlnieki

aicināja savus biedrus neiet un neklausīt pavēlei. Taču

vienprātības trūkuma dēļ šis protests pret imperiālistisko
karu neaptvēra visas rotas.

Lai atjaunotu savu pozīciju stāvokli, 12. janvārī 3. Si-

bīrijas divīzija deva vāciešiem prettriecienu Lielupes la-

bajā krastā. Kopā ar sibīriešiem uzbruka ari 5. un 6. lat-

viešu strēlnieku pulks. Abu pulku komandēšana bija uz-

dota J. Vācietim. Pēc viņa atzinuma, tā bijusi grūtākā un

asiņainākā kauja janvāra cīņu laikā. J. Vācietis, noso-

dīdams kaujas pavēles nereālos uzdevumus, rakstīja, ka

uzbrukuma plāns bijis sastādīts pavisam nesaprātīgi, kau-

jai nav bijis nosprausts galamērķis. Uzbrucējiem vaja-
dzēja virzīties tikai frontāli, lauks bija atklāts no visām

pusēm, vācieši uzbrucējus redzēja kā uz delnas. «5. Zem-

gales latviešu strēlnieku pulkam vajadzēja uzbrukt gluži
atklātā apvidū stiprā pretinieka artilērijas ugunī jau no

paša sākuma,» atzīmēja savā ziņojumā J. Vācietis.20

Zeme bija sasalusi, no šķembām nekur nevarēja paglāb-
ties. Zemgaliešu komandieris saprata, ka vienīgā izeja —

ātrāk virzīties uz priekšu. Strēlnieki dziļajā sniegā lauzās

uz priekšu un strauji iebruka ienaidnieka ierakumos,
ieņēma Lediņus un virzījās uz Vītiņiem. Pievakarē, kad

vācieši gar Kalnciema lielceļu pārgāja pretuzbrukumā
Lediņu virzienā, J. Vācietis pavēlēja savam pulkam

514*
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saņemt viņus ar trāpīgu uguni, lai nodarītu uzbrucējiem

jūtamus zaudējumus. Pēc tam turpinājās artilērijas ap-

šaude no vācu puses. Viens no 5. pulka bataljoniem bija
novietots dienvidos no Sileniekiem, kur zemnīcu un blin-

dāžu trūkuma dēļ strēlnieki bija spiesti stiprā salā pār-

nakšņot ceļa grāvī.

Silenieku rajonā 5. pulka komandpunktam atrada ne-

pabeigtu blindāžu. Pēc kāda laika ienāca arī pulkvedis
Vācietis un izteica prieku par ērtajām telpām. Sākās sa-

runas, dzirkstīja asprātības un humors, kura J. Vācietim

nekad netrūka. Tad viņš saķēra savu karā cietušo kāju
un teica, ka jūtot caurvēju. Meklējot cēloni, viņš atklāja,
ka blindāžas vienam galam nav jumta, tāpēc virsniekus

te var skart pat vismazākā granāta. Citi steidzās apgal-

vot, ka tik mazā caurumā vācieši netrāpīšot. Tiklīdz at-

jaunojās sarunas un atkal sprēgāja asprātības, notika

kaut kas neparedzēts: kļuva tumšs, viss sagrīļojās, bira

smiltis un cilvēki sakrita cits citam virsū. Pēc īsa klu-

suma brīža visi sāka slieties kājās. Izrādījās, ka uz blindā-

žas bija sprādzis vācu lādiņš, daļēji ielauzdams pārse-

guma kokus. Pulkvedi J. Vācieti sprādziena vilnis bija

kontuzējis, viņš bija cietis arī no krītošajiem baļķiem,
tomēr ar viņam piemītošo humora izjūtu noteicis: «Jā,

cik labi, ka netrāpīja caurumā! Kas tad būtu?» Neska-

toties uz kontūziju, Jukums Vācietis pulku neatstāja un

turpināja vadīt tā kaujas darbību.

Nākamajās dienās vācu karaspēka vienības mēģināja
virzīties uz priekšu gar Kalnciema ceļu, bet latviešu un

Sibīrijas strēlnieki atvairīja šos mēģinājumus. 17. janvārī

pēc artilērijas sagatavošanas vācieši uzbruka arī Silenieku

rajonam, bet 5. Zemgales pulka strēlnieki, izpildīdami
komandiera pavēli, šeit stingri aizstāvēja savas pozīcijas,
kaut arī citas daļas neparādīja tik lielu sīkstumu un at-

kāpās. Pēc J. Vācieša iniciatīvas zemgalieši sarīkoja pre-
tiniekam slazdus. Uzbrucēji virzījās uz latviešu strēlnieku

pozīcijām, kas atradās retā lielu koku mežā. Kad vā-

cieši atradās ap 150 soļu no strēlnieku aizsardzības līni-

jas, vienlaikus uguni atklāja 4 ložmetēji un ap 400 šau-

teņu, vienā mirklī uzbrucēju rindās radīdamas saju-
kumu. Daudzi krita, bija ievainotie, bet dzīvie meklēja
glābiņu bēgot. Taču no aizmugures virzījās jaunas rindas,
kas spieda uz priekšējām, viss vācu pulks galīgi zaudēja
spēju darboties kā kaujas vienība. Pretinieka rindu sa-
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jukums pastiprinājās pēc tam, kad J. Vācietis pavēlēja
atklāt uguni arī uz flangā novietotajiem ložmetējiem un

strēlniekiem. Vācieši neizturēja šo uguns krusu no fron-

tes un flanga un metās bēgt, atstādami daudz kritušo un

ievainoto.21

20. un 21. janvārī 5. Zemgales pulks cieta lielus zau-

dējumus no vācu artilērijas uguns. Pēc J. Vācieša at-

zinuma, 21. janvāra vakarā pulkā bija-palikuši vairs tikai

295 kaujas spējīgi strēlnieki. Nākamajā dienā vācieši

pārtrauca uzbrukumu, nespēdami salauzt latviešu strēl-

nieku pretestību un pilnīgi atjaunot stāvokli, kāds bija
pirms Ziemassvētku kaujām. Frontē iestājās relatīvs klu-

sums, kaujās stipri cietušās daļas varēja atvilkt aizmu-

gurē.
1916. gada decembra un 1917. gada janvāra kaujās

8 latviešu strēlnieku pulki zaudēja pavisam apmēram
9000 cilvēku, to skaitā bija ievainotie, sakropļotie un

apmēram 2000 kritušo. Abas latviešu brigādes kopā šinīs

kaujās zaudēja trīs ceturtdaļas no sava kaujas sastāva. 22

Krievu armija pavisam zaudēja pāri par 26 000 ievainotu,

kritušu un bez vēsts pazudušu kareivju. Tāda bija asi-

ņaino cīņu bilance. Turklāt operācijas rezultāti nedeva

būtisku 12. armijas stāvokļa uzlabošanos, ne arī atzīmē-

jamus teritoriālos ieguvumus.

Šie smagie upuri radīja lūzumu daudzu latviešu strēl-

nieku apziņā. Visā nepievilcībā viņiem atsedzās imperi-
ālistiskā kara būtība un latviešu buržuāzijas centieni iz-

kalpoties carisma atzinību. Strēlnieki, kuru lielum lielais

vairākums bija nākuši no darbaļaužu šķirām, visai drīz

pēc Februāra revolūcijas pierādīja nevēlēšanos cīnīties

par viņiem svešajām buržuāzijas un patvaldības inte-

resēm.

Vācu armijas uzbrukumiem beidzoties, 5. Zemgales
pulks tika pārvietots uz aizmuguri. Pavadījis dažas dienas

Priedainē neciešamos, antisanitāros apstākļos, pulks bei-

dzot aizgāja uz Jaundubultiem, savām iepriekšējām va-

sarnīcām. Pulkvedis J. Vācietis pēc kontūzijas pie Sile-

niekiem dažas nedēļas ārstējās hospitālī, uz kurieni viņš

devās tikai pēc kauju beigām. Jau februāra otrajā pusē
Vācietis atgriezās pulkā. 1917. gada 22. februārī viņš

nosūtīja 2. latviešu brigādes štābam ziņojumu par 5. Zem-

gales pulka zaudējumiem iepriekšējās kaujās. Uzskaitot

kritušos, ievainotos, apsaldējušos un saslimušos strēlnie-



kus, J. Vācietis konstatēja, ka pavisam cietuši 95% no

pulka sākotnējā sastāva.23 Kaut arī bez komentāriem, šie

dati bija barga apsūdzība kauju organizētājiem, kam rū-

pēja pašu personiskā karjera — apbalvojumi un augstā-

kas dienesta pakāpes. J. Vācietis nesaņēma pat 12. ar-

mijas komandiera ģenerāļa Radko Dimitrijeva atzinību,
kaut gan janvāra kaujās 5. Zemgales pulks sava koman-

diera vadībā sekmīgi nosargāja ieņemtās pozīcijas un

sagādāja prāvus zaudējumus pretiniekam.

Pēc asiņainajām kaujām Rīgas frontē notika strauja
latviešu strēlnieku un citu 12. armijas kareivju politiskās
apziņas mošanās. Šo procesu jau iepriekš idejiski bija

sagatavojusi Latvijas Sociāldemokrātijas plaši izvērstā

pretkara propaganda. Frontē un aizmugurē daudzos tūk-

stošos eksemplāru izplatījās LSD izdotās lapiņas, kas at-

maskoja carisma un valdošo šķiru intereses un mērķus

netaisnīgajā karā. Armijā iesauktie partijas biedri orga-

nizēja nelegālus pulciņus vai grupas, aģitēja pret karu.

Šis darbs kalpoja uzdevumam, ko bija izvirzījis
V. I. Ļeņins — pārvērst imperiālistisko karu pilsoņu karā.

Ar šo darbu LSD izpelnījās augstu V. I. Ļeņina vērtējumu
un atzinību. Tas deva lielu ieguldījumu, lai sagatavotu
latviešu strēlnieku pāreju Komunistiskās partijas pusē.
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IIInodaļa

SOCIĀLISTISKĀSREVOLŪCIJAS PUSĒ

PĒC CARA GĀŠANAS

Neveiksmes karā, vispārējais saimnieciskais sabrukums

un lielās pārtikas grūtības sekmēja strauju revolucionārā

noskaņojuma pastiprināšanos frontē un aizmugurē. 1917.

gada februāra otrajā pusē notika plaši streiki Petrogradā,
bet 26. februārī vispārējais politiskais streiks sāka pār-

augt par bruņotu sacelšanos. 27. februārī Petrogradas gar-
nizona kareivji sāka masveidīgi pāriet revolūcijas pusē.
Patvaldība tika gāzta. Krievijā izveidojās divvaldība—

līdzās buržuāziskajai Pagaidu valdībai, kas pārstāvēja ka-

pitālistu intereses, izveidojās strādnieku un kareivju de-

putātu padomes.

Armijā pēc Februāra buržuāziski demokrātiskās revolū-

cijas notika demokratizācijas process saskaņā ar Petro-

gradas Strādnieku un kareivju deputātu padomes pavēli
Nr. 1. Visās daļās un apakšvienībās kareivji ievēlēja pa-
domes. 12. armijā ar eseru un meņševiku aktīvu līdzda-

lību izveidojās Iskosols — kareivju deputātu padomes
izpildu komiteja, kas kļuva par kontrrevolucionāro spēku
galveno balstu Latvijas neokupētajā daļā. Iskosols at-

balstīja buržuāzisko Pagaidu valdību un 12. armijas pa-

vēlniecību, prasīja karot «līdz galīgai uzvarai».

1917. gada februārī 5. Zemgales pulks atradās Rīgas
jūrmalā. Dažas dienas pēc revolūcijas visu vadu, nodaļu
un komandu apakšvirsnieki tika sapulcināti Slokas lat-

viešu biedrības zālē, kur pulka komandieris J. Vācietis

uzstājās ar runu par politiskajiem notikumiem Krievijā,
pastāstīdams par cara gāšanu, Pagaidu valdības un pa-

domju izveidošanos. Viņš apsveica notikušo revolūciju
un aicināja virsniekus un strēlniekus būt disciplinētiem,
sargāt jau izcīnītās tiesības, kuras panāktas, gāžot cara

patvaldību. Kā liecina sapulces dalībnieku atmiņas, J. Vā-

cietis tobrīd vēl skaidri neorientējās politiskajā situācijā,
kas bija izveidojusies Krievijā pēc Februāra revolūcijas.
Tāpat viņš pareizi neizprata Pagaidu valdības šķirisko
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raksturu un būtību, uzskatīdams, ka ta pauž tautas masu

domas un aizstāv iedzīvotāju vairākuma intereses.

Būdams profesionāls karavīrs, cariskās Krievijas Ģene-
rālštāba akadēmijas absolvents un virsnieks ar augstu
dienesta pakāpi, J. Vācietis šajā laikā nevarēja pareizi
orientēties šķiru cīņas jautājumos. Bija sasniegts spēja
briedums —■ viņam jau ritēja 44. mūža gads. Nekad un

nekur J. Vācietis nebija uzstājies kā monarhijas piekri-
tējs, gluži otrādi ■—■ viņš bija noskaņots kritiski pret
daudzām sabiedriskajām, politiskajām un ekonomiskajām

norisēm cariskajā Krievijā un tāpēc apsveica patvaldības
gāšanu. īpaši kritiski J. Vācietis izturējās pret cariskās

armijas organizācijas un apgādes jautājumiem un aug-

stākā komandējošā sastāva personām, ar kurām viņam
iznāca saskarties. Aizstāvot savus uzskatus, viņš nerēķi-
nājās pat ar pakļautību dienesta kārtībā. Šī kritiskā

attieksme J. Vācietim bieži sagādāja nepatikšanas un

priekšniecības nedraudzīgu attieksmi pret viņu. Sevišķi ne-

pieņemama viņam bija armijā un valsts iestādēs bieži sa-

stopamā paraža zemoties augstākstāvošo personu priekšā,

pielīšana un liekulība. Reiz kāds strēlnieks ticis aizturēts

par patvaļīgu prombūtni. J. Vācietis viņu nav sodījis,
bet tikai izskaidrojis, ka bez atļaujas nedrīkst pulku at-

stāt. Saņēmis atļauju iet uz savu rotu, šis strēlnieks

iesaucies: «Paldies, lielskungs!» Pulka komandieris viņu

pasaucis atpakaļ un. kā sodu par šādu uzrunu noteicis

vainīgajam trīs dienas karceri.

Imperiālistiskā pasaules kara gados J. Vācietis, piedalī-
damies 5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona organi-
zēšanā, komandēdams šo bataljonu, vēlāk pulku, kaujās,

bija pārliecināts, ka tas ir latviešu tautas gadsimtiem ilgās

cīņas turpinājums pret vācu iekarotājiem un verdzinā-

tājiem. Taču 12. armijas pavēlniecības avantūristiskā

rīcība, organizējot bezjēdzīgos uzbrukumus Rīgas frontē,

krievu pulku un arī latviešu strēlnieku smagie zaudējumi

kaujās vēl vairāk pastiprināja J. Vācieša kritisko at-

tieksmi pret carisma imperiālistisko politiku. Vēlāķ viņš

iākstīja, ka 1916. gada Ziemassvētku un 1917. gada jan-

vāra kaujas visi strēlnieki un arī viņš pats dziļi un rūgti

pārdzīvojuši, strēlnieki jutušies apmānīti un nodoti. Šādā

noskaņā rakstīts arī jau minētais ziņojums par 5. Zem-

gales pulka zaudējumiem 1916. gada decembrī un

1917. gada janvārī.
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Zemgaliešu komandieris

J. Vācieša opozicionāro noskaņojumu pret komandējošo
sastāvu veicināja arī tas, ka viņš pēc akadēmijas beig-
šanas neiekļuva privileģētajās Ģenerālštāba virsnieku ap-
rindās un neieguva to atbalstu. Šis slānis, kam cara armijā
bija vadošā loma, pret J. Vācieti izturējās vēsi gan viņa
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izcelsmes dēļ, gan arī tāpēc, ka viņam bija demokrātiski

uzskati jautājumā par kareivju un virsnieku attiecībām

un pēdējo tiesībām. Kā demokrātiski noskaņots pulka

komandieris, J. Vācietis bez iebildumiem pieņēma Pet-

rogradas Strādnieku un kareivju deputātu padomes pa-

vēli Nr. 1 par armijas demokratizāciju, jo jau agrāk

nevarēja ciest virsnieku titulēšanu par «labdzimtībām»

un «augstdzimtībām», kas nozīmēja kareivju pazemošanu.
Nepazīdams marksisma-ļeņinisma teoriju, J. Vācietis

1917. gada pavasarī un vasarā neizprata notiekošo šķiru
cīņu, uzskatīja to par atsevišķu personu vai partiju ne-

saskaņām. Arī kara un miera jautājumā viņš tūlīt,

1917. gada pavasarī, nespēja pieņemt V. I. Ļeņina izstrā-

dāto programmu. Kā pulka komandieris J. Vācietis uz-

skatīja, ka krievu armijai, tai skaitā arī latviešu strēl-

niekiem, jāturpina cīņa pret vācu armiju, līdz tiks atgūtas
okupētās teritorijas. Tāpēc Strēlnieku pulku padomes Iz-

pildu komiteja 1917. gada aprīļa sākumā nolēma paziņot,
ka kara turpināšanas jautājumā Vācieša izteiktie uzskati

ir vienīgi pulkveža «personiskās domas, bet nevis visu

strēlnieku domās» 1.

Arī pēc Februāra revolūcijas viņš centās savā pulkā
uzturēt stingru disciplīnu un kārtību: taču, atšķirībā no

citu pulku komandieriem, J. Vācietis prasīja apzinīgu
disciplīnu un uzticēto pienākumu izpildi. Šīs prasības bija
vienādi obligātas kā strēlniekiem, tā arī virsniekiem.

Kad 5. Zemgales pulku nosūtīja uz pozīcijām nomainīt

tur stāvošo daļu, J. Vācietis, neskatoties uz faktisko pa-

gaidu pamieru frontē, nelokāmi prasīja sardzes dienesta

pienākumu izpildi. Reiz, pārbaudīdams posteņus, viņš uz-

zināja, ka pirmajā līnijā esošās rotas virsnieki neatrodas

pie strēlniekiem, bet gan apmetušies ērti iekārtotās zem-

nīcās aiz priekšējām pozīcijām. Šādu rīcību pulka ko-

mandieris asi nosodīja un virsniekiem izteica rājienu.
Lai arī latviešu strēlnieku pulkos izveidotu deputātu

padomi kā kopēju organizāciju, 1917. gada marta beigās

Rīgā, Jonatāna biedrības telpās sapulcējās visu pulku
strēlnieku un virsnieku pārstāvji. Sapulcē ievēlēja Apvie-
notās latviešu strēlnieku pulku padomes izpildu komiteju,
ko saīsināti nosauca par Iskolastrelu. Trīs no septiņiem
tā prezidija locekļiem bija Latvijas Sociāldemokrātijas
biedri. Šajā laikā tika nodibināta ari LSD Latviešu strēl-

nieku pulku organizācija un ievēlēta tās pagaidu komi-
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teja, kuras uzdevums bija organizēt un apvienot parti-
jas biedrus rotu un komandu pulciņos un pulku orga-

nizācijās. LSD Latviešu strēlnieku pulku organizācija
strauji auga un iekaroja plašu strēlnieku masu uzticību

un atbalstu, kļūdama par strēlnieku organizētāju, idejisko
un politisko vadītāju.

Latvijas Sociāldemokrātija īsā laikā spēja iekarot strēl-

nieku uzticību, jo konsekventi uzstājās par tūlītēju de-

mokrātisku mieru bez aneksijām un kontribūcijām, par
muižnieku zemes īpašumu konfiscēšanu, astoņstundu
darba dienu utt. LSD izvērta plašu aģitācijas un propa-

gandas darbu strēlnieku vidū, panākot viņu aktīvu

nostāju pret jebkādu buržuāziskās Pagaidu valdības at-

balstīšanu. Partijas paveiktā lielā darba rezultātus atspo-
guļoja latviešu strēlnieku II kongresa norise un tajā pie-
ņemtā slavenā 17. maija rezolūcija, kas izteica neuzticību

Pagaidu valdībai un prasīja demokrātisku mieru bez anek-

sijām un kontribūcijām. Apliecinot uzticību un simpātijas
boļševiku partijas vadonim V. I. Ļeņinam, kongresa de-

legāti nosūtīja viņam apsveikumu un izteica vēlēšanos

viņu redzēt savā vidū.2

17. maija rezolūcija, kas nozīmēja radikālu pagriezienu
latviešu strēlnieku vēsturē, viņu pāreju Komunistiskās

partijas pusē, neradās nejauši. To sagatavoja plašais Lat-

vijas boļševiku izskaidrošanas un organizatoriskais darbs,
kā arī iepriekšējais strēlnieku vēstures posms, viņu pro-
letāriskā un pusproletāriskā izcelsme. Kaut gan latviešu

buržuāzija rīkoja uzbrukumus, latviešu revolucionārie

strēlnieki nešaubīgi sekoja partijas norādījumiem un

kļuva par drošu balstu cīņā pret kontrrevolūciju.
Strēlnieku pulku partijas organizācija strauji auga un

kļuva par autoritatīvu spēku visos pulkos.
J. Vācietis dzīvi sekoja politiskajiem notikumiem Krie-

vijā pēc Februāra revolūcijas. Lai arī ne vienmēr viņš
tos izprata pareizi, tomēr pret strēlnieku masu revolucio-

nizēšanās procesu viņš nevērsās. Kā patiess demokrāts

un progresīvu uzskatu cilvēks viņš nenostājās pret strēl-

nieku 17. maija rezolūciju, ar kuru viņi atteicās no kal-

pošanas buržuāzijas mērķiem. Kaut arī, būdams stingras
vienvaldības principa piekritējs armijā, J. Vācietis pa-
reizi neizprata pulku komiteju un partijas organizāciju
nepieciešamību un lomu, tomēr pretēji citiem, kontrrevo-

lucionāri noskaņotajiem latviešu augstākajiem virsnie-
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kiem, viņš nekavēja šo jaunizveidoto revolucionāro or-

gānu darbību. Tāpat J. Vācietis neatbalstīja centienus

izveidot Latviešu kareivju nacionālo savienību un citas

kontrrevolucionāras organizācijas, ko ierosināja un centās

nodibināt vairāki reakcionāri virsnieki. Viņš neatbalstīja
citu virsnieku mēģinājumus aizkavēt latviešu strēlnieku

boļševizācijas procesu. Neskatoties uz augsto dienesta pa-

kāpi, J. Vācietis arī turpmāk neatrāvās no strēlnieku ma-

sām, bija vienkāršs un biedrisks attiecībās ar visiem

ierindniekiem, toties kā komandieris izvirzīja augstas un

stingras prasības. Atšķirībā no daudziem citiem virs-

niekiem, kas nebija tuvi strēlnieku masām, J. Vācietis

arī revolucionāro un reakcionāro spēku cīņas virpulī
1917. gadā nepazaudēja savu autoritāti strēlnieku masās.

Viņa pavēles un rīkojumus izpildīja bez ierunām. 5. Zem-

gales pulkā valdīja disciplīna un kārtība.
3

Vērtējot notikumu attīstību pēc Februāra revolūcijas,

J. Vācietis vēlāk rakstīja, ka kareivji ierakumos prasījuši
kara izbeigšanu un mieru bez aneksijām un kontribūci-

jām, bet armijas aizmugure un štābi bijuši pārpildīti ar

buržuāziskajiem elementiem, kas vēlējušies turpināt karu

līdz «galīgai uzvarai». Latviešu strēlniekiem pēc J. Vā-

cieša atziņas jau kopš Februāra revolūcijas pirmajām die-

nām izveidojušies cieši sakari ar boļševiku partiju, viņi

nostājušies uz proletāriskās revolūcijas atbalstīšanas

platformas, par savu idejisko vadoni pasludinājuši
V. I. Ļeņinu.

4 Šie J. Vācieša vārdi pareizi raksturo tā

procesa attīstību, kura rezultātā strēlnieki kļuva par ne-

satricināmiem Oktobra revolūcijas iekarojumu sargiem.

Pārejot boļševiku partijas pusē, latviešu strēlnieki un viņu

pulku Izpildu komiteja Iskolastrels, ko vadīja LSD, kļuva

ne tikai par partijas bruņoto spēku, bet arī par lielāko,

vislabāk organizēto un disciplinētāko revolucionāro spēku

Latvijas neokupētajā daļā, ar ko bija spiesta rēķināties
armijas vadība un meņševistiskais Iskosols, Kareivju de-

putātu padomes Izpildu komiteja, kura bija izveidojusies,

meņševikiem un eseriem viltojot kareivju pārstāvniecību
vēlēšanās. Partijas biedru skaits strēlnieku pulkos ne-

pārtraukti un strauji auga: maija sākumā bija jau tūksto-

tis, bet augusta vidū — apmēram trīs tūkstoši biedru.

Pēc strādnieku un kareivju demonstrācijas apšaušanas,
kas notika Petrogradā 1917. gada jūlijā, beidzās revolū-

cijas mierīgās attīstības periods, boļševiku partija pār-
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kārtoja spēkus, lai gatavotu masas cīņai par sociālistis-

kās revolūcijas uzvaru jaunajos apstākļos. Reakcionārie

spēki kļuva aktīvāki arī Latvijā. 12. armijas pavēlniecība
centās panākt latviešu strēlnieku pulku izformēšanu, bet,

kad tas neizdevās strēlnieku, Sibīrijas un citu revolucio-

nāri noskaņoto daļu pretestības dēļ, pielietoja provokācijas.
Darbā tika laists t. s. «nāves bataljons», ko uzkūdīja strēl-

niekiem Rīgā. Taču latviešu strēlnieki deva pienācīgu
pretsparu, provokatoru centieni panākt strēlnieku pulku
izformēšanu cieta neveiksmi. Te liela loma bija LSD vadī-

tajam 12. armijas kreisajam blokam, kurā bez latviešu

pulkiem ietilpa 10 Sibīrijas strēlnieku un 9 kājnieku
pulki. Šīs daļas vienoti un saliedēti deva pretsparu kontr-

revolūcijas spēku mēģinājumiem vērst represijas pret
kreisā bloka pulkiem.

PIE MAZĀS JUGLAS

Revolucionāro spēku augšana un saliedēšanās Latvijas
neokupētajā daļā uztrauca buržuāziju un kontrrevolucio-

nāros ģenerāļus. Pēdējie cīņai pret armijas revolucionizē-

šanās procesu veltīja vairāk uzmanības, nekā Rīgas
frontes nostiprināšanai. Lai valstī nodibinātumilitārudikta-

tūru, apspiestu revolucionāro kustību, augstākā virspa-
vēlniecība ar ģenerāli Korņilovu priekšgalā gatavojās
Rīgu atdot vāciešiem. Korņilova sazvērestības mērķis bija

izmantot radušos situāciju kontrrevolucionāra uzbrukuma

organizēšanai pret Petrogradu. Arī 12. armijas pavēlnie-
cība un Ziemeļu frontes štābs, ignorējot faktus par vācu

karaspēka gatavošanos uzbrukumam, nepietiekami rūpējās
par Rīgas frontes nostiprināšanu. Frontes stratēģisko stā-

vokli pasliktināja karaspēka atvilkšana no Ikšķiles priekš-
tilta nocietinājumiem — «Nāves salas», no kurienes

krievu daļas aizgāja 10. jūlijā.
1. latviešu strēlnieku brigāde 1917. gada augustā

ietilpa 2. Sibīrijas korpusa sastāvā un ieņēma frontes

iecirkni abās pusēs Jelgavas—Rīgas šosejai, bet 2. brigāde
no maija sākuma līdz 8. augustam sargāja pozīcijas Lož-

nietējkalna un Kalnciema ceļu rajonā. Augusta sākumā

visu 2. brigādi ieskaitīja armijas rezervē un atvilka uz

Ropažu apkaimi. Uz šejieni atnāca arī 5. Zemgales pulks,
kura štābs atradās Ropažu muižā, bet strēlnieku rotas



62

izvietoja lielākajās lauku mājās. Kaut gan pulka izklai-

dus novietojums radīja grūtības, J. Vācietis panāca stin-

gras kārtības ievērošanu, kas veicināja zemgaliešu kaujas

spēju saglabāšanos. Draudošā vācu uzbrukuma priekšva-
karā tas bija ļoti svarīgi.

8. vācu armijas pavēlniecība, par uzbrukuma rajonu

izraudzījusies Ikšķiles iecirkni, sakopoja spēcīgu trieciena

dūri. Pēc krievu frontes pārraušanas bija paredzēts vācu

karaspēku virzīt tālāk uz Ropažiem un Inčukalnu, lai

ielenktu 12. armiju. Izrādījās, ka tieši Ikšķiles iecirknis

ir viens no vājākajiem Rīgas aizsardzībā, jo šeit izvietotā

186. divīzija nebija pilnīgi nokomplektēta, bet aizsardzī-

bas līniju izbūvi nepaguva pabeigt.
19. augustā pulksten 5 no rīta Rīgas fronti satricināja

līdz tam nepieredzēta artilērijas grandoņa. Apmēram 600

vācu lielgabalu Ikšķiles-Ogres iecirknī atklāja ārkārtīgi

spēcīgu viesuļuguni, šaujot vispirms ar ķīmiskajiem, pēc

tam ar parastajiem lādiņiem. Vācieši centās paralizēt
krievu bateriju apkalpes un novērošanas punktus, sagraut

186. divīzijas ierakumus un ugunspunktus. Divīzijas pulki,

pretinieka lielgabalu ugunī cietuši nopietnus zaudējumus,
atstāja savas pozīcijas un atkāpās. 43. korpusa divīzijas,
kas ieņēma aizsardzības līniju gar Daugavas labo un

kreiso krastu, jau vācu artilērijas apšaudes sākumā zau-

dēja sakarus. Pretuzbrukumam norīkotās daļas neizdevās

savākt vienkopus un dot uzbrucējiem pienācīgu pret-

sparu. Tāpēc jau 19. augusta priekšpusdienā vācu trie-

ciendaļas, bez zaudējumiem pārcēlušās pāri Daugavai,

virzījās uz priekšu. 12. armijas štābs nespēja orientēties

situācijā, kas bija izveidojusies frontē, pavēles un direk-

tīvas deva ar lielu nokavēšanos.

Vērtējot Rīgas frontē izveidojušos stāvokli, J. Vācietis

vēlāk rakstīja: «Cīnīties pret vācu 8. armijas triecienu

caur Ikšķili, ko tā deva 1. septembrī (pēc jaunā stila. —

J. R.), krievu pavēlniecība nespēja, tā nebija tam saga-

tavojusies, līdz ar to bija izšķirts Rīgas operācijas iznā-

kums.» 5 Pēc J. Vācieša atzinuma, Rīgu varētu aizstāvēt

tikai ar aktīvas aizsardzības palīdzību. Šinī nolūkā vaja-

dzēja saglabāt Ikšķiles priekštilta pozīcijas. J- Vācietis

vairākās savās vēlākajās publikācijās asi un kritiski no-

vērtējis 12. armijas štāba, divīziju un pulku komandējošā
sastāva nemākulīgo, juceklīgo rīcību un paniku, kas val-

dīja armijas aizmugurē un štābos vācu uzbrukuma laikā.
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Pulkvedis J. Vācietis 1917. gadā

Tā kā pretinieka trieciengrupai bija izdevies bez grūtī-
bām ieņemt krievu aizsardzības līniju Daugavas labajā
krastā, tā uzbrūkošās daļas virzījās tālāk uz otru aizsar-

dzības līniju, kas Ikšķiles iecirknī stiepās gar Mazās Jug-
las krastiem. Sakarā ar to 19. augusta pēcpusdienā 2. lat-

viešu strēlnieku brigāde saņēma pavēli doties uz Mazās

Juglas pozīcijām, kur tobrīd vairs nebija kaujas spējīgu
daļu. Izsludinātā kaujas trauksme sapulcināja arī 5. Zem-

gales pulka strēlniekus. Kā aizvien nozīmīgākajos brīžos,
arī šoreiz zemgaliešus uzrunāja pulka komandieris, aici-

nādams doties pretim ienaidniekam, kas tīkoja sagrābt
visu Vidzemi un izlauzt ceļu uz revolucionāro Petrogradu.
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Drīz pulks bija sakārtojies un ar kaujas karogu priekš-

galā steidzās uz Mazās Juglas pozīcijām, lai aizkavētu

uzbrucēju virzīšanos uz priekšu un glābtu 12. armiju no

draudošā ielenkuma.

Pa ceļam uz Mazo Juglu visur rēgojās nekārtīgas at-

kāpšanās ainas: ceļa malās mētājās salauzti rati, nomestas

vai pazaudētas armijas mantas, atstāti lielgabali. Vācu

artilērijas uguns un ķīmisko lādiņu saindētais gaiss pie-
spieda pozīciju aizstāvjus bēgt uz Ropažu pusi. Bet lat-

viešu strēlnieki devās uz priekšu un ieņēma aizsardzības

līniju gar Mazo Juglu.
2. latviešu brigādei nācās aizstāvēt pozīcijas apmēram

14 kilometru garumā — Štālu-Melnmugures-Skriptes-Viliš-
kalnu-Tīnūžu līnijā. Mazās Juglas krasti bija zemi un

purvaini, apauguši ar kokiem un krūmiem. Upes nelielo

platumu un seklumu kompensēja purvu josla, radīdama

dabisku šķērsli uzbrucēju armijas pajūgiem un artilē-

rijai.
Pulkvedis J. Vācietis 5. Zemgales pulku novietoja pozī-

cijās pie Skriptes mājām, abās pusēs lielceļam. Pulka

kreisais flangs atradās pie Viliškalna, kur stāvēja 6. Tu-

kuma pulks, bet labais flangs — pie Melnmugures, robe-

žojoties ar 8. Valmieras pulku. 7. Bauskas pulku norīkoja

brigādes rezervē mežā, pie ceļa no Skriptes uz Rieksti-

ņiem. Vācu armijas galvenais trieciens bija vērsts Skrip-
tes virzienā — pret zemgaliešu aizstāvētajām pozīcijām.
Te, pēc J. Vācieša vērtējuma, 5. Zemgales pulks 26 stun-

das cīnījās pret veselu vācu gvardes divīziju, kas bija se-

šas reizes lielāka, bez tam tās uzbrukumu atbalstīja spē-

cīga artilērija.
6

Kopā ar zemgaliešiem cīnījās arī daļa
130. Hersonas pulka kareivju, kas līdz latviešu strēlnieku

atnākšanai bija palikuši pie Mazās Juglas un tagad tika

iekļauti 2. latviešu brigādē.
5. Zemgales pulka kaujas sastāvā bija 1600 strēlnieku,

bet tā apbruņojumā — līdz ar šautenēm vēl 27 ložmetēji
un astoņi bumbmetēji, bez tam pulku atbalstīja viens

smagais lielgabals un divas vieglās baterijas, kurām pa-

visam bija tikai 800 lādiņu. Štābos valdīja pilnīgs saju-

kums, visas daļas atkāpās, tāpēc latviešu strēlniekiem va-

jadzēja paļauties vienīgi uz saviem spēkiem. J. Vācietis

to saprata un situāciju izskaidroja arī strēlniekiem, aici-

nādams viņus būt izturīgiem. «Tagad mēs skaidri redzē-

jām, ka mūsu vienīgais un uzticamais ierocis ir musu
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vīrišķība un mūsu ložmetēji, flintes un rokas granātas.
Mums vajadzēja sagatavoties uz visniknāko tranšeju
kauju,» vēlāk rakstīja J. Vācietis. Viņš personiski pār-

baudīja, kā strēlnieki sagatavojušies cīņai, iedvesmoja
savus vīrus.

Latviešu strēlnieki ieņēma pozīcijas, kuras bija pavirši
būvētas un vēl nepabeigtas, vietām bez dzeloņdrāšu aiz-

sprostiem. 5. Zemgales pulkam vajadzēja aizstāvēt trīs

kilometrus garu iecirkni, kas pēc J. Vācieša atzinuma tik

mazam pulkam divu bataljonu sastāvā bija par lielu. Zem-

galiešu tranšejas pa daļai maskēja koki, tāpēc vācu arti-

lērijas novērotājiem tās nebija labi saskatāmas. Šī iemesla

dēļ no artilērijas uguns jūtami cieta tikai labais flangs,
kur pozīcijas bija atsegtas un ierakumus ieņēma 1. rota.

J. Vācietim attapīgi izdevās atrast vietu pulka štābam

koka šķūnī pie agrākās Etiķa fabrikas. Visu apkārtni un

arī šķūni saskaņā ar komandiera norādījumiem strēlnieki

rūpīgi nomaskēja ar kokiem, zariem un sūnām. Pa ga-
balu šo ēku vairs nevarēja atšķirt uz apkārtnes fona.

Šķūnī pie sienas bija pulka komandiera telefons, turpat

viņa vajadzībām novietoja mazu galdiņu un krēslu, bet

pārējo šķūņa daļu aizņēma štāba darbinieki. «Šī būs mūsu

«stiprā pils»,» J. Vācietis teica štāba virsniekiem. Viņam
izrādījās taisnība, jo līdz pat cīņu beigām vācu artilē-

risti un aviācijas novērotāji štābu neatklāja un šķūnis
palika neskarts.

Nakts no 19. uz 20. augustu pagāja atsevišķās sadur-

smēs ar vācu izlūku grupām. 20. augusta rītā cīņu lauku

Mazās Juglas krastos tina blīvs miglas plīvurs. Ap bro-

kastlaiku migla sāka izklīst. Atklājuši spēcīgu artilērijas

uguni, vācieši gatavojās uzbrukumam. Tad viņu ķēdes
sāka virzīties uz latviešu strēlnieku aizstāvētajām po-

zīcijām, bet tika saņemtas ar spēcīgu uguni. Strēlnieku

raidītās zalves sekmīgi atsita uzbrucējus, nodarot viņiem

lielus zaudējumus. Taču nopietni cieta arī 5. Zemgales
pulks, īpaši 1. rota. Tās komandieris Zēbergs, būdams

ievainots, paguva aizkļūt līdz telefonam un paziņot pulka
štābam: «Karojiet nu jūs, man vairs tikai daži vīri!»

J. Vācietis rūgti pārdzīvoja gandrīz pilnīgu šīs rotas iznī-

cināšanu.

Ap pusdienas laiku pēc vēl spēcīgākas artilērijas ap-
šaudes vācu rotas no jauna metās triecienā, bet atkal

strēlnieki ar lielu spītu un sīkstumu izturēja pretinieka
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uzbrukumu. Avīze «Latvju Strēlnieks» par šo kauju stās-

tīja: «Strēlnieki cīnījās kā lauvas, atsizdami pretinieka
uzbrukumu vienīgi ar flinšu, ložmetēju un rokas granātu
palīdzību. Visa mūsu artilērija bija sasista, dzīvais spēks

nogalināts ar smagiem un ķīmiskiem lādiņiem. No turie-

nes vairs palīdzība nebija gaidāma. To zināja katrs un

tomēr visiem bija tikai viena doma: neatkāpties ne soļa!»

Sākumā vācieši nāca droši, tā sauktajā «psihiskajā uz-

brukumā», un zemgaliešu lodes viņus noguldīja simtiem.

Dažās vietās viņiem izdevās ielauzties 5. pulka pozīcijās.
J. Vācietis deva rīkojumu iebrukušos pretiniekus iznī-

cināt. Tas sekmīgi tika veikts. Nevarēdami ieņemt strēl-

nieku ierakumus, vācieši atkal laida darbā savu artilē-

riju. Vienīgais smagais lielgabals, kas atbalstīja 5. pulku,
tika sabojāts un apklusa, bet vieglajām baterijām pietrūka
lādiņu.

Pēcpusdienā vācu ķēdes no jauna devās triecienā. Šo-

reiz uzbrucējiem izdevās ielauzties 5. pulka labajā flangā.
Drīz tika apdraudēts arī kreisais flangs. Sākās nikna cīņa

pie strēlnieku tranšejām, bet vietām —■ arī tieši ieraku-

mos. Zemgaliešu komandieris arī šajā situācijā neapjuka,
bet visu laiku aukstasinīgi vadīja sava pulka kauju pret

pretinieka pārspēku. Viņa miers un pārliecība, ka strēl-

nieku cīņas spars ir nesalaužams, nomierināja un iedvesa

paļāvību visiem, kas atradās viņa tuvumā. Pulka štābs

deva pārdomātas un skaidras pavēles rotām un tālab zem-

galieši godam izpildīja savu kaujas uzdevumu.

Kaut gan vācieši cieta lielus zaudējumus, viņi tomēr

arvien neatlaidīgāk uzbruka strēlnieku pozīcijām. Par

šiem traģiskajiem mirkļiem kāds cīņu dalībnieks rakstīja:
«Brigādes rezerves bija izlietotas, vajadzēja paļauties vie-

nīgi uz pašu spēkiem. Ķēde pēc ķēdes nāca ienaidnieks

mums virsū. Pāri aizžogojumos gulošiem vācu līķiem

skrēja viņu piedzērušie biedri. Mums sākās visbriesmī-

gākā kaujas epizode. Darbā laida ložmetējus, rokas gra-

nātas, šauteņu laides, ēdienu katliņus, akmeņus un dūres.

Šeit īsti pierādīja latvieši savu drosmi un patstāvību. Da-

žās vietās strēlnieki savu virsnieku vadībā devās vācie-

šiem virsū un ar štiku palīdzību atsvieda viņus tālu no

mūsu aizžogojumiem.»
7

Strēlnieku rindas kļuva retākas, arvien grūtāk bija no-

turēt ierakumus pret vairākkārt stiprāku uzbrucēju spie-
dienu. Novērtējot izveidojušos stāvokli, J. Vācietis iztei-
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katriem pārdesmit soļiem iznāca pa vienam kareivim.

Vācieši pieveda frontē arvien jaunas rezerves, kuras

grūda cīņā, gribēdami tikt ātrāk uz priekšu.» 8

Telefoniskā sarunā ar 2. brigādes komandieri pulkvedi
A. Lielgalvi J. Vācietis teica, ka 5. pulka lielo zaudējumu
dēļ, nemitīgi pieaugot vācu spēkiem, vairs nav iespējams
aizstāvēt Mazās Juglas pozīcijas — vācieši jau sākuši

apiet flangus. Pēc dažām minūtēm brigādes štābs paziņoja,
ka 43. korpusa komandieris ģenerālis Boldirevs devis at-

ļauju 5. pulkam atstāt pozīcijas, kad tās vairs nebūs iespē-
jams aizstāvēt. Tad J. Vācietis kategoriski pasacīja, ka

viņa pulks var pēc pavēles atkāpties ar godu, bet ne-

pieciešama skaidri formulēta pavēle par atkāpšanos, vai

arī palikt tranšejās un cīnīties te līdz pēdējam vīram. Bei-

dzot pulksten 18 pienāca brigādes štāba pavēle atstāt

ierakumus pie Mazās Juglas un atkāpties.
Bija jau pats pēdējais brīdis atstāt pozīcijas, kur zem-

galieši tik sīksti bija stāvējuši un veselu diennakti aizka-

vējuši vācu triecienspēkus. Ilgāka kavēšanās visiem pulka
rindās vēl palikušajiem strēlniekiem draudēja ar bojā eju,
jo vācieši jau bija ielauzušies pozīciju aizstāvju aizmu-

gurē. Pulka pilnīga iznīcināšana pretiniekam būtu pavē-
rusi brīvu ceļu uz Ropažu staciju, svarīgu ceļa mezglu,
caur kuru atkāpās liela daļa 12. armijas. Pēc J. Vācieša

atzinuma stāvoklis pievakarē jau bija pavisam traģisks:
viscaur kauja notika zemgaliešu aizstāvētajās tranšejās
un satiksmes ejās. Lai dotu iespēju rotām atstāt ieraku-

mus un atkāpties, pulka komandieris pavēlēja viņa re-

zervē esošajiem diviem strēlnieku vadiem, kuri apsar-

gāja štābu, ieņemt aizsardzības pozīcijas pie Etiķa fab-

rikas un segt atkāpšanos. Kad pozīciju aizstāvji atstāja

savus ierakumus, vācieši tūlīt tiem sekoja un negaidot

parādījās 5. Zemgales pulka štāba tuvumā, apmēram pā-
ris simtu soļu no tā.

Tā kā kaujas lauku vairs nebija iespējams atstāt bez

cīņas, J. Vācietis abus viņa rīcībā esošos vadus kopā ar

ziņnešiem un telefonistiem apvienoja kaujas grupā un

Pats vadīja to prettriecienā. «...Pēdējais šķēpa sitiens

būs no mūsu puses,» viņš teica. Uzbrucējus izdevās at-

sist, un viņi bija spiesti atkāpties no zemgaliešu štāba.

Tad prettriecienam sakopotā grupa atgāja uz jaunām po-

zīcijām.

675*
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Zaudējusi cīņās apmēram 25 tūkstošus kareivju, to

skaitā vairāk nekā 8 tūkstošus kritušo un bez vēsts pazu-
dušo, 12. armija ieņēma t. s. Cēsu pozīcijas. Rīgas aizstā-

vēšanas cīņās vissmagāk cieta 5. Zemgales pulks pie
Mazās Juglas. Krita, pazuda bez vēsts un ievainoja apmē-
ram divas trešdaļas strēlnieku un četras piektdaļas virs-

nieku. Tomēr pulks godam izpildīja savu pienākumu,
cīnīdamies pret ienaidnieka pārspēku. Ne velti par varo-

nību šajā kaujā ar Jura krustiem apbalvoja 642 strēlnie-

kus — lielāko daļu no tiem, kas palika dzīvi. Jura krustu

saņēma arī pulka komandieris Jukums Vācietis. Vēlāk

viņš izteicās, ka latviešu strēlnieki šajā kaujā cīnījušies
kā grieķu varoņi pie Termopilām.

J. Vācietis prasmīgi vadīja sava pulka kauju un līdz

pēdējai iespējai aizstāvēja ieņemtās pozīcijas, parādīdams
personisku drosmi un iniciatīvu vissarežģītākajos ap-

stākļos. Novērtējot J. Vācieša rīcību kaujas laukā, 43.

korpusa komandiera ģenerāļa G. Novicka apstiprinātajā

raksturojumā bija teikts: «Kaujā bija aukstasinīgs, parā-

dīja labas organizatora spējas un drošsirdību, ātri un labi

orientējās situācijā ...»
9 Par nopelniem cīņās pret vācu

armijas pārspēku viņš tika apbalvots ar Goda zelta zo-

benu.

Latviešu strēlnieku varonīgo cīņu pie Mazās Juglas at-

zina gan Pagaidu valdības ieceltie komisāri, gan arī Isko-

sols. Arī armijas pavēlniecība nespēja noliegt, ka, patei-
coties latviešu strēlniekiem, 12. armija netika ielenkta un

iznīcināta un vācu armijai nepavērās ceļš uz Petrogrādu.
Revolucionārie latviešu strēlnieki pie Mazās Juglas at-

ņēma vācu karaspēkam iespēju turpināt iesākto spēcīgo

uzbrukumu, kura rezultātā viņi varēja okupēt Vidzemi

un apdraudēt Petrogradu. Reizē ar to neveiksmi cieta kor-

ņiloviešu plāni — revolucionāro kareivju asinīs noslīci-

nāt sociālistisko revolūciju. J. Vācietim un viņa koman-

dētajam pulkam bija lieli nopelni kontrrevolucionāro

spēku nodomu izjaukšanā.

Kauju pie Mazās Juglas latviešu strēlnieki izcīnīja
vieni: no aizmugures viņi nesaņēma nekādu palīdzību —

netika atsūtītas jaunas karaspēka daļas pat vissmagākajos

cīņu brīžos, tāpat pietrūka arī artilērijas atbalsta. īpaši

grūti klājās 5. Zemgales pulkam, kas aizstāvēja svarīgāko
frontes iecirkni. Taču strēlnieki izrādīja slavējamu sīk-

stumu un izturību. Vēlāk J. Vācietis atzīmēja, ka 5. pulkā
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šajās bargā pārbaudījuma stundās valdījusi dzelzs dis-

ciplīna, kuras pamatā bijusi stingra un nesatricināma

strēlnieku uzticība kareivja pienākumam kaujas laukā.

Vislielākie nopelni 5. Zemgales latviešu strēlnieku

pulka saliedēšanā bija tā komandierim. Viņa stingrās

prasības un vienlaikus arī rūpes par strēlniekiem taisnīga
attieksme pret visiem cēla J. Vācieša autoritāti, kura pa-

līdzēja sacementēt kareivjus par vienotu kaujas spēku, ko

nespēja salauzt ienaidnieka trieciens. Kaujas laukā strēl-

nieki savu komandieri redzēja mierīgu un noteiktu. Viņa
pavēles bija skaidras un nepārprotamas, viņš nesvārstī-

jās, pieņemot lēmumus. Kad strēlnieku pozīcijām tuvojās

uzbrucēju blīvās ķēdes, J. Vācietis pavēlēja pretinieku
sagaidīt ar saliedētām zalvēm. Komandieris bija tikpat
enerģisks, steidzīgs un rosīgs kā arvien. Virsniekus un

ierindniekus nomierināja J. Vācieša pārdomātie norādī-

jumi par strēlnieku pozīcijās iebrukušo pretinieku iznī-

cināšanu. Komandiera tuvums uzmundrināja visus. Trā-

pīgie joki un aicinājumi sagaidīt «nelūgtos ciemiņus, kā

pienākas,» uzlaboja cīnītāju noskaņojumu.
Latviešu strēlnieku sīkstā pretestība pie Mazās Juglas

pārliecināja vācu armijas virspavēlniecību, ka ielenkt un

satriekt 12. armiju, kā arī ieņemt visu Vidzemi nav viegli

realizējams mērķis. Bez tam Rīgas frontē uzbrukumam

papildus sakopotie spēki bija nepieciešami Francijā, tāpēc
daļu no tiem pēc Rīgas ieņemšanas sāka pārvietot uz

Rietumiem. Sasniegusi Lielo Juglu, 8. vācu armijas pa-

vēlniecība atsevišķām daļām deva uzdevumu virzīties

Cēsu, Valmieras, Nītaures un Taurupes virzienā. Sasta-

puši pretestību, vācieši turpmāko uzbrukumu pārtrauca un

pēc kāda laika savas avangarda daļas pat atvilka nedaudz

atpakaļ — uz iepriekš sagatavotajām pozīcijām.
Arī J. Vācietim un 5. pulkam bija zināma loma, atvai-

rot šos pretinieka uzbrukumus. Kad vācieši mēģināja tur-

pināt aktīvas operācijas Nītaures virzienā un šinī nolūkā

pēc spēcīgas artilērijas apšaudes sāka uzbrukumu, viņiem

ceļā stājās 5. Zemgales pulks. «Zemgalieši arī šoreiz bija
gatavi plūkties ar vāciešiem,» vēlāk izteicās J. Vācietis.

Kaut gan pulks bija ievērojami vājāks nekā pie Mazās

Juglas, komandieris viņa rīcībā esošos spēkus izvietoja

tā, ka uzbrucēji, cietuši krietni lielus zaudējumus, atkāpās
un vairs nemēģināja virzīties uz priekšu. Aktīvā kaujas
darbība apsīka visos frontes iecirkņos.
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KOPĀ AR REVOLUCIONĀRAJIEM STRĒLNIEKIEM

Rīgas krišanu armijas augstākais virspavēlnieks ģene-
rālis Korņilovs izmantoja, lai sāktu dumpi, sagrābtu visu

varu valstī un ar militāras diktatūras palīdzību nožņaugtu
briestošo sociālistisko revolūciju.

Latviešu strēlnieku un Latvijas darbaļaužu aktīvā no-

stāja pret Korņilova dumpi sekmēja Petrogradas strād-

nieku un kareivju cīņu pret dumpiniekiem un dumpja
ātru apspiešanu. Kotrrevolucionārā dumpja neveiksme ra-

dīja lūzumu šķiru spēku samērā un tautas masu apziņā.

Izveidojās sociālistiskajai revolūcijai labvēlīga situācija

un nepieciešamie faktori. Latviešu strēlniekiem bija ievē-

rojama loma sociālistiskās revolūcijas uzvaras nodroši-

nāšanā Latvijas neokupētajā daļā un cīņā pret padomju
varai naidīgajiem spēkiem.

1917. gada rudenī aktuāls kļuva jautājums par latviešu

strēlnieku pulku ciešāku apvienību militāri operatīvā, kā

arī administratīvā un saimnieciskā ziņā. Lielākas vienī-

bas — korpusa izveidošana radītu labākus apstākļus

spēku izmantošanai militārajās operācijās, dotu iespēju

pulkus labāk apgādāt ar nepieciešamajiem kara materiā-

liem, ietērpu un produktiem, ko toreizējos valsts saimnie-

cības sabrukuma apstākļos bija grūti nodrošināt. Rastos

arī iespēja visus korpusa pulkus koncentrēt vienā vietā,

jo līdz šim pat vienas brigādes daļas ne vienmēr atradās

kopā.
J. Vācietis, dedzīgi aizstāvēdams latviešu strēlnieku

pulku ciešāku saliedēšanu, visneatlaidīgāk no latviešu

strēlnieku pulku komandieriem uzstājās par korpusa for-

mēšanu. Pēc viņa uzskata nekādā gadījumā nedrīkstēja
pieļaut, ka latviešu strēlnieku pulkiem ļautu izklīst vai

pat tos izformētu. Pēdējo 1917. gada vasarā centās panākt

armijas pavēlniecība un reakcionārie virsnieki. J. Vācie-

tis domāja, ka, tikai izveidojot korpusu, būs iespējams

saglabāt latviešu strēlnieku daļas kā spēcīgas kaujas vie-

nības, kas spēs aizstāvēt darbaļaužu intereses. Septembra

beigās viņš devās uz Valku, lai 12. armijas štābam

iesniegtu ierosinājumu izveidot latviešu strēlnieku kor-

pusu, kas sastāvētu no divām divīzijām, iekļaujot tajā
arī kavalēriju, artilēriju un tehniskās daļas. 12. armijas

štābs atbalstīja šo ierosinājumu, jo vecās armijas sairums

spieda meklēt frontes vajadzībām jaunas kaujas spējīgas
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formācijas. Korpusa formēšanu atbalstīja arī Iskolastrels.

Tomēr buržuāziskā Pagaidu valdība nesteidzās dot atļauju
korpusa radīšanai — tā neuzticējās latviešu strēlniekiem

politisku apsvērumu dēļ. «Kerenskis negribēja dot atļauju
formēt latviešu korpusu tādēļ, ka latviešu strēlnieki bija
izvēlējušies par savu idejisko vadoni Ļeņinu,» — tā ne-

daudz gadus vēlāk šo faktu novērtēja J. Vācietis. 10

Revolucionāro notikumu attīstība Krievijā šajā laikā

norisēja arvien straujāk, dienas kārtībā izvirzot jautā-
jumu par buržuāzijas kundzības gāšanu un visas varas

nodošanu padomēm. 1917. gada 10. oktobrī KSDS(b)P CX

sēde pieņēma lēmumu tuvākajā laikā sākt bruņotu sacel-

šanos. 16. oktobrī paplašinātajā Centrālās Komitejas sēdē

šis lēmums tika apstiprināts. Lai organizētu sacelšanos, uz

lielākajiem centriem un Petrogradas tuvumā izvietotajām
karaspēka daļām boļševiku partija nosūtīja savus pilnva-
rotos.

16. oktobrī Valkā notika LSD ārkārtējā konference.

V. I. Ļeņina uzdevumā kā KSDS(b)P CX pilnvarotais tajā
piedalījās V. Antonovs-Ovsejenko, kas konferences dalīb-

niekiem ziņoja par partijas Centrālās Komitejas lēmumu

vistuvākajā laikā sākt bruņoto sacelšanos. Boļševiku par-

tija Latvijas revolucionārajiem darbiniekiem izvirzīja uz-

devumu gatavot darbaļaudis un kareivjus uz bruņoto sa-

celšanos, ieņemt visus svarīgākos stratēģiskos punktus un

nepieļaut kontrrevolucionāro spēku pārsviešanu no fron-

tes uz Petrogradvj. LSD ārkārtējā konference izteica ga-
tavību izpildīt šos V. I. Ļeņina un partijas norādījumus.
Pāris dienu vēlāk Valmierā tika izveidota 12. armijas ra-

jona Kara revolucionārā komiteja. Tai vajadzēja panākt
kareivju masu piedalīšanos sociālistiskajā revolūcijā. Lat-

vijas neokupētajā daļā. galvenais proletāriskās revolūcijas
bruņotais spēks bija latviešu strēlnieku pulki, uz kuru

uzticību boļševiku partijai varēja droši paļauties, jo pulku

Partijas organizācijas baudīja strēlnieku masu uzticību.

Kara revolucionārā komiteja apvienoja visus 12. armi-
jas revolucionāros spēkus. Tās atrašanās vieta bija Cēsis,
bet vēlāk — Valka; ar Petrogradu tā uzturēja ciešus sa-

karus un saņēma no turienes vadošos norādījumus. Arī

visos latviešu strēlnieku pulkos tika izveidotas kara revo-

lucionārās komitejas. Lai strēlniekus sagatavotu aktīvai

rīcībai bruņotās sacelšanās laikā, 1917. gada 20. oktobrī
Cēsis LSD CX un Iskolastrels sasauca latviešu strēlnieku
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pulku padomes paplašinātu plēnumu. Tajā ar ziņojumiem
uzstājās LSD CX loceklis J. Krūmiņš-Pilāts un strēlnieku

pulku komisārs S. Nahimsons. Plēnums pieņēma rezolū-

ciju, aicinot strēlniekus būt gataviem atbalstīt bruņoto
sacelšanos. 12. armijas rajona Kara revolucionārā komi-

teja katram pulkam noteica konkrētu uzdevumu. Lat-

viešu strēlnieki ar entuziasmu uzņēma norādījumu par

kaujas gatavību visos pulkos, lai pēc Kara revolucionārās

komitejas pirmā aicinājuma dotos palīgā Petrogradas
strādniekiem.

Lai strēlnieki aktīvi darbotos sociālistiskās revolūcijas

interesēs, īpašu uzmanību nācās pievērst komandējošā sa-

stāva noskaņojumam un rīcībai. Tāpēc jau Oktobra revo-

lūcijas priekšvakarā pulku komitejas un komisāri pastip-
rināti kontrolēja komandieru un pārējo virsnieku darbību.

Kara revolucionārās komitejas īpaši interesējās par ko-

mandējošā sastāva nostāju un attieksmi pret sociālistisko

revolūciju.
Saņēmuši ziņu par bruņoto sacelšanos Petrogradā,

5. Zemgales pulka kara revolucionārās komitejas pār-

stāvji ieradās pie J. Vācieša un viņam ziņoja, ka strēl-

nieki gatavi izpildīt visus uzdevumus, ko viņiem uzticēs

sociālistiskā revolūcija, kā arī interesējās, kāda būs ko-

mandiera nostāja. Nesvārstīdamies un nešaubīgi J. Vā-

cietis stingri un noteikti pateica: «Es vienmēr esmu bijis
im būšu kopā ar zemgaliešiem, kur ies viņi, tur iešu arī

es.»
11 Kā stāsta bijušais 5. Zemgales pulka strēlnieks

A. Reders, pēc šādas komandiera skaidrās un noteiktās

atbildes kara revolucionārās komitejas pārstāvji vēl ap-

spriedušies ar viņu, kas būtu veicams, lai zemgalieši būtu

pilnīgā gatavībā izšķirošajā brīdī, kad būs nepieciešama
palīdzība revolūcijai. Atšķirībā no gandrīz visiem pārē-
jiem augstākajiem latviešu virsniekiem J. Vācietis bez

iebildumiem un nešaubīgi nostājās Oktobra revolūcijas

pusē, uzticīgi kalpoja tās interesēm.

J. Vācieša, gudra un talantīga vecās armijas virsnieka

nostāju izšķirošajā vēstures pagrieziena brīdī noteica vis-

pirms viņa lielā tuvība ierindas strēlnieku masām. Pats

cēlies no trūcīgas laukstrādnieku ģimenes, viņš daudz

labāk nekā visi citi komandieri un vairums pārējo virs-

nieku varēja saprast strēlnieku intereses un vajadzības.
Jau cariskās dresūras un nelīdztiesības atmosfērā viņš
pret vienkāršajiem strēlniekiem izturējās kā pret sev
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līdzīgiem. J. Vācieša attieksme pret ierindniekiem izrai-

sīja strēlnieku simpātijas pret viņu, noteica viņa autoritāti

pulkā. Savukārt J. Vācietis, veselus divus gadus būdams

kopā ar bataljonu resp. pulku, vadīdams to smagajās cīņu
dienās un rūpēdamies par padoto apgādi un atpūtu, bija
cieši saaudzis ar strēlniekiem.

J. Vācieša komandētajā pulkā bija spēcīga partijas or-

ganizācija, tai bija svarīga loma strēlnieku audzināšanā.

Kad notika Satversmes sapulces vēlēšanas, 5. pulkā gan-
drīz visas balsis tika nodotas par boļševiku partijas kan-

didātiem. Spēcīgais revolucionārais virziens zemgaliešu
rindās nevarēja neietekmēt arī J. Vācieti, nosakot viņa

nostāju izšķirīgā lūzuma dienās.

1917. gada 25. oktobrī Petrogradā uzvarēja strādnieku

un kareivju bruņotā sacelšanās. Buržuāziskā Pagaidu val-

dība tika gāzta. Sanākušais II Viskrievijas Padomju kon-

gress pasludināja padomju varu visā valstī, pieņēma pir-
mos dekrētus par mieru un par zemi un izveidoja pirmo
Padomju valdību. Uzsvērdams Oktobra revolūcijas pa-

saulvēsturisko nozīmi, V. I. Ļeņins rakstīja: «No šī brīža

Krievijas vēsturē sākas jauns posms, un šai trešajai Krie-

vijas revolūcijai savā gala iznākumā jānoved pie sociā-

lisma uzvaras.»
12

Latvijā telegrammu no Petrogradas Kara revolucionārās

komitejas par bruņoto sacelšanos saņēma tajā pašā dienā,
kad tika gāzta ekspluatatoru šķira vara, un jau nākamajā
dienā, 26. oktobrī, avīzes «Latvju Strēlnieks» un «Okopnij
nabat» kareivju masas aicināja atbalstīt sociālistisko revo-

lūciju. lespiestas lapiņas veidā tika izplatīts 12. armijas
rajona Kara revolucionārās komitejas manifests, kas vi-

sam karaspēka daļām un iedzīvotājiem vēstīja par bru-

ņoto sacelšanos Petrogradā. Kara revolucionārā organizā-
cija pasludināja sevi par varas orgānu visā 12. armijas
rajona teritorijā. Savā praktiskajā darbībā tā balstījās uz

LSD Kara organizāciju un Iskolastrelu, pirmajās revolū-

cijas dienās par savu galveno uzdevumu uzskatot kara-

spēka daļu kontroli, lai nepieļautu gāztajai Pagaidu val-
dībai uzticīgu pulku pārsviešanu uz Petrogradu. Saskaņā
ar šī revolucionārā orgāna norādījumu 27. oktobra rītā

Cēsīs iegāja 1. Daugavgrīvas un 3. Kurzemes latviešu

strēlnieku pulks, kuri, nesastopot pretestību, ieņēma
dzelzceļa staciju, pastu, telefonu, telegrāfu v. c. iestādes.
30. oktobrī Valmierā ienāca 7. Bauskas, bet dienu
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vēlāk —6. Tukuma pulks, kas arī šo pilsētu pārņēma re-

volucionāro strēlnieku ziņā. Vara Cēsīs un Valmierā pār-

gāja strādnieku un kareivju deputātu padomju rokās.

Latviešu strēlnieki priekšzīmīgi izpildīja savu uzde-

vumu, pārņemot savā pārziņā Cēsu —Valmieras—Valkas

dzelzceļa līniju, pa kuru vilcieni ar kareivjiem nevarēja
virzīties Kerenskim palīgā. Visos pulkos notika komandē-

jošā sastāva demokratizācij а: virsniekus, kuri atteicās

pakļauties revolucionāro orgānu rīkojumiem, apcietināja
un atstādināja no amatiem; viņu vietas ieņēma revolū-

cijai uzticīgie jaunākie virsnieki.

Kā pēdējais kontrrevolūcijas spēku balsts Latvijā pa-
lika Valka, kur atradās 12. armijas štābs un Iskosols, kā

arī ievērojams karaspēka daudzums: kazaku daļas, trīs

kavalērijas divīzijas, «nāves bataljoni», bruņuautomobiļ а

divizions v. c. daļas, kas atbalstīja Pagaidu valdību. Bez

šī kontrrevolucionāro spēku perēkļa likvidēšanas Oktobra

revolūcijas uzvara Latvijas neokupētajā daļā nevarēja

būt pilnīgi nodrošināta, bez tam tas radīja draudus ari

Petrogradai. Novembra sākumā Valkā aktīvu darbību iz-

vērsa reakcionārais pulkvedis K. Gopers, bijušais 1. lat-

viešu strēlnieku brigādes komandieris. Viņš centās pie-
runāt 12. armijas komandieri ģenerāli J. Juzefoviču, lai

pēdējais dod norādījumu nekavējoties izformēt latviešu

strēlnieku pulkus. Kad J. Juzefovičs paziņoja, ka viņš
nav spējīgs panākt šāda rīkojuma īstenošanu, K. Gopers

uzsāka aģitāciju, lai virsnieki dezertē un tūlīt atstāj pul-
kus. Liela daļa virsnieku tiešām atstāja pulkus, bet viņu

vietā komitejas izvirzīja jaunākos virsniekus, un strēl-

nieki precīzi izpildīja revolucionāro organizāciju norādī-

jumus. Visi kontrrevolucionāru centieni nedeva būtiskus

rezultātus, bet to iniciatoram ar steigu nācās atstāt Valku,

lai nenonāktu revolucionāro strēlnieku arestā. Viņu ne-

glāba arī Iskosola aģitatori, kurus pēc K
4 Gopera ietei-

kuma izsūtīja pretī revolucionārajām daļām, lai atrunātu

tās no gājiena uz Valku. 13

Lai ieņemtu Valku, tika izveidota kaujas grupa, kurā

ietilpa 6. Tukuma pulks, 436. Novaja Ladogas pulka 2. ba-

taljons un 42. smagās artilērijas diviziona baterija. Val-

kas ieņemšana bija nopietns uzdevums — šeit varēja gai-
dīt kontrrevolucionāro spēku pretestību. Grūtības radīja
tas, ka 6. Tukuma latviešu strēlnieku pulka virsnieku

lielais vairums bija dezertējuši, bet daļu no viņiem strēl-
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nieki atstādināja, jo viņi paziņoja: «Mēs varam atbalstīt

tikai likumīgo Pagaidu valdību.» Pulkā bija palikuši daži

jaunākie virsnieki ar komisāru praporščiku R. Kirhen-

šteinu priekšgalā, kam trūka pieredzes operāciju vadī-

šanā. Minēto iemeslu dēļ it sevišķi bija nepieciešams pie-

redzējuša militārā speciālista padoms un vadība. Tāpēc
Kara revolucionārā komiteja nolēma griezties pie pulk-
veža J. Vācieša, kurš bija apliecinājis savu vēlēšanos

atbalstīt sociālistisko revolūciju.
6. Tukuma pulka virsnieki R. Kirhenšteins un J. Brie-

dis devās pie J. Vācieša un viņam paskaidroja Kara re-

volucionārās komitejas rīkojumu par Valkas ieņemšanu,
lūgdami palīdzēt izstrādāt šīs operācijas plānu. Noskaid-

rojis, kādi spēki piedalās Valkas operācijā, J. Vācietis

uz kartes norādīja, kā jāizvieto spēki un kā jāizdara ap-
iešanas manevrs, lai ieņemtu pilsētu. Secinādams, ka pre-
testība sagaidāma Valkas tuvumā, J. Vācietis ieteica sa-

dursmes gadījumā ar smagajiem lielgabaliem pāris reizes

izšaut pāri pilsētai, tad nekādas pretošanās vairs nebūs.

Nepieciešamības gadījumā J. Vācietis solīja sūtīt palīgā
5. Zemgales puika bataljonu. Apspriedes noslēgumā Kara

revolucionārās komitejas pārstāvjiem viņš paziņoja: «Ja

jums turpmāk būs vajadzīgs speciālists kara lietās, es

vienmēr esmu gatavs jums izpalīdzēt.»
14 Pats viņš devās

uz Valmieru, lai atrastos tuvāk operācijas vietai.

Novērtējot J. Vācieša darbību operācijas plāna izstrā-

dāšanā, viens no latviešu sarkano strēlnieku komandie-

riem J. Steins vēlāk rakstīja: «Tas bija ļoti no svara, jo
bez plāna tālāk doties nebija iespējams.»

15 Uzskatīdams,
ka nopietns kaujas spēks ir 12. armijas štāba rīcībā eso-

šais bruņuautomobiļu divizions, J. Vācietis ierosināja to

izolēt vai vājināt tā spēkus. Pēc J. Vācieša norādījuma
izdevās no garāžas izvest divas no četrām mašīnām un

iegāzt tās grāvī, tāpat panāca vienošanos ar kavalērijas
divīzijas komiteju Valkā par šīs vienības neitralitāti. Tā

kā Valkā esošie kontrrevolucionāri nopietni baidījās no

latviešu strēlniekiem, viņi visiem līdzekļiem centās_ aiz-

kavēt revolucionāro daļu virzīšanos uz Valku. Šinī no-

lūkā Iskosola priekšsēdētāja vietnieks Tumarkins tele-

grafēja 13. korpusa štābam, ka nepieciešams rīkoties, lai

2. latviešu brigādei tuvākajās dzelzceļa stacijās nebūtu

neviena lieka vagona, ne lokomotīves: «Tas nepiecie-
šams, lai apgrūtinātu patvaļīgu kustību.» 16



76

Tomēr «patvaļīgo kustību» neizdevās apturēt, un 6. Tu-

kuma pulks 7. novembrī stingrās rindās, ar sarkano ka-

rogu un pulka orķestri priekšgalā iesoļoja Valkā. Lat-

viešu strēlnieki ieņēma dzelzceļa staciju, pastu, telegrāfu
un IZ armijas štābu, kura vadība aizbēga. Valkā izvie-

totās karaspēka daļas pretestību neizrādīja un atzina pa-

domju varu. Tā krita pēdējais kontrrevolūcijas atbalsta

punkts Latvijā, visā 12. armijas rajonā vara pārgāja pa-

domju rokās.

Valkas operācijas izstrādāšanā un realizēšanā, kā

iepriekš redzējām, liela loma bija J. Vācietim, vienīgajam
no latviešu strēlnieku pulku komandieriem. Viņš deva

savu ieguldījumu Oktobra uzvarā Latvijā. Pēc 12. armi-

jas komandiera ģenerāļa Juzefoviča aiziešanas no amata

šos pienākumus uzņēmās J. Vācietis, bet tad saziņā ar

Iskolastrelu viņš tika iecelts par 2. latviešu strēlnieku bri-

gādes komandieri. Kā liecina nedaudzie saglabājušies do-

kumenti, atrazdamies veselas brigādes priekšgalā, J. Vā-

cietis pirmajā vietā izvirzīja rūpes par strēlnieku apgādi,
kam toreizējos sarežģītajos valsts ekonomiskā sabrukuma

apstākļos bija pirmšķirīga nozīme. 1917. gada 30. no-

vembrī viņš nosūtīja telegrammas 6. Sibīrijas korpusa
štābam, kā arī 12. armijas un Ziemeļu frontes apgādes

daļām, pieprasīdams steidzīgi piegādāt apavus 2. latviešu

brigādes strēlniekiem. Bez tam J. Vācietis uzsvēra, ka

gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par korpusa formē-

šanu, nepieciešams visus latviešu strēlnieku pulkus sa-

koncentrēt formēšanas rajonā. 17

Revolūcijas ātrā uzvara neokupētajā Latvijas daļā, kas

bija iespējama latviešu strēlnieku un citu daļu nešaubīgās
revolucionārās nostājas un enerģiskās rīcības dēļ, deva

iespēju sākt jauno varas orgānu izveidošanu apriņķos
un pagastos. Beidzot radās arī iespēja ievēlēt jaunu, boļ-
ševistisku 12. armijas Kareivju deputātu padomes Izpildu

komiteju — Iskosolu, par kura priekšsēdētāju kļuva lat-

viešu strēlnieku pulku komisārs S. Nahimsons. Latviešu

strēlnieku V kongresā 1917. gada decembrī tika pieņem-
tas boļševistiskas rezolūcijas, kurās strēlnieki apņēmās
pildīt revolucionāro orgānu rīkojumus, aktīvi atbalstīt

padomju varu un cīnīties pret visām kontrrevolucionā-

rām organizācijām.
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PADOMJU VARAS UZDEVUMĀ

1917. gada novembri sakarā ar to, ka ģenerālis Duho-

ņins nepakļāvās Padomju valdības rīkojumiem, viņš tika

atcelts no armijas augstākā virspavēlnieka amata. Viņa

vietā iecēla kareivju masās populāro praporščiku boļše-
viku N. Kriļenko. Novembra beigās augstākā virspavēl-
nieka mītnē Mogiļevā pēc V. ī. Ļeņina norādījuma tika

izveidots Revolucionārais lauka štābs cīņai pret kontrre-

volūciju. Šī štāba uzdevums bija vadīt operācijas pret

padomju varas ienaidniekiem iekšējās frontēs. Tā priekš-

galā bija partijas CX Kara organizācijas loceklis M. Ter-

Arutjunjancs. J. Vācietim uzticēja nozīmīgu pienā-
kumu — štāba operatīvās daļas vadību. 1917. gada de-

cembra pirmajā pusē J. Vācietis izbrauca uz Mogiļevu,
lai stātos Revolucionārā lauka štāba . operatīvās daļas
priekšgalā. Tas bija jauns, svarīgs pienākums, ko viņam

uzticēja padomju vara; vienlaikus tas ievadīja jaunu
posmu J. Vācieša dzīvē. Šo posmu raksturoja atbildīgu
militāru uzdevumu veikšana Padomju valsts aizsardzības

interesēs, nenogurstoša cīņa pret tās ienaidniekiem un

enerģiska rīcība, lai nodrošinātu uzvaru.

Jau 14. decembrī J. Vācietis nosūtīja uz Gomeļu un Ka-

ļinkovičiem Revolucionārā lauka štāba pilnvarotos, lai

viņi apvienotajās divīzijās izveidotu komitejas, organi-
zētu divīziju priekšnieku ievēlēšanu, ieceltu intendantus

un sameklētu līdzekļus, kā pārtikas jautājumu atrisināt

uz vietas. Intendantam D. Podgoreckim tika uzdots Žlo-

binā organizēt plaša apjoma (600 tūkst, pudu) siena rekvi-

zīciju padomju karaspēka vajadzībām. Bez tam tika doti

rīkojumi pārtikas sagādes jautājumā. 16. decembrī ar

M. Ter-Arutj unjanca un J. Vācieša parakstiem augstākā
virspavēlnieka štābam tika iesniegts pieprasījums uz Go-

meļu nosūtīt vienu inženierpulku. Tas tika nekavējoties
izdarīts.18

Atrazdamies augstākā virspavēlnieka mītnē, J. Vācie-

tis beidzot varēja sākt realizēt savu agrāko ieceri par
visu latviešu strēlnieku pulku apvienošanu vienā kor-

pusā. Jau decembra sākumā Iskolastrels savā sēdē bija
Pieņēmis lēmumu, ka jāuzsāk latviešu strēlnieku korpusa
formēšana. Arī strēlnieku V kongress 7. decembrī pieņem-
tajā rezolūcijā norādīja, ka «revolūcijas interesēs ir ne-

pieciešami tūlīt dibināt latvju strēlnieku korpusu», kā
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ari izteica pārliecību, ka korpuss «nenovērsīsies uz tīri

nacionāla ceļa, bet vienmēr stāvēs uz šķiru cīņas stāvokļa

viedokļa»
19

. Ņemot vērā šos lēmumus un J. Vācieša ietei-

kumu, 1917. gada 17. decembrī tika parakstīta armijas

augstākā virspavēlnieka pavēle par latviešu strēlnieku

korpusa formēšanu. Par korpusa komandieri iecēla J. Vā-

cieti, par štāba priekšnieku — A. Kosmatovu, bet par

divīzijas priekšniekiem G. Manguli un P. Aveņu — 7. un

8. latviešu strēlnieku pulka komandierus. Bija paredzēts
saformēt arī kavalērijas brigādi.

Sākās nepieciešamie darbi, lai radītu lielāku latviešu

strēlnieku formāciju. Valkā tika izveidota komisija kor-

pusa organizēšanai. Tartū pie latviešu strēlnieku rezer-

ves pulka sāka formēt korpusa artilēriju, bet vieglo arti-

lēriju formēja tieši pulkos. Tika pieņemts lēmums par

latviešu kareivju pārcelšanu no krievu daļām uz korpusu.
Iskolastrels sāka saņemt pieteikumus no latviešiem, kas

dienēja artilērijās, aviācijas v. c. tehniskajās daļās. To-

mēr drīz korpusa formēšanas darbā radās lielas grūtības:

nepietika tehnikas, nebija pietiekami strēlnieku un virs-

nieku utt. Daudzi virsnieki bija dezertējuši vai arī

atstādināti no amatiem, jo nevēlējās kalpot padomju
varai, daļa strēlnieku no armijas bija aizsaukti pēc vie-

tējo padomju pieprasījuma, lai palīdzētu uz vietām veikt

sociālistiskos pārkārtojumus. 1918. gada janvāra vidū gan-
drīz pusi strēlnieku aizsūtīja cīņai pret kontrrevolūcija
dažādās vietās Krievijā. Latvijā strēlnieku daļās palika
apmēram tikai 11 tūkstoši cilvēku. 20

J. Vācietis dzīvi interesējās par korpusa formēšanas

gaitu, deva nepieciešamos norādījumus un padomus, rū-

pējās par apgādes kārtošanu. Tomēr viņa prombūtne jū-

tami ietekmēja darba gaitu. Bez tam J. Vācietim drīz vien

vajadzēja galveno uzmanību veltīt notikumiem Baltkrie-

vijā, kur sākās poļu korpusa dumpis. Vācu armijas uz-

brukums 1918. gada februāra vidū, kura rezultātā visa

Latvija nonāca okupantu jūgā, pilnīgi pārtrauca latviešu

strēlnieku korpusa formēšanu.

Latviešu strēlnieku augstais revolucionārais apzinīgums
deva iespēju šos boļševiku partijai nesatricināmi uzticī-

gos cīnītājus nosūtīt palīgā Padomju Krievijas darbaļau-

dīm viņu cīņā pret kontrrevolūciju. Dažādās frontēs un

Krievijas pilsētās strēlnieki pierādīja, ka viņi visur kā

patiesi internacionālisti cīnās par visu padomju tautu
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interesēm. Jau pirmajās dienās pēc Oktobra revolūcijas
saskaņā ar V. I. Ļeņina norādījumiem Iskolastrels 6. Tu-

kuma latviešu strēlnieku pulku nosūtīja uz Petrogradu,
bez tam Padomju valdības apsargāšanai saformēja lat-

viešu strēlnieku apvienoto rotu.

1918. gada janvārī latviešu strēlnieki palīdzēja cīņā

pret kontrrevolūcijas spēkiem arī Baltkrievijas darbaļau-
dīm. Te par kontrrevolūcijas galveno balstu kļuva poļu
korpuss, kas Pagaidu valdības laikā bija saformēts no

karagūstekņiem un krievu armijas poļu tautības kareiv-

jiem. 1917. gada beigās korpuss izvietojās Rogačevas-Žlo-
binas-Bobruiskas rajonā. Tā trijās divīzijās un jātnieku
brigādē ietilpa apmēram 27 tūkstoši durkļu un zobenu.

21

Šis korpuss, kura virsnieki bija nākuši no poļu muižnieku

un buržuāzijas vidus, neatzina padomju varu, aplaupīja
baltkrievu zemniekus, padzina padomes un apcietināja to

locekļus. Korpusa komandieris ģenerālis J. Dovbors-Mus-

ņickis kategoriski atteicās pakļauties augstākā virspa-
vēlnieka pavēlei par korpusa demokratizēšanu un uzsāka

pretpadomju dumpi.
Poļu korpusa daļas, ieņēmušas Rogačevu un Bobruisku,

virzījās uz Zlobinu un Mogiļevu, radot draudus armijas
virspavēlnieka galvenajai mītnei un traucējot miera sa-

runas ar Vāciju. Poļi ieņēma dzelzceļa līnijas un nelaida

ešelonus ar pārtiku no Ukrainas uz Petrogradu un Zie-

meļu fronti. 1918. gada 14. janvārī J. Vācietim tika uzti-

cēta padomju karaspēka operatīvā vadība cīņā pret poļu
dumpiniekiem, bet dumpja apspiešanas vispārējo vadību

Mogiļevas guberņas Izpildu komiteja uzdeva R. Bērzi-

ņam, vēlākajam pilsoņu kara izcilajam militārajam dar-

biniekam. Dažas dienas vēlāk, 19. janvārī, Revolucionārā

lauka štāba priekšnieks M. Ter-Arutjunjancs ar pavēli
iecēla štāba locekļus J. Vācieti un I. Pavlunovski par mi-

litāro operāciju vadītājiem pret poļu korpusu. Cīņai pret

dumpiniekiem uz Mogiļevu tika sūtītas vecās armijas spē-
cīgākās revolucionārās daļas, atsaucot tās no frontes. Uz

Baltkrieviju izbrauca 4. Vidzemes latviešu strēlnieku

Pulka 1. bataljons un sākumā daļa, bet vēlāk viss 1. Dau-

gavgrīvas pulks. No šīm daļām, kā arī sarkangvardu ba-

taljona un matrožu vienības tika izveidots Latviešu strēl-

nieku revolucionārais priekšpulks, par kura komandieri

iecēla 4. pulka 1. bataljona komandieri J. Lāci, bet par
komisāru

— K. Dozīti.
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16. janvāri J. Vācietis kopā ar štāba darbiniekiem iz-

brauca no Mogiļevas uz frontes iecirkni Bihovo stacijas

rajonā. Šeit viņa štābs uzturējās dzelzceļa vagonā. Šajā
laikā 1. poļu divīzija bija ieņēmusi Rogačevu, 2. divīzija

atradās uz Zlobinas—Bobruiskas dzelzceļa, bet trešā —

ceļā uz Roslavļu un Rogačevu. Būdams mērķtiecīgas un

enerģiskas rīcības piekritējs, J. Vācietis uzskatīja, ka

nepieciešams satriekt galvenos poļu spēkus vēl pirms

viņu korpusa trešās divīzijas pienākšanas. Šādu lēmumu

diktēja tas, ka padomju karaspēka skaitliskais sastāvs

bija apmēram trīs reizes mazāks nekā poļu korpusa spēki.
Toties J. Vācieša rīcībā bija spēcīga artilērija, kas izšķi-
rošā brīdī varēja sniegt lielu atbalstu.

Izlūkojis pretinieku, kas bija ieņēmis Toščicas staciju,

J. Vācietis pavēlēja uzbrukt 18. janvāra rītā, negaidot
1. latviešu pulka ierašanos. Sarkangvardu nodaļu koman-

dieri nepielietoja ienaidnieka apiešanas manevru, bet sāka

uzbrukumu ar frontālu triecienu. Nodaļas cieta nopietnus

zaudējumus, un uzbrukums beidzās neveiksmīgi. Trīs die-

nas vēlāk padomju karaspēks sāka jaunu uzbrukumu. Šo-

reiz 1. latviešu pulks ar divām baterijām apgāja poļu

pozīcijas un deva tām negaidītu triecienu. Operācija bei-

dzās ar izciliem padomju karaspēka panākumiem —•
ienaidnieka fronte tika pārrauta un poļu daļas atkāpās
Rogačevas virzienā. Vietējie iedzīvotāji visur ar prieku
sveica latviešu strēlniekus kā atbrīvotājus no poļu kor-

pusa patvaļas un terora.

Turpinot cīņu pret poļu korpusu, padomju karaspēks

pienāca pie Rogačevas. Uzbrūkošo padomju daļu stāvok-

lis bija diezgan smags, jo ienaidniekā kavalērija nogrieza

dzelzceļu Rogačeva —Mogiļeva un pārtrauca uzbrucēju
sakarus un apgādi. Rogačevai tuvojās 3. poļu divīzija.

Dovbora-Musņicka karaspēks ieņēma vecās armijas nocie-

tinātās pozīcijas pie Rogačevas, ko sargāja dzeloņdrāšu

aizsprosti un ložmetēji. Apsvēris situāciju, J. Vācietis no-

lēma, ka panākumus var gūt, tikai pēkšņi un negaidīti
naktī dodot triecienu pretiniekam un izraisot nocietināto

pozīciju aizstāvju paniku.

Izstrādājis kaujas operācijas plānu, J. Vācietis pavē-

lēja noteiktā laikā visām artilērijas baterijām no dažā-

dām vietām atklāt uguni uz poļu pozīcijām. Vienlaikus

pilsētā, pretiniekam pilnīgi negaidot, vajadzēja ielauz-

ties no jātniekiem, kājniekiem un sapieriem izveidotajai
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bam un pārraut pretinieka daļu sakarus. Šī pavēle tika

izpildīta pilnīgi atbilstoši J. Vācieša iecerei. Intensīva ar-

tilērijas apšaude 29. janvāra rītā ievadīja padomju ka-

raspēka uzbrukumu. Kad tumsā pēkšņi sākās kauja arī

pašā pilsētā, psiholoģiskais efekts bija sasniegts — poļi
bēga lielā nekārtībā, atstājot savu štābu, lauka virtuves

un karaspēka mantas. Sekojot trieciennodaļai, pilsētā
ielauzās 1. latviešu pulks. Padomju karaspēkam gūstā pa-
devās apmēram 4000 korpusa kareivju. J. Vācieša norī-

kotā sapieru komanda, kurai savlaicīgi izdevās sasniegt
dzelzceļa tiltu, nepieļāva tā uzspridzināšanu.

22

1918. gada 15. februārī ar J. Vācieša un I. Pavlunovska

parakstiem «Pravda» publicēja ziņojumu par padomju ka-

raspēka panākumiem cīņā pret poļu korpusa dumpi. Zi-

ņojumā bija norādīts, ka ieņemta Rogačeva, pie tam kor-

pusa 1. divīzija gandrīz pilnīgi iznīcināta, jo no tās izde-

vies izglābties tikai nelielai komandējošā sastāva grupai.
Poļu kareivji masveidā padevušies gūstā vai izklīduši. 23

Šo kauju laikā J. Vācietis prasmīgi organizēja visu re-

volucionāro daļu un sarkangvardu nodaļu savstarpējo

sadarbību, tādējādi panākot veiksmīgu izstrādātā opera-
tīvā plāna realizāciju. Arī latviešu strēlnieku un citu daļu

augstais apzinīgums un izcilās kaujas spējas deva iespēju
satriekt lielu pretinieka vienību ar niecīgiem zaudēju-
miem: uzbrucēju daļās krita, tika ievainoti un pazuda bez

vēsts pavisam tikai 19 latviešu strēlnieki. Uzbrūkošās

padomju daļas savienojās Rogačevā, pilnīgi atbrīvodamas

dzelzceļu, pa kuru tūlīt uz ziemeļiem varēja doties pir-
mais ešelons ar pārtiku. Poļu korpusu atbruņoja un pil-

nīgi izformēja vācieši 1918. gada februārī, kad sākās

vācu armijas uzbrukums.

J. Vācieša darbība pirmajos trijos mēnešos pēc Oktobra

revolūcijas liecina, ka viņa nostāšanās boļševiku vadītā

sociālistiskā apvērsuma pusē nebija nejauša vai noti-
kusi piespiedu kārtā, pretēji viņa pārliecībai. Šajā īsajā,

spraigas šķiru cīņas piesātinātajā laikā, kad lielum lielā

°-aļa vecās armijas virsnieku nostājās pret revolūciju vai
&rī svārstījās, J. Vācietis nešaubīgi uzņēmās pienākumus,
ko viņam uzticēja jaunā Padomju valsts. Visus padomju
varas uzdevumus viņš veica pēc labākās apziņas, atdo-

dams to izpildei savas spējas, pieredzi un enerģiju.

6-70
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IV nodaļa

ATBILDĪGU UZDEVUMU LAIKS

PADOMJU REPUBLIKA BRIESMĀS

Tūlīt pēc buržuāziskās Pagaidu valdības gāšanas Vis-

krievijas II padomju kongress savā Dekrētā par mieru

aicināja visas karojošās valstis nekavējoties sākt sarunas

par asiņainā tautu slaktiņa izbeigšanu. Kad Antante un

ASV, Krievijas sabiedrotās imperiālistiskajā karā, neat-

bildēja uz Tautas Komisāru Padomes notu, neslēpjot savu

noraidošo attieksmi gan pret Padomju valdību, gan pret
tās miera politiku, Padomju Krievija bija spiesta sākt se-

parātas sarunas ar Vācijas-Austroungārijas bloka val-

stīm. Imperiālistiskā Vācija, paziņojusi savu piekrišanu
sarunām, gatavojās uzspiest Padomju republikai laupī-

tāju miera noteikumus. 1917. gada 2. (15.) decembri

Brestā tika noslēgts pamiers starp Padomju Krieviju un

Vācijas-Austroungārijas bloku. Nedēļu vēlāk Brestā sākās

miera sarunas.

Piekrītot miera sarunām, vācu imperiālisti rēķinājās ar

iespēju turpmāk pastiprināt savu karaspēku Rietumu

frontē ar Austrumos dislocētajām divīzijām. Taču sakarā

ar Padomju Krievijas smagajiem iekšpolitiskajiem un ār-

politiskajiem apstākļiem Vācijas valdošās aprindas arvien

alkatīgāk tīkoja sagrābt vēl plašākas teritorijas, papildi-
nāt savus trīsarpus kara gados krietni novājinātos resur-

sus uz Krievijas rēķina, iegūt pārtikas krājumus un izej-
vielas rūpniecībai. Ne mazāk vilinoša likās iespēja dot

nežēlīgu triecienu pasaulē pirmajai darbaļaužu valstij,
cerības līdztekus izrēķināties ar Oktobra revolūcijas un

ieilgušā kara posta ietekmē augošo strādnieku kustību

pašā Vācijā. Tādēļ Ļ. Trocka noziedzīgi bezatbildīgais pa-

ziņojums Brestā 1918. gada februārī par to, ka padomju
puse pārtrauc sarunas un demobilizē armiju, bet atsakās

parakstīt smagos miera noteikumus, lēja ūdeni uz vācu

imperiālistu dzirnavām. Vācijas ģenerālštāba stratēģu do-

mas feldmaršals P. Hindenburgs pasteidzās deklarēt pie-
tiekoši skaidri: «Mums jārīkojas ātri un tūlīt. Cīņa Rie-

tumos ievilksies ilgi. Mums jāatbrīvo visi spēki. Tāpēc



mums jāsasit krievi un jāgāž valdība.» -— «Mums jāmaršē
uz Pēterburgu,»

1
viņu papildināja E. Ludendorfs, ne ma-

zāk pazīstams militārās elites pārstāvis.

1918. gada 18. februārī Vācijas un tās sabiedroto kara-

spēks pārgāja uzbrukumā Padomju republikai. Pretinieks

virzījās uz priekšu plašā frontē no Melnās jūras līdz Bal-

tijas jūrai. Tiesa, Ukrainā vācu un austriešu karaspēks
iesoļoja formāli — it kā pēc līguma ar kontrrevolucionāro

Ukrainas Centrālo radu, bet lietas būtību tas nemainīja.

Aizkaukāzā uzbrukumā pārgāja turku karaspēks.
Stāvoklis bija ļoti nopietns. KK(b)P Centrālās Komitejas

ārkārtējā sēdē cīņā pret «kreisajiem komunistiem», kuri

uzstājās pret jebkādu vienošanos ar imperiālistiem,
V. I. Ļeņins panāca reālistisku pieeju situācijai. 19. feb-

ruāra rītā ēterā noraidīja viņa parakstītu radiotele-

grammu, kurā Padomju valdība izteica protestu pret vācu

un to sabiedroto karaspēka uzbrukumu, un piekrita pa-
rakstīt miera līgumu, pieņemot izvirzītos smagos notei-

kumus.

Taču vācu imperiālisti uzbrukumu turpināja. Demobili-

zējošās vecās armijas demoralizētās daļas nespēja izrādīt

pienācīgu pretsparu ienaidniekam. Tikai latviešu strēl-

nieki un vairāki sibīriešu pulki atkāpās pēc sīvām kau-

jām. Aizstāvēt Padomju valsti devās sarkangvardi, jau-

nās, tikko organizētās Strādnieku un Zemnieku Sarkanās

Armijas vienības. Tautas Komisāru Padome aicināja dar-

baļaudis aizstāvēt Oktobra revolūcijas iekarojumus.
21. februārī tā pieņēma V. I. Ļeņina sarakstīto dekrētu-

uzsaukumu «Sociālistiskā tēvija briesmās!», kas kā trauk-

smes zvans aicināja cīņā pret iebrucējiem.
Atsaucoties Komunistiskās partijas un Padomju valdī-

bas aicinājumam, darbaļaudis steidzās iestāties Sarkanajā
Armijā. Cīņai pret iebrucējiem organizējās partizāņu vie-

nības. Tika pārtraukta vecās cara armijas karavīru de-

mobilizācija. Padomju zeme visus spēkus veltīja revolu-

cionārajai aizsardzībai. 23. februāris, kad brīvprātīgo pie-
ņemšanas punktos ieradās tūkstošiem strādnieku, nesen

demobilizēto kareivju un matrožu, kopš tā laika ik gadus
tiek atzīmēts kā Padomju Armijas un Jūras Kara Flotes

diena.

Pretinieks īsā laikā sagrāba plašu teritoriju. Tā tomēr

nebija viegla pastaiga. Okupanti ne vienā vien vietā

836*
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saņēma spēcīgu pretsparu. Sīvas kaujas notika ari Balt-

krievijā.
Vācu karaspēka uzbrukuma dienās beidza pastāvēt ve-

cās cara armijas Galvenā mītne, par kuras izformēšanu

pavēle bija dota jau pirms mēneša. Sakarā ar to, ka

N. Kriļenko un vairāki atbildīgi Revolucionārā lauka

štāba darbinieki izbrauca uz Petrogradu, kas kļuva par

KSFPR aizsardzības organizējošo centru, Mogiļevas ra-

jonā esošo karaspēka daļu un sarkangvardu vienību ko-

mandēšanu uzņēmās štāba operatīvās daļas priekšnieks
Jukums Vācietis. Lai gan 1. Daugavgrīvas un 4. Vidzemes

latviešu pulka strēlnieki un sarkangvardu vienības izrā-

dīja sīkstu pretestību, ilgāku laiku aizturēt pretinieku

pārspēku tās nespēja. Vajadzēja ar kaujām atkāpties.
Virzoties uz priekšu, vācu militāristi tiecās sagrābt ve-

cās cara armijas lielgabalu, ložmetēju v. c. bruņojuma un

munīcijas krājumus. Rogačevā, Žlobinā un Gomeļā atra-

dās vecās cara armijas Rietumu frontes noliktavas. Tur

glabājās kara materiāli, ietērpi, manufaktūra, pārtikas
produkti. Sevišķi daudz bija konservu. Nekādi norādī-

jumi par šo rezervju evakuēšanu tālāk uz aizmuguri ne-

tika saņemti. Tā arī tas viss kristu uzbrucēju rokās, ja
J. Vācietis nepasteigtos dot rīkojumu R. Vainjānim, 1.

Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka komandierim, cik

vien iespējams no šiem krājumiem iekraut preču vagonos

un strēlnieku apsardzes pavadībā sastāvus nosūtīt uz Mas-

kavu. Laika bija maz, tomēr evakuēt izdevās diezgan
daudz. Uz Maskavu nosūtīja trīs vilcienu sastāvus ar

pārtikas produktiem, galvenokārt konserviem, drēbēm un

apaviem. Vēlāk šīs rezerves lieti noderēja.
lenaidniekam tuvojoties Mogiļevai, pēc N. Kriļenko te-

legrammas-rīkojuma Galvenās mītnes vēl neizformētās

pārvaldes kopā ar t. s. Cekodarfu (aktīvās armijas un flo-

tes Centrālo Komiteju) un Revolucionāro lauka štābu eva-

kuēja uz Orlu. 27. februārī tur notika Cekodarfa sēde,
kurā apsprieda stāvokli frontē. Situācija bija smaga.

Trūka ziņu par pretinieka spēkiem un nodomiem, grūti

bija uzturēt sakarus ar karaspēka daļām. Bija jāpieņem
lēmums: ko darīt, kā rīkoties tālāk.

Ar plašāku ziņojumu par situāciju frontē uzstājās
J. Vācietis. levērojot karaspēka daļu un sarkangvardu
stāvokli, pēdējo kauju atziņas, viņš secināja, ka jāpie-
turas pie nelielu aktīvu vienību prettriecienu taktikas.
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«Pretiniekam,» J. Vācietis griezās pie apspriedes dalīb-

niekiem, «vajag pretstatīt nelielas kājnieku vienības ar

nelielu skaitu lielgabalu.»
2 leteikums tika atbalstīts. Katrā

ziņā šī taktika jāvērtē ka pareiza laikā, kad spēku sa-

mērs bija padomju pusei nenoliedzami neizdevīgs, bet

vajadzēja apgrūtināt vācu karaspēka tālāku virzīšanos

uz priekšu.
Dienu vēlāk izskatīja jautājumu par Revolucionārā

lauka štāba turpmāko darbību. Pastāvot iespējai, ka pre-

tinieks var atgriezt Petrogradu, Cekodarfa apspriede no-

lēma izveidot piecu cilvēku kolēģiju štāba tiešai vadībai.

Kolēģijā iegāja štāba priekšnieks M. Ter-Arutjunjancs un

J. Vācietis kopā ar vēl trijiem locekļiem. Taču šai kolē-

ģijai, tāpat Revolucionārajam lauka štābam, darboties iz-

nāca tikai nedaudz dienu.

Uz laiku aizturot ienaidnieku, latviešu strēlnieki un

sarkangvardu vienības bija spiestas pakāpeniski atiet uz

austrumiem. Februāra pēdējās dienās tika atstāta arī Ro-

gačeva un Gomeļa. Vietām kaujas norisinājās ļoti sīvi.

Kaļinkoviču stacija trīs reizes gāja no rokas rokā. Tikai

pēc papildspēku pienākšanas ienaidnieks spēja to notu-

rēt. Vācu militāristi nebija domājuši, ka sastaps tik paš-
aizliedzīgu pretošanos.

1. martā starp Padomju Krieviju un Vācijas valdību

atsākās miera sarunas, un 3. martā Brestā parakstīja
miera līgumu. Vācu imperiālisti izbeidza kara darbību

ziemeļrietumu apgabalos un Baltkrievijā, bet Ukrainā, at-

saucoties uz līgumu ar Centrālo radu, kopā ar austriešu

karaspēku turpināja virzīties uz priekšu. Viņu nolūks bija
okupēt visu Ukrainu, iespiesties Kaukāzā un Krimā. Aiz-

kaukāzā nerimās turki. Turku karaspēks tiecās sagrābt
Baku.

Nesamierināmi naidīgi pret Padomju valsti izturējās
Antante un Amerikas Savienotās Valstis. Februāra otrajā
pusē, vācu militāristu uzbrukuma dienās, ASV sūtnis

D. Frensiss telegrammā valsts sekretāram R. Lansingam

norādīja, ka sabiedrotajiem esot pienācis laiks rīkoties,

un ieteica «ņemt kontrolē» Vladivostoku, nododot Mur-

mansku un Arhangeļsku Anglijas un Francijas ziņā 3
.

Sa-

biedroto bruņotā intervencija nebija ilgi jāgaida. Trīs

dienas pēc Brestas miera noslēgšanas angļu desants izcē-

lās Murmanskā. Angļiem sekoja franči un amerikāņi. Tā-

lajos Austrumos ASV par «palīgu» pieteicās Japāna.
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Protams, Antantes, ASV un Japānas imperiālistu iesaistī-

šanos atklātā bruņotā pretpadomju cīņā visnotaļ apsveica

Krievijas kontrrevolūcija.

Padomju republika bija spiesta rūpēties par savas aiz-

sardzības pastiprināšanu. To uzticēja Kara lietu tautas

komisariātam un marta pirmajā nedēļā izveidotajai Aug-

stākajai Kara Padomei. Turpinājās Sarkanās Armijas for-

mēšana. Gar demarkācijas joslu, kas šķīra Padomju Krie-

viju no imperiālistiskās Vācijas sagrābtajiem apgabaliem,

izvietoja t. s. aizsega vienības. Saprotamu iemeslu dēļ

īpašu uzmanību vajadzēja veltīt Petrogradas un Maska-

vas virzienam.

Tā kā vecā armija bija pārstājusi eksistēt, nākamajā

dienā pēc Brestas miera noslēgšanas KSFPR Kara lietu

tautas komisariāts likvidēja augstākā virspavēlnieka pos-

teni. Tika izformēts Revolucionārais lauka štābs — Pa-

domju Krievijas vēl tikai topošo bruņoto spēku pirmais
operatīvās vadības orgāns. Marta vidū štāba izformē-

šana bija pabeigta.

Padomju valsts aizsardzības interesēs Revolucionārajā
lauka štābā komunistu idejiskā pārliecība, enerģija un

pašaizliedzība cieši savijās ar to militāro speciālistu pie-
redzi un zināšanām, kuri bija noteikti nostājušies pa-

domju varas pusē. Štāba komunisti nekautrējās mācī-

ties, apgūt sarežģīto operatīvās vadības prasmi. No otras

puses, šī sadarbība bija laba politiska skola dažam la-

bam militārajam speciālistam.
Trīs mēnešu intensīvais un apjomā plašais darbs Re-

volucionārajā lauka štābā daudz deva arī Jukumam Vā-

cietim. Vadot operatīvo daļu, viņam nācās likt lietā visas

savas zināšanas, garajos dienesta, īpaši imperiālistiskā
kara gados smeltās atziņas, vairāk iedziļināties štāba

darba specifikā, kā arī veikt organizatoriska rakstura pa-

sākumus. Jau tolaik štāba operatīvās daļas priekšnieks
centās katrā ziņā pārliecinošāk pamatot militāras organi-
zētības, padomju karaspēka pārvaldes aparāta nepiecie-
šamību. Tad to ne visi vēl saprata un gribēja atzīt.

Piedaloties cīņas organizēšanā pret padomju, varas

ienaidniekiem Baltkrievijā, J. Vācietis turpināja Oktobra

revolūcijas dienās izvēlēto ceļu. Līdz vācu karaspēka uz-

brukumam 1918. gada februārī viņam līdzīgu militāro

speciālistu, kuri bez jebkādām atrunām stājās Padomju
valdības dienestā, nebija daudz. Tas arī saprotams, jo ve-
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cās cara armijas augstākās virsniecības sociālā izcelšanās,

privilēģijas un īpašumi, radnieciskie sakari ar carisma

valdošajām aprindām, konservatīvie uzskati, revolucionārā

procesa neizpratne un naidīgā nostāja pret to noteica

viņu iekļaušanos kontrrevolūcijas nometnē. Laiks pierā-

dīja, ka palikt neitrālam novērotājam, norisinoties cīņai

starp veco un jauno, sevi tikko pieteikušo sabiedrisko

iekārtu, nebija iespējams. Izšķīries iet pa sociālistiskās re-

volūcijas ceļu, J. Vācietis nekādā ziņā nevarēja palikt
ārpus saasinātās šķiru cīņas problēmu loka. Pats nācis

no zemas kārtas, viņš sajuta, ka nepieciešams iet kopā ar

tautas masām, ar revolūciju, kaut arī, nenoliedzami, dau-

dzos politiskos jautājumos viņam vēl nebija īstas izprat-

nes.

Kā cilvēks, kam sveša augstprātība, J. Vācietis labprāt

apmainījās domām ar štāba komunistiem. Labas, savstar-

pējas cieņas pilnas attiecības viņam izveidojās ar štāba

priekšnieku M. Ter-Arutjunjancu. Kā vēlāk atcerējās
N. Kriļenko, kurš J. Vācieti raksturojis kā revolūcijas
lietai patiesi uzticīgu cilvēku, «pulkvedis atdeva jaunajam
biedram Ter-Arutjunjancam, aizmugures rezerves pulka
praporščikam, gan savus spēkus, gan savas zināšanas, gan

enerģiju, gan laiku» 4
. Šķiet, ka šādas biedriskas sadar-

bības rezultātā ieguvums bija abpusējs.
Ar redzamu neuzticību J. Vācietis izturējās pret aug-

stākajiem virsniekiem, kuri, sākoties vācu militāristu uz-

brukumam pret Padomju Krieviju, steidzās mainīt savu

izturēšanos un stājās padomju bruņoto spēku rindās.

Varbūt paradoksāli, taču tā nu tas bija, ka viņš, nebūdams

partijas biedrs, krietni labāk sapratās ar cilvēkiem, kuri

visu sevi atdeva sociālistiskajai revolūcijai, nekā ar šiem

saviem ilgu gadu kolēģiem — militārajiem speciālistiem,
kam 1918. gada februārī likās pienācis turpinājums karam

ar Vāciju, Krievijas pretinieci.
Marta otrajā pusē J. Vācietis ieradās Maskavā. No

Petrogradas uz Maskavu bija pārcēlusies Padomju val-

dība, tur tolaik atradās arī daļa no latviešu strēlnieku

pulkiem, Iskolastrels un strēlnieku partijas organizācijas
komiteja. 5. Zemgales latviešu pulka strēlnieki, tāpat vai-

rāki Iskolastrela locekļi uzturējās Bologojē. Nelielas strēl-

nieku vienības bija sastopamas Novgorodā, Veļikije
Lūkos v. c. 6. Tukuma latviešu strēlnieku pulks joprojām
palika Petrogradā.
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Tas bija laiks, kad latviešu strēlnieki ar nepacietību
gaidīja atbildi uz satraucošo jautājumu — ko darīt tā-

lāk? Vai pulkiem izformēties, kā pārējām vecās armijas

daļām, vai ne? Protams, strēlnieki pēc tam varētu iestā-

ties Sarkanajā Armijā saskaņā ar vispārējiem noteiku-

miem. Taču esošajos apstākļos šāds jautājuma atrisinā-

jums nelikās mērķtiecīgs. J. Vācietis, kurš uzturēja cie-

šus sakarus ar īskolastrelu, 26. martā piedaloties tā sēdē,
izteicās: «Pēc manām domām, mēs tagad nevaram iz-

klīst.» 5 Šie skopie, taču ar dziļu pārliecību teiktie vārdi

viņam nāca no sirds. Patiešām, J. Vācietis pēc Oktobra

revolūcijas daudz pūļu un enerģijas bija veltījis strēl-

nieku pulku apvienošanai. Viņš nešaubījās, ka revolucio-

nārajiem latviešu strēlniekiem būs jāizcīna vēl ne viena

vien sūra kauja, aizstāvot pašu izvēlēto sociālistiskās re-

volūcijas ceļu, un cieši ticēja, ka, vienotās rindās ejot,
tiks gūti vislabākie panākumi. Nākamajā dienā KSFPR

Kara lietu tautas komisariāts deva rīkojumu Iskolastre-

lam latviešu strēlnieku pulkus neizformēt. Pēc reorgani-
zēšanās, ko daudzi pulki jau bija sākuši, tie iekļāvās

Strādnieku un Zemnieku Sarkanās Armijas sastāvā.

Tolaik vēl nebija noteiktas vienotas Sarkanās Armijas
organizatoriskās uzbūves formas, nebija izšķirts jautā-
jums, ko izvēlēties — vienību vai pulku un divīziju sis-

tēmu. J. Vācietis, tāpat strēlnieku partijas organizācija
un Iskolastrels izteicās par pulku apvienošanu divīzijā.
Kara lietu tautas komisariāts šo ieteikumu pieņēma, un

1918. gada 13. aprīlī ar oficiālu pavēli no visiem latviešu

strēlnieku pulkiem, kas tikai nomināli 1917. gada beigās

bija apvienoti korpusā, lika saformēt Latviešu strēlnieku

padomju divīziju. Par divīzijas komandieri, jeb, kā to-

laik teica, priekšnieku iecēla Jukumu Vācieti, par komi-

sāriem — partijas veterānu Kārli Pētersonu un Kārli Do-

zīti.

Latviešu strēlnieku padomju divīziju, tāpat kā visu

Sarkano Armiju, organizēja pēc brīvprātības principa.

Divīziju formēja no trim brigādēm, pa trim strēlnieku

pulkiem katrā. Sāka formēt arī divīzijas kavalērijas

pulku, artilērijas brigādi, aviogrupu, sakaru un inženieru

bataljonu, sanitārās un veterinārās iestādes. Vēlāk divī-

zijai bija arī sava bruņu mašīnu vienība. Neiztrūka arī

apgādes orgāni. «Latviešu divīzija bija pirmā regulārā un

pēc kara mākslas prasībām noorganizētā padomju varas



89

karaspēka vienība,» 6 vēlāk to raksturoja tās pirmais ko-

mandieris. Sarkanajā Armijā tad vēl nebija paredzēts
formēt nacionālas daļas un vienības no bēgļiem un emig-
rantiem, kas nebija saistīti ar attiecīgās nācijas teritoriju.
Tomēr attiecībā uz latviešu strēlniekiem Padomju val-

dība pieļāva izņēmumu. Latviešu strēlnieki bija pierādī-
juši savu uzticību Komunistiskajai partijai un padomju
varai. «Revolucionārā disciplīnā un ciešā revolucionārā

vienībā ir mūsu spēks,» uzstājoties Latviešu strēlnieku pa-

domju divīzijas partijas organizācijas pirmajā konferencē

1918. gada aprīļa beigās, atzīmēja J. Sverdlovs, «un Lat-

vijas biedri ir tieši tāds disciplinēts spēks un revolucio-

nārā vienība. Daudz un ļoti daudz Oktobra revolūcijas
labā ir darījuši tā sauktie latvju strēlnieki.» 7

Ar apvienošanos divīzijā sākās jauns posms latviešu

strēlnieku cīņu ceļā, kas vijās cauri bargajiem pilsoņu
kara un ārzemju militārās intervencijas gadiem. Padomju
valdība nešaubījās par latviešu strēlnieku uzticību pro-
letāriskā internacionālisma idejām. Buržuāzija un izlīdzēju

partijas strēlniekus nicinoši dēvēja par pretoriāņiem,
ieliekot šajā vārdā visu savu naidu pret padomju varas

aizstāvjiem, kas Sarkanās Armijas organizēšanas sākumā

kā pirmie kristāli sekmēja KSFPR bruņoto spēku augsmi.
Aprīļa mēnesis, arī maijs pagāja latviešu strēlnieku da-

ļām un vienībām kopojot savus spēkus. Pulki, atsevišķi
bataljoni un nelielas vienības bija izkaisītas pa dažādām

Padomju Krievijas vietām. Ja strēlnieku pulku formēšana

maijā visumā tika pabeigta, tad to nevarēja teikt par di-

vīzijas artilērijas brigādi un tehniskajām daļām, kuras

organizēja pirmoreiz, jo vecajā cara armijā latviešu strēl-

niekiem to nebija. Trūka zirgu, un (tāpēc aizkavējās lat-

viešu kavalērijas padomju pulka izveidošana, pie kā ar

lielu centību bija ķēries pulka komandieris J. Krišjānis.
Daudz pūļu tika ieguldīts Latviešu strēlnieku padomju
divīzijas aviogrupas radīšanā. Tās sastāvā vēlāk ietilpa

astoņpadsmit lidmašīnas. Lai panāktu kara tehnikas pie-
šķiršanu divīzijai, enerģiski rīkojās pats J. Vācietis. Di-

vīzijas priekšnieks rūpējās arī par pārtikas apgādes no-

kārtošanu. Katru pirmdienu, trešdienu un piektdienu viņš
lika daļu un vienību komandieriem ziņot par pulku, divi-

zionu v. c. sastāvu un formēšanās gaitu.
Lai gan divīzija veidojās galvenokārt no pieredzēju-

šiem karavīriem, J. Vācietis no paša sākuma lielu



90

uzmanību pievērsa kaujas prasmes pilnveidošanai. Bija jā-

padomā arī par tā strēlnieku papildinājuma apmācīšanu,

kam cīņu pieredzes trūka. Jau 14. aprīlī, t. i., nākamajā

dienā pēc pavēles par divīzijas formēšanu, viņš deva rī-

kojumu visu pulku komandieriem ierīkot šautuves, pēc

iespējas daļu izvietojuma tuvumā.
8 Šaušanas apmācībām

divīzijas komandieris ierosināja piešķirt sportisku rak-

sturu, labākajiem šāvējiem izsniegt balvas un piemiņas

veltes. Daudz tika darīts ieroču materiālās daļas un takti-

kas apgūšanai. To papildināja strēlnieku fizkultūras no-

darbības. Latviešu strēlnieku vidū bija tam laikam labi

sportisti. Starp viņiem izcēlās smagatlēti un cīkstoņi. Ga-

dījās, ka spēcīgie puiši ar labām sekmēm lauzās ar profe-

sionālajiem cirka atlētiem. Tā tas bija Vitebskas cirkā,

kuru, uzturoties pilsētā, bieži apmeklēja latviešu kava-

lēristi. J. Vācietis labi saprata, cik nepieciešami veicināt

karavīru fizisko attīstību, tādēļ visnotaļ sekmēja vingro-
šanas un sporta nodarbības. Arī viņš pats kā profesionāls
karavīrs dažkārt mīlēja «izlocīt kaulus», bija fiziski labi

attīstīts, un, par spīti ievainojumiem, spēcīgs un veselīgs
cilvēks.

J. Vācietis labprāt atbalstīja strēlniekus, kuri no die-

nesta pienākumiem brīvajā laikā vēlējās papildināt iz-

glītību vai interesējās par literatūru un mākslu, nodevās

pašdarbībai. Daudz draugu Latviešu strēlnieku padomju
divīzijā bija dziesmai un mūzikai. Arī pats divīzijas
priekšnieks nekad nespēja palikt vienaldzīgs, dzirdot

strēlniekus dziedam, īpaši saklausot pazīstamas tautas

dziesmu melodijas. Pulkiem bija gan savi kori, gan or-

ķestri. Jau agrāk ar J. Vācieša tiešu līdzdalību bija iz-

veidots lielisks 5. pulka orķestris. Tūlīt pēc divīzijas no-

organizēšanas viņš ierosināja orķestrus papildināt vai

arī radīt jaunus pārējos pulkos. Vēlāk plašu popularitāti

ieguva J. Reinholda vadītais Latviešu strēlnieku padomju

divīzijas simfoniskais orķestris, kas savos koncertos vien-

mēr pulcēja daudzus jo daudzus klausītājus.
Lielākā daļa latviešu strēlnieku vecāko virsnieku at-

stāja savus pulkus vēl pirms Oktobra revolūcijas. Ne

viens vien no viņiem vēlāk kalpoja kontrrevolūcijai. To-

ties jaunākais komandējošais sastāvs gāja kopā ar strēl-

niekiem un cīnījās par padomju varu. No viņu vidus iz-

auga tādi spējīgi komandieri kā K. Stučka, F. Labrencis,

E. Bērziņš, J. Pētersons, V. Rundāls, A. Freibergs v. c.
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Ļoti strauju izaugsmi apliecināja bijušie vecās armijas
ierindnieki un apakšvirsnieki. legūt autoritāti un atzi-

nību daudz pieredzējušo latviešu strēlnieku acīs nebūt

nebija vienkārši. «No latviešu komandiera,» atgādināja
J. Vācietis, «vispirms tika prasīta apķērība un gudrs

prāts, tad— lietpratība, pašuzupurēšanās un augstsirdība.
Šādas komandiera īpašības imponēja tādām pašām lat-

viešu strēlnieku īpašībām. Tāda solidaritāte radīja kaujā

savstarpēju uzticību, disciplīnu un ieroču produktīvu iz-

lietošanu.»9 Kā divīzijas priekšnieks J. Vācietis bija

stingrs, prasīja ievērot disciplīnu un iekšējo kārtību daļās.
Citādi arī nevarēja būt. Latviešu strēlnieki Maskavā taču

veica garnizona dienestu, apsargāja Padomju valdību

Kremlī, Maskavas Padomi, Kara lietu tautas komisariātu,

ārvalstu sūtniecības, tāpat artilērijas un intendantūras no-

liktavas, cīnījās pret bandītismu.

J. Vācietis bieži pats personiski pārbaudīja daļu stā-

vokli, interesējās par formēšanas un apmācību gaitu un

rezultātiem, par sarkanarmiešu dzīves apstākļiem. Reiz

viņš apmeklēja 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pa-

domju pulka šautuvi, kad tur notika mācību šaušana. Ar

acīm redzamu labpatiku J. Vācietis vēroja strēlnieku

staltās rindas, savu komandieru vadībā rotām ierodoties

bijušās Aleksandra kara skolas šautuvē, bet, sākoties šau-

šanai 100 un 200 soļu distancē, uzmanīgi vēroja tās no-

risi. Būdams apmierināts ar mācību šaušanas tīri praktis-
kajiem rezultātiem, viņš uzdeva strēlniekiem jautājumus
par šaušanas teoriju. Klausoties atbildes, pieredzējušā
komandiera sejā iegūlās rievas. Jā, šaušanas teoriju puiši

zināja vāji. Tūlīt radās doma pievērst tai nepieciešamo
uzmanību. J. Vācietis nepiekāpīgi prasīja, lai militārajām
apmācībām ik dienas veltītu ne mazāk kā sešas stundas10.
No dienas dienā bija jāslīpē strēlnieku kaujas prasme un

jākaldina fiziskais rūdījums nākamo revolucionāro cīņu
interesēs.

Lai palīdzētu ievirzīt vajadzīgajā gultnē organizēšanas,
formēšanas un apmācības darbu, Latviešu strēlnieku pa-

domju divīzijas priekšnieks, kā pieredzējis speciālists, pēc
KSFPR Kara lietu tautas komisariāta rīkojuma nereti pie-
dalījās Maskavā un galvaspilsētas apkārtnē izvietoto Sar-

kanās Armijas daļu, instruktoru kursu un militāro iestāžu

inspicēšanā. Viņa aizrādījumi vienmēr bija lietišķi un ta-

jos varēja saklausīt patiesas rūpes par Padomju valsts
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Padomju karaspēka daļu parāde Hodinkas laukā

1918. gada 1. Maijā

aizsardzības nostiprināšanu. Kara lietu tautas komisariāta

un Maskavas kara komisariāta vadošie darbinieki neilgā
laikā paspēja iepazīt Jukumu Vācieti kā cilvēku, kurš

labi orientējas militārajos jautājumos un ir enerģisks

komandieris. Tuvojoties 1. Maijam, viņam uzdeva ko-

mandēt Maskavas garnizona karaspēka daļu svētku pa-

rādi.

1918. gada 1. Maijs bija pirmie lielie darbaļaužu svētki

Maskavā pēc Oktobra revolūcijas. Priekšpusdienā tūksto-

šiem maskaviešu pulcējās Sarkanajā laukumā, bet vēlāk

daudzi no viņiem devās uz Hodinkas lauku (tag. Oktobra

laukums), kur bija paredzēta karaspēka parāde. Jāpie-

bilst, ka pirmajos padomju varas gados Hodinkas laukā

atradās Maskavas garnizona daļu vasaras nometnes, arī

angāri ar lidmašīnām. Tur nereti notika mītiņi, karaspēka

daļu skates un tamlīdzīgi pasākumi.
Pirms parādes sarkanarmieši nodeva zvērestu, soloties

vienmēr saglabāt uzticību sociālistiskajai revolūcijai un

padomju varai. Nopietni un pacilāti skanēja Viskrievijas
Centrālās Izpildu Komitejas nesen apstiprinātā svinīgā so-

lījuma vārdi: «Es, darba tautas dēls, Padomju republikas

pilsonis, pieņemu strādnieku un zemnieku armijas kara-

vīra nosaukumu. . .»
u
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Parādi atklāja strēlnieku pulki, tiem sekoja artilēristi un

kavalēristi, pēc tam savu māku demonstrēja lidotāji, iz-

pildot augstākās pilotāžas figūras. 1. Maija svinībās, ari

uz karaspēka parādi Hodinkas laukā, ieradās V. I. Ļeņins.
Viņu jūsmīgi sveica sarkanarmieši un strādnieki. Kaut

gan laiks bija apmācies, auksts un vējains, ļaudis sāka

izklīst tikai krēslā.

SOLĪJUMS V. I. ĻEŅINAM

Vēl pirms vasaras sākuma bija vērojama jauna pret-
padomju spēku aktivizēšanās. Sīkburžuāziskās un izlīdzēju
partijas kopā ar interventiem un baltgvardiem iesaistījās

bruņotā cīņā pret darbaļaužu varu. Draudošus apmērus
ātri pieņēma čehoslovaku korpusa dumpis, kas sākās

maija otrajā pusē. Šis korpuss bija saformēts buržuā-

ziskās Pagaidu valdības laikā no čehu un slovaku gūs-

tekņiem un kareivjiem, kuri no Austroungārijas armijas

brīvprātīgi bija pārnākuši Krievijas pusē. Padomju val-

dība bija piekritusi korpusa evakuēšanai pa dzelzceļu
cauri Sibīrijai uz Vladivostoku un tālāk pa jūras ceļu uz

Franciju. Čehoslovaku daļas atradās ešelonos no Penzas

rajona līdz pat Klusajam okeānam, kad korpusa pavēl-
niecība, slepus vienojusies ar Antantes imperiālistiem
un izplatījusi provokatoriskas baumas, it kā Padomju
valdība gribot viņus izdot kā karagūstekņus vāciešiem,

izprovocēja pretpadomju dumpi. Tas radīja Padomju
republikai ārkārtīgi bīstamu situāciju, jo aptvēra rajo-
nus, kur tikpat kā nebija regulāra padomju karaspēka.
Vairāk nekā 50 tūkstošu vīru lielā korpusa iesaistīša-

nās cīņā pret padomēm ievērojami aktivizēja kontrre-

volucionārus Pievolgā un Sibīrijā. Tā Krievijas Eiropas
daļas austrumos izveidojās pilsoņu kara pirmā — Aus-

trumu fronte. Maijā un jūnijā čehoslovaku daļas un

to aizsegā organizētās baltgvardu vienības sagrāba Siz-

raņu, Samaru (tag. Kuibiševa), Zlatoustu, Čeļabinsku,
Omsku, Novonikolajevsku (tag. Novosibirska) un Vladi-

vostoku. Samarā nodibinājās kontrrevolucionāravaldība—

t. s. «Satversmes sapulces locekļu komiteja» (Komučs). Šī

pilsēta kļuva parkontrrevolūcijas politisko centruPievolgā.
Šādos apstākļos sociālisma ienaidnieku nometnē galīgi

pārsviedās kreiso eseru partijā. Viskrievijas V padomju
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kongresā, kas sāka darbu Maskavā 4. jūlijā, kreisie eseri

uzstājās pret Padomju valdības politiku. Viņi bija pret
Brestas mieru, pret nepieciešamo pārtikas repartīciju un

trūcīgo zemnieku komitejām. Neguvuši atbalstu kongresā,
kurš Padomju valdības ārējo un iekšējo politiku atzina

par pilnīgi pareizu, kreisie eseri sāka pretpadomju dumpi,
tā cerēdami izprovocēt jaunu sadursmi ar imperiālistisko
Vāciju.

Pienāca 6. jūlijs — silta un saulaina vasaras diena. Vēl

no rīta Maskavā un tās apkārtnē viss bija mierīgi. Iz-

šķiroši notikumi sākās pēcpusdienā, kad terorists J. Bļum-
kins ar viltotu caurlaidi kopā ar N. Andrej evu iekļuva

Vācijas sūtniecībā un nogalināja vēstnieku grāfu V. Mir-

bahu. Šis akts, kas, runājot V. I. Ļeņina vārdiem, nostā-

dīja Padomju Krieviju «par matu no kara»
12, bija iepriekš

pārdomāts solis, kura sagatavošanā piedalījās Viskrievi-

jas Ārkārtējās komisijas (VAK) priekšsēdētāja F. Dzer-

žinska vietnieks kreisais esers V. Aleksandrovičs. Cits

kreisais esers D. Popovs, VAK bruņotās vienības priekš-
nieks, sakūdījis vienību pret Padomju valdību, gatavoja
to kaujai. Tā kreiso eseru partija, kas līdz tam kopā
ar komunistiem sastādīja Tautas Komisāru Padomi un

darbojās padomju iestādēs, nostājās uz atklātas nodevības

ceļa.

Dumpis bija sācies. No sava štāba, kas atradās Moro-

zova savrupmājā Trjohsvjatiteļskas (tag. Bojarska) šķērs-
ielā, kreisie eseri raidīja šāviņu uz Kremli. Taču apšaudi
turpināt viņi neiedrošinājās. Dumpinieki apcietināja
F. Dzeržinski, kad_viņš mēģināja arestēt Bļumkinu, bet vē-

lāk, ieņēmuši _VAK ēku Lubjankā (tag. Dzeržinska ielā),
apcietināja VAK komisijas locekli M. Lāci un Maskavas

Padomes priekšsēdētāju P. Smidoviču, kā arī citus ko-

munistus, kuri tur atradās.

Situācija bija kritiska. Dumpinieki atradās tikai kilo-

metra attālumā no Kremļa un Lielā teātra ēkas, kur no-

tika Viskrievijas V padomju kongress. Kuru katru brīdi

kreisos eserus varēja atbalstīt baltgvardi un dažādu no-

krāsu kontrrevolucionāri, varēja piepildīties viņu cerības

par to, ka vācu karaspēks pāries uzbrukumā. Tikai ne-

sen no Maskavas bija nosūtītas karaspēka daļas cīņai pret
sacēlušos čehoslovaku korpusu, arī 4. latviešu strēlnieku

padomju pulks. No palikušajām galvaspilsētas garnizona
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daļām kaujas un politiskajā ziņa norūdītākie un organi-
zētākie bija latviešu strēlnieki.

Maskavā un tās apkārtnē bija izvietoti Latviešu strēl-

nieku padomju divīzijas 1. brigādes pulki, tiesa, nepilnā
sastāvā. Daudzas strēlnieku vienības, pat atsevišķi ba-

taljoni bija nosūtīti komandējumos dažādās pilsētās un

vietās. Kremlī bija izvietots 9. pulks. Dažādi pieprasījumi
un rīkojumi nosūtīt komandējumos latviešu strēlniekus

tika saņemti, it īpaši sākot ar jūnija otro pusi. Tikai vē-

lāk noskaidrojās, ka arī te bija iejaukti kreisie eseri, kuri

bez tam centās aizkavēt komandējumos nosūtīto savlai-

cīgu atgriešanos. Dumpim sākoties, Maskavā un tās ap-
kārtnē Latviešu strēlnieku padomju divīzijas daļās kopā
bija pāri par četriem tūkstošiem sarkanarmiešu, t. i., ne-

daudz vairāk kā sestā daļa no Maskavas garnizona, kā arī

13 lielgabalu un 125 ložmetēji.
13

6. jūlija pēcpusdienā J. Vācietis atradās Kara lietu tau-

tas komisariāta avīzes «Izvestija Narodnogo Komissariata

po Vojennim Dēlam» tehniskās redakcijas telpās. Tur

bija arī V. Antonovs-Ovsejenko un redakcijas darbinieki.

lezvanījās telefons. J. Vācieti nekavējoties izsauca Aug-
stākās kara inspekcijas priekšsēdētājs N. Podvoiskis. Pēc

brīža piebrauca vieglā automašīna ar Podvoiska sekretāru.

Pa ceļam J. Vācietis uzzināja par grāfa Mirbaha nogali-
nāšanu. Pie Podvoiska atradās N. Muralovs — Maskavas

kara apgabala karaspēka pavēlnieks. Te J. Vācietim pa-

teica par kreiso eseru dumpi. N. Podvoiskis, kam kopā
ar Muralovu bija uzticēta vispārējā militārā vadība dum-

pja apspiešanai, uzdeva J. Vācietim sastādīt nakts uz-

brukuma plānu. Ziņu par kreiso eseru spēkiem un to iz-

vietojumu bija maz un tās pašas nepilnīgas, tomēr uz

tām vajadzēja balstīties, izstrādājot darbības plānu dum-

pja apspiešanai.
«Kremli mums vajadzēja stingri turēt savās rokās. Bez

tam bija nepieciešams nostiprināties pilsētā tā, lai dum-

piniekiem pievienojušās masas nevarētu izklīst pa visu

pilsētu. Šim nolūkam es cerēju ieņemt visus taktikas ziņā

ievērojamos laukumus un šķērsielas. Karaspēku vajadzēja
grupēt izej punktos: pie Pestītāja baznīcas, uz Strastnaja
laukuma *un Pokrovkas kazarmās,» 14

par saviem pirma-
jiem apsvērumiem vēlāk atcerējās J. Vācietis. Saskaņā

*
Tag. Puškina laukums.
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ar tiem tika doti attiecīgi norādījumi Latviešu strēlnieku

padomju divīzijas 1. brigādes komandierim P. Dūdiņām.
Nākamajā dienā bija Jāņi (pēc vecā stila), un brigādes
Komandieris ziņoja, ka no dienesta pienākumiem brīvie

strēlnieki devušies ārpus galvaspilsētas līgot. No nakts

uzbrukuma vajadzēja atteikties.

Pievakarē dumpinieki, ieņēmuši centrālo telegrāfu, stei-

dzās uz visām pusēm nosūtīt paziņojumus par Padomju
valdības gāšanu un varas pārņemšanu savās rokās. Tika

saņemta ziņa, ka, kreiso eseru saaģitēts, to pusē pārgājis
Pokrovkas kazarmās izvietotais pulks. Stāvoklis kļuva
bīstams. Tā kā dumpja apspiešanā paredzēja izmantot

galvenokārt latviešu strēlniekus, J. Vācietis N.Podvoiskim

un N. Muralovam paziņoja, ka viņam kā Latviešu strēl-

nieku padomju divīzijas priekšniekam pienākums liek uz-

ņemties komandēšanu. Šo lēmumu J. Vācietis pieņēma
bez svārstībām un šaubām. «Man nebija nekādu godkā-

rīgu nolūku, kad uzņēmos karaspēka komandēšanu. Vien-

kārši sapratu, cik draudošs moments ir lieliniekiem un cik

atbildīga loma tiek uzticēta latviešu strēlniekiem. Tādēļ

uzskatīju, ka cīņā pret lielinieku ienaidniekiem mans uz-

devums ir būt latviešu strēlnieku priekšgalā,»
15 vēlāk

viņš paskaidroja.
Kreisie eseri pa to laiku atspieda Padomju valdībai uz-

ticīgos spēkus aiz Jauzas. Varēja sagaidīt, ka eseri drīz

pāries uzbrukumā Kremlim. J. Vācietis un operatīvais
štābs pārcēlās uz kara apgabala štāba ēku. Kustība ielās

tika pārtraukta. Uz ielām varēja sastapt tikai bruņotus
karavīrus.

Dumpinieku galvenais spēks bija D. Popova vienība,

bet pavisam to rīcībā Maskavas centrā atradās ap tūkstoš

trīssimt cilvēku. Kopā ar viņu pusē pārgājušo pulku
Pokrovkas kazarmās kreiso eseru rīcībā bija apmēram

divarpus tūkstošu bruņotu vīru, kā arī astoņi lielgabali

un četras bruņu mašīnas. 16
Saņemt papildspēkus no citām

pilsētām kreisie eseri nepaguva, tos aizturēja stacijās.

Maskavas rajonos komunistu vadībā organizējās strād-

nieku kaujas vienības, kas atbruņoja un apcietināja kreiso

eseru rajonu organizācijas. Uzdevumu likvidēt dumpi

Maskavas centrā uzticēja Latviešu strēlnieku padomju

divīzijas daļām, kā ari Paraugpulkam un kursantiem.

Lai dotu norādījumus sakarā ar kreiso eseru dumpja

apspiešanu, V. I. Ļeņins izsauca J. Vācieti uz
Kremli.
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Uz turieni J. Vācietis devās automašīnā kopā ar J. Dani-

ševski. Bija jau pāri pusnaktij, Maskava likās iegrimusi
tumsā. Logi bija aizsegti, nami vāji apgaismoti. Pilsētas

centrā valdīja klusums. Kremlī izvietotā 9. pulka strēl-

nieki atradās savos kaujas posteņos. J. Vācietim izkāpjot
no automašīnas, pulka komandieris V. Ozols militāri zi-

ņoja. Bija redzams, ka abus atbraucējus jau gaidīja, caur-

laides bija sagatavotas. legājuši Padomju valdības ēkā

un šķērsojuši sekretariātu, J. Vācietis un J. Daniševskis

nokļuva Tautas Komisāru Padomes sēžu zālē. «Gaidīt ne-

nācās ilgi,» vēlāk par savu tikšanos ar partijas un Pa-

domju valdības vadītāju šai trauksmainajā naktī rakstīja
J. Vācietis. «Zāles pretējā pusē atvērās durvis, kas veda

no labāk apgaismotas istabas, un ienāca V. I. Ļeņins. Āt-

riem soļiem viņš šķērsoja zāli. Pienācis man klāt,
V. I. Ļeņins sasveicinājās un jautāja:

— Biedri, vai līdz rītam izturēsim?

Uzdevis šo jautājumu, Ļeņins paskatījās man tieši acīs.

Visā manā dzīvē līdz šim nebija gadījies, ka man

būtu uzdots tik ļoti svarīgs jautājums, un ne reizes man

nebija vajadzējis bez sagatavošanās dot tik nopietnu at-

bildi. Galvodams par šās operācijas veiksmi, liku ķīlā
savu galvu. Uz šo jautājumu varēju dot vienīgi pozitīvu
atbildi. Un es tiešām biju pārliecināts, ka uzvara būs

mūsu.

Bet, ja V. I. Ļeņins būtu jautājis, kāpēc esmu tik pār-
liecināts par sacelšanās sakāvi, es tai brīdī nekā daudz

nebūtu varējis pateikt. Es būtu varējis pasacīt tikai to,

ka man ir ideja, kā veikt priekšā stāvošo operāciju un

ka ticu tās veiksmei. Toreizējā grūtajā situācijā tas

nozīmēja, ka neesmu apjucis, un tas jau bija daudz.

V. I. Ļeņina jautājuma milzīgā nozīme lika man, atbildot

uz to, izturēties visai nopietni. Tomēr, atzīstos, ka jau-

tājuma krasā nostādne un kategoriskums padarīja mani

domīgu. Taču dot kategorisku un pamatotu atbildi es

nevarēju.
Domās sev jautāju: kāpēc ir svarīgi izturēt tieši līdz

ritam? Vai patiešām neizturēsim līdz galam? Vai tad

mūsu stāvoklis ir tik bīstams? Vai tikai no manis neslēpj
patieso stāvokli? Bet Vladimirs īļjičs gaidīja, lai es atbildu

tūlīt. Teicu, ka mūsu karaspēks vēl nav sakoncentrēts un

sākt naktī uzbrukumu nebūs iespējams, izšķirošā darbība

sāksies tikai 7. jūlija rītausmā. Tomēr, lai gan mūsu
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karaspēks nav pilnīgi sakoncentrēts, mūsu stāvoklis ir

drošs, jo mūsu rokās atrodas Kremlis, kas sazvērniekiem

nav pieejams.
V. I. Ļeņins mani pārtrauca:
— Bet vai latviešu strēlniekus ienaidnieka aģitācija ne-

ietekmēs?

Atbildēju, ka latviešu strēlnieki ir par mieru un karu

ar Vāciju atjaunot nevēlas, viņi paliks uzticīgi boļševi-
kiem un viņam, Ļeņinam, kā savam idejiskajam vadonim.

Attiecībā uz mūsu stāvokli teicu, ka tas ir pilnīgi sta-

bils, un lūdzu V. I. Ļeņina atļauju atbraukt pie viņa ar

plašāku ziņojumu pēc divām stundām, t. L, 7. jūlijā pulk-
sten 2 naktī. Ļeņins piekrita.»

17

Jāsaka, ka stāvoklis patiešām bija draudošs. V. I. Ļeņins
to labi apzinājās, kad izsauca J. Vācieti. Bija pienākušas

ziņas par to, ka baltgvardi sākuši sacelšanos Jaroslavļā.
Šajā pilsētā kontrrevolucionārajā dumpī piedalījās turpat

seši tūkstoši cilvēku, to vidū daudz cara armijas virs-

nieku. Baltgvardi un eseri mēģināja izraisīt dumpi ari

Ribinskā, taču to laikus izdevās atklāt. Šādos apstākļos
kreiso eseru bruņotā uzstāšanās Maskavā bija sevišķi
bīstama, un to vajadzēja ātri un nesaudzīgi likvidēt.

Tūlīt pēc sarunas ar V. I. Ļeņinu J. Vācietis un J. Da-

niševskis devās uz Latviešu strēlnieku padomju divīzijas
štābu Znamenkas (tag. Frunzes) ielā 10. Piedaloties divī-

zijas komisāriem K. Pētersonam un K. Dozītim, tika no-

turēta īsa apspriede, lai precizētu operatīvās darbības

plānu. J. Vācietis bija iecerējis koncentrisku uzbrukumu

dumpinieku izvietojumam un tad ar spēju triecienu sa-

graut kreiso eseru štābu Trjohsvjatiteļskas šķērsielā. Pēc

tam apspriedes dalībnieki izbrauca uz Latviešu strēlnieku

padomju divīzijas daļām.
Kreisie eseri bija palaiduši garām izdevīgāko momentu,

kāds bija 6. jūlija vakarā. Padomju valdībai uzticamo

spēku stāvoklis, sākoties 7. jūlijam, manāmi uzlabojās.
«Mūsu rīcībā atradās četras karaspēka grupas: pie Pes-

tītāja baznīcas, Kremlī, Strastnaja laukumā un Arbata lau-

kumā
... ap pulkten diviem es biju pārliecināts, ka uz-

varēsim, ja vien no rīta pāriesim noteiktā uzbrukumā ar

visiem spēkiem, kurus izdosies pa nakti savākt» 18 —tā

J. Vācietis novērtēja situāciju, dodoties uz tikšanos ar

V. Г. Ļeņinu. Šoreiz J. Vācieti pavadīja N. Podvoiskis.

«V. I. Ļeņina sekretariātā vēl strādāja. Par mūsu iera-
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J. Vācietis. «Vladimirs Iļjičs izteica vēlēšanos runāt ar

mani bez lieciniekiem. Biedrs Podvoiskis palika sekreta-

riātā. Kad TKP sēžu zālē ienāca b. Ļeņins, es, paspēris
dažus soļus viņam pretim, ziņoju:

— 7. jūlijā ne vēlāk par pīkst 12 mēs būsim Maskavā

pilnīgi uzvarējuši.
Biedrs Ļeņins abām rokām satvēra manu labo roku,

cieši paspieda to un teica:

— Paldies, biedri! Jūs mani ļoti iepriecinājāt.
V. I. Ļeņins izskatījās daudz mierīgāks nekā pirms di-

vām stundām. Viņš bija tumšā apģērbā. Istabu, tāpat kā

agrāk, apgaismoja griestu stūrī iestiprinātā nespodrā spul-
dzīte. Vladimirs Iļjičs piedāvāja man krēslu un pats

apsēdās līdzās. Sēdējām viens otram iepretī.
Savu ziņojumu biju iemācījies no galvas visos sīkumos

un ziņoju precīzi un droši. Laiku pa laikam Vladimirs

Iļjičs pārtrauca mani ar dažiem jautājumiem, kas attiecās

uz detaļām. Manas atbildes viņu pilnīgi apmierināja...
Kad ziņoju par mūsu karaspēka stāvokli un norādīju, ka

roūsu artilērija var šaut tikai tiešā tēmējumā, V. I. Ļeņins

pasmaidīja un jautāja:
— Bet ko tā izdarīs?

Paskaidroju, ka piespiest kreiso eseru «valdību» bēgt
vislabāk varēs, laižot darbā artilēriju. Pastāstīju par sa-

viem operatīvajiem nodomiem šajā jautājumā plašāk un

teicu, ka došu 1. latviešu brigādes komandierim rīko-

jumu uz rokām pārnest lielgabalus, cik vien iespējams
tuvāk kreiso eseru «valdības» rezidencei un uzstādīt tos

tā, lai tie varētu šaut tieši logā.
Pabeidzis ziņojumu, teicu V. I. Ļeņinam, ka esmu visu

pateicis. Piecēlāmies. Vladimirs Iļjičs man cieši paspieda
roku un atvadoties vēlreiz pajautāja:

— Tātad jūs domājat, ka dumpis līdz divpadsmitiem
tiks likvidēts?

Atbildēju:
— Katrā ziņā.
Vladimirs Iļjičs kopā ar mani iegāja sekretariātā, lai

dotu kādus rīkojumus.
Sekretariātā, istabas vidū, stāvēja b. Podvoiskis. Vienā

rokā viņš turēja puskukuli maizes, ar otru lauza no tā

pa gabaliņam un ar lielu apetīti ēda. Viņš piedāvāja
maizi arī mums ar Vladimiru Iļjiču:

997*
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— Svaiga maize, vai negribat?
Vladimirs Iļjičs paņēma Podvoiska nolauzto gabalu. Visi

trīs stāvējām viens otram iepretī un ar apetīti ēdām. Iz-

rādījās, ka neviens no mums nebija ēdis vakariņas, bet

es nebiju ēdis arī pusdienas. Kad mūsu vakariņas bija
galā, Vladimirs Iļjičs no mums atvadījās un iegāja savā

kabinetā.»19

No Kremļa J. Vācietis ar N. Podvoiski automašīnā aiz-

brauca uz Latviešu strēlnieku padomju divīzijas štābu.

Padomju karaspēks gatavojās uzbrukumam.

Cita pēc citas pagāja nakts un tumsas stundas. Bija
dzirdami tikai reti šāvieni. Operatīvā ziņā dumpinieki
joprojām izturējās pasīvi, toties enerģiski izvērsa aģi-

tāciju. leņēmuši Maskavas tipogrāfijas, viņi iespieda un

izplatīja tūkstošiem uzsaukumu. Kreisie eseri mēģināja
saaģitēt arī latviešu strēlniekus. Rīta pusē Latviešu strēl-

nieku padomju divīzijas štābā ieradās matrožu delegācija,
ierosinot sākt sarunas ar dumpiniekiem. Šis manevrs ne-

izdevās. Tad kreisie eseri sāka apšaudīt Kremli. Kursantu

baterija vēlējās atklāt pretuguni, taču J. Vācietis to ne-

pieļāva, negribēdams radīt postījumus galvaspilsētas

centrā, un deva rīkojumu gatavoties ienaidnieku apšaudīt
tiešā tēmējumā.

7. jūlija rītā Maskavas ielas aizklāja biezas miglas pe-

lēkais priekškars, kas neļāva saskatīt tālāk par divdesmit

soļiem. Tas apgrūtināja atšķirt savējos no ienaidnieka.

Miglas aizsegā padomju karaspēka daļas piegāja tuvu

dumpiniekiem. Drīz sāka sprēgāt šauteņu šāvieni. Bija
dzirdama arvien skaļāka ložmetēju reja. Galvaspilsētā sā-

kās ielu kaujas. Lai gan bija svētdiena, cilvēki uz ielām

nerādījās. Pati Maskava atgādināja kaujas lauku. lelas

šķērsoja kreiso eseru ierakumi un dzeloņstiepļu aizžo-

gojumi. Uz daudzu māju jumtiem un balkoniem dumpi-
nieki bija uzstādījuši ložmetējus.

Lēni, bet neatturami virzījās uz priekšu latviešu strēl-

nieki, Paraugpulka sarkanarmieši un kursanti, arvien cie-

šāk savilkdami loku ap dumpinieku izvietojumu.
F. Rieksta komandētais 2. latviešu strēlnieku pulks ieņēma

daļu no Pokrovkas kazarmām. Grūtāk klājās 1. pulka
strēlniekiem un Paraugpulkam, kuri, darbojoties šaurajās

šķērsielās, cieta ievērojamus zaudējumus. 3. latviešu strēl-

nieku pulku, kas tikai pirms dažām dienām bija ieradies

Maskavā pēc sīvajām kaujām Ziemeļkaukāzā, uzbrukumā
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iesaistīja velak. 9. pulka strēlnieku uzdevums palika

iepriekšējais ■— Kremļa aizsardzība.

Kreisie eseri, kas bija labi apbruņoti, neatlaidīgi pre-

tojās, vēršot pret uzbrucējiem spēcīgu ložmetēju uguni,

izmantoja savus lielgabalus un bruņu mašīnas. Tādēļ, lai

izvirzītu uz priekšu kājnieku daļas, J. Vācietis nolēma

atklāt artilērijas uguni: «Tas bija vienīgais un pēdējais
līdzeklis manās rokās ātrai un noteiktai kreiso eseru

dumpja likvidēšanai.»20 Tomēr viņš nebija atmetis cerības

operācijas laikā izvairīties no pasākumiem, kuru rezultātā

varētu stipri ciest Maskavas centra ēkas, no kurām dau-

dzas bija vērtīgi arhitektūras pieminekļi. Tādēļ artilēris-

tiem bija jāpierāda visa sava māka un izveicība.

Tika saņemta ziņa, ka 1. latviešu vieglās artilērijas
diviziona komandieris E. Bērziņš sekmīgi pievirzījis divu

lielgabalu bateriju tuvu kreiso eseru štābam. Vienu no

šiem lielgabaliem artilēristi ar rokām aizvilka un uzstā-

dīja pie Vladimira baznīcas, nomērķējot tiešā tēmējumā
uz Morozova savrupmāju, kur atradās kreiso eseru štābs

un viņu partijas vadība, protams, bez tiem darboņiem,
kas ar Spiridonovu priekšgalā pēc dumpja sākšanās tika

apcietināti Lielajā teātrī.

Pulkstenis bija apmēram pusdivpadsmit, kad 1. brigādes
komandieris P. Dūdiņš pa telefonu ziņoja J. Vācietim,
ka viss sagatavots uzbrukuma sākšanai. Sekoja J. Vā-

cieša īsa komanda:

— Uguni! Uzbrukumā!

N. Podvoiskis un N. Muralovs, kuri atradās līdzās Vā-

cietim, ieteica pirms apšaudes likt priekšā kreisajiem
eseriem kapitulēt. 21 Taču nekāda vilcināšanās nebija vē-

lama. Cieši pārliecināts, ka jāizpilda V. I. Ļeņinam do-

tais solījums, J. Vācietis vēlreiz pa telefonu pavēli at-

kārtoja. Sākās apšaude. Jau pirmais lādiņš sprāga telpā,
kas atradās blakus tai, kur savu sēdi noturēja kreiso eseru

«valdība». Pirmajam lādiņam sekoja otrais... Izcēlās liels

apjukums, panika. Kartečas tika vērstas uz dumpinieku
ložmetēju ligzdām, kas atradās uz namu jumtiem un

balkonos. Kreiso eseru vadoņi meklēja glābiņu bēgot.
Viņiem sekoja dumpinieku karaspēks._ Triecienā devās

1- latviešu strēlnieku pulks, ieņēma VAK ēku un atbrī-

voja F. Dzeržinski, M. Lāci, P. Smidoviču v. c. apcieti-
nātos, ar kuriem kreisie eseri nebija paguvuši izrēķi-
nāties.
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No brigādes komandiera P. Dūdiņa saņēmis ziņu, ka

dumpinieku centrs sagrauts un viņi paši bēg, J. Vācietis

ziņoja par to pa telefonu V. I. Ļeņinam. Solījums bija
izpildīts. Drīz Maskavas centrā valdīja klusums un miers.

Bēgošo eseru vajāšanai kopā ar latviešu strēlniekiem

iesaistījās strādnieku bruņotās vienības. Lielu daļu dum-

pinieku jau tajā pašā dienā sagūstīja un atbruņoja.
Nākamajā dienā laikraksts «Izvestija» oficiālā paziņo-
jumā rezumēja: «Dumpja likvidācija bija tā sākotnējās
ieceres un visas šīs kaunpilnās avantūras gaitas pilnīgi
cienīga.»

22

Tāds pats liktenis piemeklēja kontrrevolucionāros dum-

pjus un sazvērestības, kuras pret padomju varu bija

organizējuši baltgvardi un izlīdzēju partijas Jaroslavļā,
Muromā v. c. pilsētās 1918. gada vasarā. Tā kā daudzos

gadījumos to likvidēšanā iesaistīja latviešu strēlniekus,

J. Vācietis kā Latviešu strēlnieku padomju divīzijas

priekšnieks netieši bija saistīts ar šo pretpadomju akciju

sagrāvi.
Kreiso eseru dumpis Maskavā atbalsojās arī austru-

mos, pie Volgas. Kreisais esers M. Muravjovs, kas tolaik

ieņēma Austrumu frontes virspavēlnieka posteni, uzzinājis

par notikumiem galvaspilsētā 6. jūlijā, steidzās rīkoties.

Cara armijas virsnieks, kuru A. Kerenskis bija paaugsti-

nājis par pulkvedi, sāka enerģisku pretpadomju darbību.

Slepus no frontes Revolucionārās kara padomes locekļiem

Muravjovs pameta štābu Kazaņā un jahtā pa Volgu devās

uz Simbirsku (tag. Uļjanovsku), uz kurieni izsauca 1. ar-

mijas pavēlnieku M. Tuhačevski. Veltīgi mēģinājis pār-
vilkt Tuhačevski savā pusē, viņš armijas pavēlnieku ares-

tēja. Simbirskā apcietinājis daudzus partijas un politdar-
biniekus, nelietīgais virspavēlnieks pa telegrāfu izplatīja
ziņas, ka ar čehoslovaku korpusu esot noslēgts miers un

fronte tiekot pavērsta pret Vāciju. Muravjovs centās pie-
runāt arī latviešu strēlniekus, kas atradās Simbirskā, kopā

ar čehoslovaku daļām iet pret vāciešiem. Taču šis mē-

ģinājums cieta pilnīgu neveiksmi. Kopā ar pilsētas par-

tijas aktīvu Simbirskas padomes izpildu komitejas sēdes

laikā latviešu strēlnieki piedalījās avantūrista arestēšanā.

Izdzirdis, ka viņu arestē, nodevējs ķērās pie revolvera.

Izraisījās bruņota sadursme, kuras laikā Muravjovs tika

nogalināts.
Šada sarežģīta un grūta situācija Austrumu frontes va-
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dību savas rokas koncentrēja Revolucionāras kara pa-

domes loceklis K. Mehonošins.

Nebija divu domu, ka par Padomju republikai ļoti no-

zīmīgās Austrumu frontes pavēlnieku jāieceļ uzticams mi-

litārais speciālists. Maskavā šim atbildīgajam postenim
Tautas Komisāru Padome izvirzīja J. Vācieti. Tad pat,

11. jūlijā, par Austrumu frontes Revolucionārās kara

padomes locekli iecēla J. Daniševski 23
. īsi pirms tam

Kara lietu tautas komisariāts viņu bija apstiprinājis par

Latviešu strēlnieku padomju divīzijas komisāru. J. Dani-

ševskis vēlāk paskaidroja:
«Šais amatos mūs iecēla tieši pats Vladimirs Iļjičs...
Vladimirs Iļjičs uzskatīja, ka lietas labā būs derīgi, ja

tolaik vissvarīgākās frontes priekšgalā līdz ar Latviešu

divīzijas priekšnieku Vācieti būs arī kara komisārs —Lat-

viešu divīzijas atbildīgs darbinieks, jo izveidojušos ap-

stākļu dēļ latviešu strēlnieku pulkiem tika doti sevišķi

atbildīgi uzdevumi. Gandrīz visus tos pārsvieda uz Volgu,
uz Kazaņu.. ,

24 Reizē ar J. Daniševski Austrumu frontes

jaunizveidotās Revolucionārās kara padomes sastāvā no-

rīkoja P. Kobozevu, K. Mehonošinu un F. Raskoļņikovu,
Jukums Vācietis gatavojās izbraukt uz jauno dienesta

vietu — Kazaņu, kur atradās Austrumu frontes štābs. Pēc

viņa ieteikuma par Latviešu strēlnieku padomju divīzijas
priekšnieku iecēla 2. brigādes komandieri P. Aveņu. Pirms

došanās uz Austrumu fronti J. Vācietis vēlreiz tikās ar

V. I. Ļeņinu, kas viņu izsauca pie sevis ar divīzijas ko-

misāra K. Pētersona starpniecību.
lerodoties Kremlī, J. Vācietim bija līdzi rakstisks ziņo-

jums par kreiso eseru dumpja likvidēšanu, kuru viņš
nodeva V. I. Ļeņinam un īsos vārdos izstāstīja par uz-

brukuma norisi un dumpinieku sagrāvi. Turpmākā saruna,

kas risinājās turpat V. I. Ļeņina kabinetā pie tējas glāzes,

bija veltīta galvenokārt Austrumu frontei. Paziņojis, ka

stāvoklis frontē stipri sarežģījies, ka cīņa aptvērusi Volgu,
Urālus, Sibīriju un Turkestānu, V. I. Ļeņins norādīja uz

nepieciešamību ātrāk atbrīvot Vidusvolgu. Tautas Komi-

sāru Padomes priekšsēdētāju interesēja, kā J. Vācietis

nolēmis rīkoties. Šai sakarībā jaunais frontes pavēlnieks
izteica savus apsvērumus par KSFPR aizsardzību un mili-

tāro celtniecību. Attiecībā uz Austrumu fronti viņa uz-

skats bija noteikts: jāpāriet enerģiskā uzbrukumā. Pro-

tams, uzbrukumam bija jāsagatavojas. J. Vācietis
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paredzēja atsevišķās sarkanarmiešu un sarkangvardu vie-

nības pārveidot labi organizētā regulārā karaspēkā.
V. I. Ļeņins to pilnīgi atbalstījis un norādījis, ka pie šī

pasākuma jāķeras nekavējoties 25
. «Atvadīdamies Vladi-

mirs Iļjičs man vēlreiz pateicās par 6. un 7. jūlija dumpja

likvidēšanu,» vēlāk atcerējās J. Vācietis, «un lūdza pielikt
visas pūles, lai tiktu gūta uzvara Austrumu frontē.»

26 Jau-

nais frontes virspavēlnieks bija pilns apņēmības to darīt.

VOLGAS KRASTOS

17. jūlijā 27 J. Vācietis un frontes jaunizveidotās Revo-

lucionārās kara padomes locekļi J. Daniševskis un F. Ras-

koļņikovs no Maskavas izbrauca uz Kazaņu. Reizē ar

grupu čekistu kopā ar viņiem uz turieni devās Austrumu

frontes Ārkārtējās komisijas priekšsēdētājs M. Lācis, jo

nebija noslēpums, ka Pievolgā ne mazums gan atklātu,

gan slēptu kontrrevolucionāru. Tad pat uz Austrumu

fronti izbrauca preses darbinieki, kuru uzdevums bija
nekavējoties organizēt Kazaņā avīzes izdošanu. Vilcienu

apsargāja latviešu strēlnieku vienība ar vairākiem lož-

metējiem.
Neskatoties uz speciālvilciena priekšrocībām, virspavēl-

nieka vilciens uz priekšu virzījās lēni, jo daudzās sta-

cijās vajadzēja uzkavēties. Pa ceļam Ruzajevkā J. Vā-

cietis sarīkoja tur tikko ieradušos 4. latviešu strēlnieku

padomju pulka skati. Gandrīz divus mēnešus šis pulks

bija atradies sīvās kaujās, cīnījies priekšējās līnijās. Taču

stāvoklis pie Volgas bija kritisks un domāt par atpūtu

nevarēja. Vajadzēja pēc iespējas ātrāk kārtoties jaunām

kaujām, no jauna doties pretim ienaidniekam.

Pāri Svijažskas dzelzceļa tiltam vilciens šķērsoja Volga.
J. Vācietis šo lielo Krievijas upi, par kuru bija dzirdēti

gan nostāsti, gan dziesmas un teiksmas, skatīja pirmo
reizi. Volga ar tās plašumu atstāja neizdzēšamu iespaidu.
Tā kā no Svijažskas tilta līdz pat Kazaņai dzelzceļš stie-

pās gar šīs varenās upes kreiso krastu, jaunais Austrumu

frontes virspavēlnieks šo ceļa gabalu nostāvēja pie sava

vagona loga. Bija laiks pārdomāt Volgas stratēģisko no-

zīmi. Atceroties V. I. Ļeņina norādījumu katrā ziņā no-

turēt Vidusvolgu, viņš secināja, ka upei jākļūst par bar-

jeru, no kuras uz rietumiem čehoslovaku korpusa un balt-
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gvardu daļas nedrīkst nokļūt, tās pretinieka vienības, kas

pārcēlušās uz labo krastu, jālikvidē tuvākajā laikā. Lai

vai kā, šim dabiskajam šķērslim ienaidnieks bija jāaptur.
Pēc pāris dienu brauciena speciālvilciens ieradās Ka-

zaņā. Bija silta vasaras pēcpusdiena. Austrumu frontes

pagaidu pavēlniecība bija rīkojusi sagaidīšanu. Uz sta-

cijas perona stāvēja goda sardze. Šāda svinīga, tīri mili-

tāra sagaidīšana nedaudz pārsteidza virspavēlnieku, kurš

ieradās, tērpies privātā uzvalkā. Katrā ziņā tūlīt kļuva
redzams, ka ārējam spožumam un virsnieku paražām
J. Vācietis nedomā pievērst uzmanību. Bet Sarkanajai
Armijai savu formas tērpu tolaik vēl nebija. Jāņem vērā

vēl viens apstāklis: padomju varas ienaidnieki gatavojās
Austrumu frontes jauno virspavēlnieku «novākt». Šis no-

doms bija kļuvis zināms čekistiem, un, kā savās atmiņās
liecina J. Vācietis, viņu par to brīdinājis M. Lācis28

. Ju-

kums Vācietis nekādā ziņā nebija no bailīgajiem, tomēr

jaunie pienākumi prasīja ievērot zināmu piesardzību.
Austrumu frontes štābs un Revolucionārā kara padome

bija izvietojusies bijušajā Ščetinkina (tagad «Kazaņas»)
viesnīcā. Šī lielā četrstāvu mūra ēka uz Prolomnajas ielas

stūra aizņēma vai veselu kvartālu. Mājas otrajā stāvā

daļu telpu bija ieņēmuši Revolucionārās kara padomes

locekļi, bet kādā no stūra istabām atradās virspavēlnieka
kabinets. Lielie logi un balkons ielas pusē telpu vērta

plašāku un gaišāku. Trešajā stāvā izvietojās frontes štāba

pārvaldes. Turpat bija štāba priekšnieka darba kabinets.

Augšējā, ceturtajā, stāvā atradās štāba darbinieku dzī-

vokļi un sardzes telpas. Taču viesnīcā bija apmetušās
arī privātpersonas. Nebija izslēgta iespēja, ka viņu vidū

ir baltgvardu aģenti, tādēļ J. Vācietis pieprasīja pāris
dienu laikā visiem civilistiem viesnīcu atstāt.

Jaunais virspavēlnieks vēlējās pēc iespējas ātrāk iepa-
zīties ar stāvokli frontē. Bija nepieciešama vieglā auto-

mašīna, tādēļ jau pirmajā dienā pēc ierašanās Kazaņā
J. Vācietis telegrafēja uz Maskavu Kara lietu tautas ko-

misariāta operatīvās daļas vadītājam S. Aralovam un

lūdza izsūtīt to no galvaspilsētas. Lūgumu nekavējoties
izpildīja. Tika saņemts simts zirgspēku «Mersedess».

Pirmajā Austrumu frontes Revolucionārās kara pado-
mes sēdē pēc jaunā virspavēlnieka ierašanās, kurā līdz

ar J. Vācieti un P. Kobozevu, K. Mehonošinu, J. Dani-

ševski, F. Raskoļņikovu, piedalījās M. Lācis, frontes štāba
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priekšnieka vietas izpildītājs V. Tarasovs un Kazaņas ko-

mandants V. Mežlauks, apsprieda stāvokli frontē un pašā

Kazaņā. Dienas kārtībā bija arī citi, galvenokārt informa-

tīva rakstura jautājumi. Šajā sēdē J. Vācietis neslēpa, ka

pagaidām gatava rīcības plāna viņam nav, ka viņš uz-

skata par nepieciešamu vispirms iepazīties ar situāciju,
lai pieņemtu noteiktu lēmumu. Protams, to nevarēja at-

likt uz ilgāku laiku. Jau pēc dažām dienām virspavēlnieks

solīja Revolucionārās kara padomes locekļus iepazīstināt
ar konkrēti izstrādātu darbības plānu.

Šajā pirmajā apspriedē J. Vācietis paziņoja, ka tiks da-

rīts viss iespējamais padomju karaspēka saliedēšanai uz

stingri regulāriem pamatiem, atsakoties no aizsegu vie-

nību taktikas. Viņš teica, ka nežēlos pūļu operatīvās dar-

bības aktivizēšanai, uzbrukuma organizēšanai. Pret to ne-

viens neiebilda. Vēl vairāk, Revolucionārā kara padome
šajā sēdē nolēma nekādā ziņā neaizkavēt virspavēlnieku

organizatoriski administratīvo un operatīvo jautājumu
risināšanā. Šāda saprašanās bija ļoti no svara. Jāpiebilst,
ka virspavēlnieka pavēles, lai tās iegūtu likumīgu spēku,

bija jāparaksta vismaz vienam frontes Revolucionārās

kara padomes loceklim.

19. jūlijā Austrumu frontes Revolucionārā kara padome
V. I. Ļeņinam un J. Sverdlovam ziņoja par kritisko stā-

vokli pie Simbirskas un Jekaterinburgas (tag. Sver-

dlovska), norādot, ka steidzami nepieciešami pastiprinā-
jumi, vispirms 5. un 1. Liepājas latviešu strēlnieku pulka
nosūtīšana no Bologojes uz Simbirsku29

.
J. Vācietis ne-

slēpa, ka no abu pulku savlaicīgas ierašanās atkarīga Sim-

birskas un visas Vidusvolgas noturēšana. Par neatliekamu

uzdevumu atzīstot apturēt pretinieka virzīšanos uz

priekšu, Austrumu frontes virspavēlnieks šim nolūkam

paredzēja izmantot kā jau esošos spēkus, tā karaspēka

daļas no Padomju Krievijas centrālajiem rajoniem, vis-

pirms daudzajās cīņās rūdītos latviešu strēlniekus, kuriem

sakarā ar nodomāto padomju karaspēka pārkārtošanu uz

stingri regulāriem pamatiem paredzēja organizējošā ko-

dola lomu. V. I. Ļeņins, kas ar bažām vēroja situāciju
Austrumu frontē, atzina, ka «stāvoklis ar čehoslovakiem

ir ļoti slikts» 30, un dienu vēlāk deva noteiktus norādīju-

mus frontes stabilizēšanai.

Pati Kazaņa pec pēdējiem satricinošajiem notikumiem

bija satraukta un nemierīga. Un kā gan ne, ja guberņā
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J. Vācietis — Austrumu frontes virspavēlnieks 1918. gada
vasarā

bija samērā spēcīga kreiso eseru un meņševiku ietekme,
kuru nodrošināja vispirms jau kulaku atbalsts. Uzticamu

spēku pilsētā bija maz. Frontes štābu apsargāja grupa
latviešu strēlnieku, kas bija ieradušies Kazaņā reizē ar

J. Vācieti. leviest revolucionāru kārtību pilsētā un tās ap-
kārtnē virspavēlnieks cerēja ar latviešu strēlnieku palī-
dzību.

Frontes štāba sastāvs neradīja uzticību. Par to atklāti

izteicās 3. armijas pavēlnieks R. Bērziņš, dažas dienas

pēc J. Vācieša atbraukšanas ierasdamies Kazaņā, lai zi-

ņotu par stāvokli savas armijas darbības rajonā. «Es spe-

ciāli painteresējos par frontes štābu, iepazinos ar visu tā

nodaļu darbu,» vēlāk viņš rakstīja, «rezultātā varēju se-

cināt tikai vienu: cilvēku daudz, bet labuma no tiem maz.

Štābā neviens nestrādāja, tikai ērmojās. Par uzticamību

nevarēja būt pat runas. Es tūliņ pat teicu Vācietim:

— Štābs jums ir melns kā darva, bet sēd tajā balt-

gvardi vai nespējīgi ļaudis. Ar tādu štābu nekur tālu ne-

tiksiet.

— Diemžēl, — atbildēja Vācietis, — štābs saformēts

bez manis, un es vēl neesmu paspējis to pamatīgi iztīrīt.

Un arī darbinieku man nav. Dodiet man tos.

Virspavēlniekam bija taisnība. Ar tādu štābu nevarēja
Sarkanās Armijas vadīšanas darbu pacelt vajadzīgajā
līmenī.» 31
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J. Vācietis, ar apskaužamu enerģiju stājoties pie saviem

jaunajiem pienākumiem, centās iegūt uzticamus un pie-

redzējušus štāba darbiniekus, lai atbrīvotos no neatbil-

stošiem vai neuzticamiem cilvēkiem. V. Tarasovs, Aug-
stākās militārās inspekcijas darbinieks, kas uz Austrumu

fronti bija atbraucis reizē ar K. Mehonošinu jūnija bei-

gās, kā virspavēlnieks J. Vācietis tūlīt konstatēja, neat-

bilda frontes štāba priekšnieka postenim. Pats V. Tara-

sovs vaļsirdīgi atzinās, ka nevēlas palikt šajā amatā. Vē-

rīgāk ielūkojoties cilvēkos, J. Vācietis kā piemērotu tam

izraudzījās bijušo ģenerālštāba virsnieku P. Maiguru,
3. armijas štāba operatīvās pārvaldes vadītāju, kurš kopā
ar R. Bērziņu bija ieradies Kazaņā. P. Maiguru iecēla

par frontes štāba priekšnieku. Virspavēlnieks cerēja štāba

darbā iesaistīt vecās Nikolaja ģenerālštāba akadēmijas

klausītājus. Šo akadēmiju viņš pavēlēja evakuēt no Jeka-

terinburgas uz Kazaņu. Taču evakuācija aizkavējās, tā-

pat kā pieprasīto astoņdesmit pieredzējušāko klausītāju
nosūtīšana virspavēlnieka rīcībā. 32 Kad ģenerālštāba aka-

dēmijas personālsastāvs beidzot ieradās Kazaņā, to ap-

meklēja pats frontes virspavēlnieks. Uzstājoties ar īsu

runu, viņš uzaicināja akadēmijas klausītājus un pasnie-

dzējus stāties padomju varas dienestā. «Man par lielu

pārsteigumu,» vēlāk, jau strādājot par pasniedzēju kara

akadēmijā, atcerējās Jukums Vācietis, «uz priekšu panāca

tikai pieci seši cilvēki» 33
. Pārējie no dienesta Sarkanajā

Armijā tiecās izvairīties. Toties vēlāk viņi labprāt kupli-

nāja baltgvardu nometni.

Nepieciešamos militāro speciālistu kadrus Vācietis pie-

prasīja arī Augstākajai Kara Padomei un Kara lietu tau-

tas komisariātam. Diemžēl šīs instances nesteidzās. Fron-

tes virspavēlniekam gribot negribot vajadzēja paļauties
uz Revolucionāro kara padomi un nelielu saujiņu uzti-

camu štāba darbinieku. Uz viņu pleciem šajā sarežģītajā

situācijā gūlās viss lielais karaspēka vadības un ne ma-

zāk atbildīgais organizatoriskais darbs.

Laikā, kad Austrumu frontē J. Vācietis, pārvarēdams

milzīgas grūtības un dažādus šķēršļus, stājās pie regu-

lāras Sarkanās Armijas veidošanas, padomju karaspēka

pārvaldes v. c. nozīmīgu jautājumu risināšanas, Aug-
stākā Kara Padome ne tikai kā nesniedza vajadzīgo palī-

dzību, bet pat tiecās bremzēt šo darbu. Tā iebilda arī pret

nosaukumu «Austrumu fronte», kuru vēl jūlijā ietiepīgi
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3. armijas pavēlnieks R. Bērziņš (otrais no kreisās), Austrumu frontes

Revolucionārās kara padomes loceklis K. Mehonošins (ceturtais no

kreisās) un frontes virspavēlnieks J. Vācietis štābā

dēvēja par aizsegu iecirkni, bet frontes armijas — par
aizsegu vienību grupām34

.
Un tas notika laikā, kad aiz-

segu vienību mērķtiecība tika apšaubīta pat KSFPR rie-

tumos! Šāda gluži nepieļaujama nostāja bija pilnīgā pret-
runa ar V. I. Ļeņina norādījumiem.

Muravjova avantūra un tās radītais haoss bija dezorga-
nizējis padomju karaspēku austrumos. Stāvoklis frontē

bija gauži smags. To labi raksturojis M. Tuhačevskis,
1. armijas pavēlnieks: «Muravjovs visām karaspēka daļām
izsūtīja telegrammas par miera noslēgšanu ar čehoslova-

kiem, par karu ar Vāciju v. c. Dažas stundas pēc Murav-

jova nošaušanas šīs pašas daļas saņēma telegrammas par

Muravjova nodevību
...

Tas viss radīja kolosālu iespaidu
uz daļām, kas atradās formēšanās stadijā. Izcēlās paniskas
bailes no nodevības, attīstījās savstarpēja neuzticība starp
daļām, sarkanarmiešiem un komandējošo sastāvu

...
Ka-

raspēka daļas sāka atiet pat bez kaujas.»
35 Ja vēl jūlija

sākumā stāvoklis frontē, īpaši Simbirskas iecirknī, kur

Sarkanā Armija bija atguvusi Sizraņu, viesa cerības, tad

mēneša otrajā pusē no tām nekas vairs nebija palicis
Pāri. Vēl sliktāk, tika saņemta viena nepatīkama vēsts
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pēc otras. Penzas grupa atgāja līdz pat Penzai. Atkāpās
1. armijas daļas Simbirskas rajonā. lenaidnieks strauji

tuvojās Volgas vidustecei ar nepārprotamu nolūku sa-

grābt to savās rokās.

Izmantojot Sarkanās Armijas daļu nepietiekošo organi-
zētību, slikto apbruņojumu un sakaru trūkumu, čehoslo-

vaku korpusa un baltgvardu daļas, pārgrupēšanās nolūkā

plaši izmantojot dzelzceļus, panākumus guva ar ener-

ģisku, brīžiem pat pārgalvīgu darbību. lenaidnieks

sekmīgi manevrēja, cenšoties dot triecienus padomju

karaspēka daļu flangiem un aizmugurei. Šādu pretinieka
rīcību lielā mērā atviegloja ne arko neattaisnojamais Aus-

trumu frontes armiju izvietojums. Šīs armijas, kas sastā-

vēja no daudz un dažādām sīkām vienībām un grupām,

pa lielākajai daļai bija izkaisītas plašā frontē. Tā 3. ar-

mija Ziemeļurālos ar saviem 16 tūkstošiem durkļu aizstā-

vēja ap 900 km garu iecirkni. Tādēļ ienaidnieka caurrā-

vieni bija likumsakarīgi. J. Vācietis noteikti uzstājās pret

vienību sistēmu un to izkliedētību. «Tāds kordons var

būt labs kontrabandistu ķeršanai, robežu aizsegam, bet

kaujas iecirknī līdzīga parādība ir nonsenss,»
36 viņš atzī-

mēja ar rūgtu ironiju. Spēki bija jākoncentrē svarīgāko
virzienu nosegšanai.

Frontes virspavēlnieks uzlika par pienākumu visām ar-

mijām attīstīt aktīvu partizāņu darbību baltgvardu aizmu-

gurē. Tobrīd gan runa bija ne tik daudz par vietējo

iedzīvotāju, cik frontes armiju izdalītu nelielu speciālu
vienību izmantošanu drosmīgiem uzbrukumiem pretinieka

komunikācijām un štābiem. Taču arī tas liecināja par

J. Vācieša loģisku pieeju konkrētajai situācijai. Turpmāk
viņa pārliecība par partizāņu taktikas mērķtiecīgumu pil-

soņu kara apstākļos, pie tam jau plašākā nozīmē, nostip-
rinājās.

Līdztekus šiem ieteikumiem jau no paša sava darbības

sākuma Austrumu frontē Jukums Vācietis centās iedvest

padomju karaspēkam vienu domu: «Uz priekšu, aizmirst

par atkāpšanos!» «Aktīvas darbības enerģiska attīstība ir

momenta visupirmā prasība. Mums jāaptur pretinieka vir-

zīšanās ar tiem spēkiem, kas atrodas frontē,» 37 viņš nemi-

tējās atgādināt armiju pavēlniekiem, gribēdams karaspēku
atradināt no atkāpšanās tieksmēm.

Steigdamies pastiprināt Simbirskas aizsardzību, J. Vā-

cietis gatavoja triecienu pret baltgvardiem no flanga —
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Kamas grīvas rajona — un 4. armijai pavēlēja pāriet uz-

brukumā ziemeļu virzienā, Sizraņas-Samaras iecirknī38
.

Bažas radīja Austrumu frontes armiju nepietiekamā sa-

darbība, tāpat sakari — gan starp armijām, gan ar frontes

štābu.

Simbirsku noturēt neizdevās. Baltgvardu uzbrukums un

vietējo kontrrevolucionāru uzstāšanās izšķīra pilsētas lik-

teni. 22. jūlijā tā nonāca ienaidnieka varā. No šī brīža

čehoslovaku un baltgvardu daļas ieguva kontroli pār Vol-

gas vidusteci no Simbirskas līdz Hvalinskai.

Pēc Simbirskas krišanas grūtā stāvoklī nokļuva 1. ar-

mija. Tās kreisais spārns bija pilnīgi atklāts, bet rezervju,
ko virzīt tā nosegšanai, nebija nekādu. J. Vācietis neka-

vējoties organizēja uzbrukumu Simbirskai, lai baltgvar-
dus no pilsētas padzītu. Tetjuši rajonā dislocētajām vie-

nībām deva rīkojumu virzīties uz turieni gar Volgas
kreiso krastu, tāpat karaspēkam no Kamas grīvas puses

un simbirskiešu vienībai, kas bija atkāpusies uz Buinsku.

Visi spēki šim uzdevumam bija jāvelta 1. armijai, kuru

netieši vajadzēja atbalstīt 4. armijai, pārejot uzbrukumā

uz Samam. Taču izvirzītos uzdevumus armijas nespēja
veikt. lenaidnieks ne tikai paturēja Simbirsku, bet jau

tuvākajās dienās radīja jaunus draudus. Arvien grūtāk

klājās 3. armijai frontes kreisajā flangā. Visumā veiksmī-

gāk ritēja cīņas 2. armijas rajonā. Tai ar strauju uzbru-

kumu ienaidnieka aizmugurē vajadzēja atvieglot savu

kaimiņu — 1. un 3. armijas stāvokli.

Diemžēl no dotajām pavēlēm un direktīvām maz kas

savlaicīgi tika izpildīts. Ne demoralizācija, ne vilcināša-

nās ar pavēļu izpildīšanu, kas jau bija kļuvusi par nevē-

lamu ieradumu, pret kuru J. Vācietis sāka nesaudzīgu
cīņu, uzreiz nebija likvidējama. Jāpiebilst, ka frcnies virs-

pavēlnieks nebūt neprasīja pavēļu aklu izpildīšanu, igno-

rējot izmaiņas operatīvajā situācijā. «Kaujas apstākļos ir

gadījumi,» viņš atzina savā 20. jūlija pavēlē, «kad apstākļi
un veselais saprāts prasa izvairīties no saņemtās pavēles
burtiskas izpildes.»

39 Taču rūpes radīja ne jau šādi izņē-

muma gadījumi, kuri gan neizpalika. Norādot uz konkrē-

tiem doto rīkojumu neizpildīšanas gadījumiem, piemē-
ram, 4. armijas pavēlnieka V. Rževska nosodāmo rīcību,

kas aizkavēja armijas uzbrukumu Saratovas-Sizraņas
iecirknī, J. Vācietis stingri prasīja visu pavēļu ātru un

precīzu izpildi. Ja tas bija nepieciešams, viņš izsauca
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patvaļīgos komandierus pie sevis, nereti pats izbrauca uz

attiecīgās armijas darbības rajonu un štābu. Kaut gan
frontē situācija bija smaga, virspavēlnieks šajos izbrau-

cienos devās tikai sava adjutanta un kāda frontes Revo-

lucionārās kara padomes locekļa pavadībā, ignorējot ap-

sardzi. Bieži uz armijām tika komandēti atsevišķi Revo-

lucionārās kara padomes locekļi ar attiecīgu uzdevumu.

J. Vācietis visnotaļ atbalstīja aktīvākos un kaujiniecis-
kākos komandierus. Saskatot 2. armijas sekmīgajā dar-

bībā nenoliedzamus pavēlnieka V. Blohina nopelnus, fron-

tes virspavēlnieks, kaut arī skops ar uzslavām, norādīja
uz Blohinu kā paraugu pārējiem. No otras puses, ja
J. Vācietim šķita, ka armijas pavēlnieks novirzījies no

sava galvenā uzdevuma ■— karaspēka operatīvās darbī-

bas vadības — virspavēlnieks reaģēja pārāk asi un ne-

saudzīgi. Tā 21. jūlijā telegrammā 1. armijas pavēlnie-
kam M. Tuhačevskim frontes virspavēlnieks lika viņam

«uzturēties štābā un vadīt kauju, nevis mētāties pa aiz-

muguri»
40

. Sapratis, ka iekarsis un «pārsālījis», J. Vā-

cietis atzina, ka rīkojies nepareizi, tik kategoriski ierobe-

žodams armijas pavēlnieka rīcības brīvību un tātad arī

organizatorisko pienākumu realizēšanu. Par to viņš drīz

telegrafēja Tuhačevskim. 41
Turpmāk M. Tuhačevskis iz-

virzījās par vienu no labākajiem armiju pavēlniekiem.

Apmeklējot armijas, J. Vācietis izrādīja interesi ne

tikai par operatīvajiem jautājumiem. Lielu uzmanību viņš

veltīja tam, cik enerģiski rit karaspēka pārorganizēšana,

regulāru pulku un divīziju formēšana, centās uzzināt,

ciktāl karaspēks atteicies no «ešelonu kara» un «aizsegu»

taktikas. Frontes virspavēlnieks lika armiju pavēlniekiem
ieviest vajadzīgo kārtību tuvākajā aizmugurē, nepieļaut

gadījumus, kad atsevišķas vienības aizņem dzelzceļa va-

gonus vai izvietojušās stacijās, kaut frontē no svara katrs

sarkanarmietis. Viņš nepalaida garām izdevību personiski

iepazīties ne tikai ar armiju pavēlniekiem un revolucio-

nāro kara padomju locekļiem, bet arī ar divīziju priekš-
niekiem. Protams, tam visam bija vajadzīgs laiks, kuru

centās izmantot ļoti mērķtiecīgi, jo daudz bija jāpaveic

frontes nostiprināšanā.

Sekmīgi manevrēt un cīnīties flangos ievērojami ap-

grūtināja kavalērijas trūkums. J. Vācietis meklēja un at-

rada izeju. Neatsakoties no kavalērijas daļu formēšanas,

kas, saprotams, prasīja laiku, viņš ieteica armijām nevil-
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cinoties organizēt mobilus kājniekus, jātnieku vienības

no kājniekiem jeb t. s. korvolānus, lai palielinātu daļu
pārvietošanās ātrumu, sekmējot manevrēšanas iespējas.
Kaut gan daži vecie militārie speciālisti visgudri vīpsnāja,
turklāt nekā neiesacīdami no savas puses, cīņu turpmā-
kajā gaitā korvolāni sevi attaisnoja.

42 Drīz Kazaņā iera-

dās Latviešu kavalērijas padomju pulka kadrs, t. i.,

organizējošs kodols ar komandieri J. Krišjāni priekšgalā.
Kavalēristi ieradās

...
bez zirgiem, paņēmuši ganlīdzi seg-

lus v. c. piederumus. Pievolgas guberņās organizētā zirgu
iepirkšana ritēja visumā sekmīgi. Tiesa gan, kavalērijas
daļas saformēt bija daudz grūtāk, nekā izpildīt rīkojumu
par korvolānu grupu izveidošanu pie katras armijas.

Lai kauju laikā pēc iespējas pilnīgāk izmantotu artilē-

rijas uguni, J. Vācietis nedaudz vēlāk deva norādījumu
atteikties no artilērijas divizionu kompaktas pielietošanas
un izveidot pulku artilēriju. Piekomandējot pulkiem vienu

vai divas baterijas, tika panākts, ka kājnieki ciešāk sais-

tījās ar artilēristiem, pastiprinājās viņu sadarbība. Agrāk,

armijām atkāpjoties, ne vienreiz vien tika pamesti liel-

gabali, turpretī jau drīz pēc šī jaunieveduma varēja vē-

rot, ka no kaujas lauka izved arī bojātus lielgabalus un

lādiņus. Lieki teikt, ka tas redzami cēla pulku kaujas spē-

jas un sarkanarmiešu noskaņojumu.
Austrumu frontes virspavēlnieks labi izprata aviācijas

lomu, un jau tūlīt pēc ierašanās Kazaņā nopietni apsvēra

iespējas iesaistīt to izlūkošanā un svarīgāko objektu,

baltgvardu karaspēka koncentrēšanās vietu bombardē-

šanā. J. Vācietis pieprasīja izsūtīt uz Ruzajevkas staciju
Latviešu strēlnieku padomju divīzijas aviogrupas v. c.

vienību lidotājus. 43 Pēc mēneša Austrumu frontē koncen-

trētās padomju aviovienības bija reāls spēks, kas atradās

pavēlniecības rīcībā un arvien intensīvāk iesaistījās cīņās

pret baltgvardiem un sekmīgi izpildīja dotos uzdevumus.

23. jūlija rītā Kazaņas stacijā ieradās 5. latviešu strēl-

nieku pulka pirmais ešelons. Tajā bija pulka štābs, lož-

metējnieki, pulka orķestris un saimniecības daļa. Ar seš-

desmit cilvēku lielo orķestri priekšgalā strēlnieki no sta-

cijas brašā solī marša skaņu pavadībā devās uz garīgo

semināru, kur pulkiem bija ierādītas telpas. Otrs 5. pulka

ešelons, pa ceļam iestrēdzis, ieradās vēlāk. «Apzinādamies

savās rokās tik solīdu reālu spēku kā 5. latviešu strēl-

nieku pulks ar veselu smago bateriju,» vēlāk rakstīja
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J. Vācietis, «es bez kādām ceremonijām sāku ieviest dis-

ciplīnu un kārtību visās garnizona kara daļās un iestā-

dēs.»44 Dzīve pilsētā kļuva mierīgāka. Kazaņā un tās ap-
kārtnē klīstošās vienības nosūtīja uz fronti vai atbruņoja
un izformēja. Sākās Kazaņas nostiprināšana, jo bija jārē-
ķinās, ka pretinieks centīsies to ieņemt.

lenaidniekam vajadzēja izšķirties par turpmākā gal-
venā uzbrukuma virzienu. Viens plāns paredzēja doties

uz dienvidiem, savienoties ar kontrrevolucionāraj iem ka-

zaku spēkiem pie Caricinas, lai pēc tam lauztos uz Mas-

kavu. Taču baltgvardus vilināja arī Kazaņas — Ņižņij-

novgorodas (tag. Gorkija) — Jaroslavļas virziens, iespēja

pa Volgas sistēmas augšdaļu kā taisnāko ceļu doties uz

Padomju valsts centru.

Lai dotu spēcīgu pretsparu kontrrevolūcijas spēkiem pie

Volgas, vajadzēja enerģiski kopot un organizēt kara-

spēku, disciplinēt un apgādāt daļas. Līdztekus četrām

frontes armijām, kuras savā uzbūvē kļuva arvien regu-

lārākas, sākās jaunas — 5. armijas formēšana. Saskaņā
ar frontes virspavēlnieka ieceri katrā no šīm piecām ar-

mijām vajadzēja ietilpināt trīs divīzijas. To, saprotams,

nevarēja panākt uzreiz. J. Vācietis lika pasteigties ar

Kazaņas divīzijas formēšanu. Frontes Revolucionārā kara

padome Urālu kara apgabalam uzdeva stāties pie triju

divīziju izveidošanas, vienu no tām paredzot radīt uz

vietas frontē, apvienojot pulkus, atsevišķus bataljonus un

vienības. Atkārtoti tika pieprasīti pastiprinājumi no

KSFPR centra.

Augstākā Kara Padome un tās militārais vadītājs
M. Bončs-Brujevičs, kurš vāji orientējās stratēģiski ope-

ratīvajos jautājumos, joprojām nenovērtēja Austrumu

frontes nozīmi. «Augstākajā Kara Padomē bija dzīvi

vecās stavkas *
tempi. Tas drudžainais pulss, kas sita Aus-

trumu frontē, tur nebija izjūtams... Visi mani pieprasī-

jumi, kurus nosūtīju uz Augstāko Kara Padomi, tika iz-

pildīti ārkārtīgi lēni.. .»
45, gluži pamatoti zūdījās J. Vā-

cietis. Augstākajai Kara Padomei nedarot nekā radikāla,

lai apslāpētu kontrrevolucionārā ugunsgrēka izplatību pie

Volgas, padomju karaspēka vadību austrumos jau agrāk
faktiski bija pārņēmusi Kara lietu tautas komisariāta ope-

ratīvā daļa. Tomēr, atrazdamās Maskavā, tā nespēja pie-

*
Virspavēlniecības Galvenā mītne.



tiekami ātri izsekot straujajai notikumu gaitai un situā-

cijas izmaiņām frontē. Lai gan visus minētos faktus do-

kumenti apstiprina, M. Bončs-Brujevičs vēlāk savos me-

muāros centies tos parādīt izkropļotā, toties viņam izde-

vīgā skatījumā. Jāpiebilst, ka viņš nav kautrējies dot ļoti
subjektīvu, lai neteiktu vairāk, J. Vācieša kā cilvēka un

virspavēlnieka vērtējumu.46
Tajā skaidri izpaužas skau-

dība un nenovīdība.

Sajukums, kas valdīja Austrumu frontei sūtīto papild-
spēku sadalē Augstākās Kara Padomes un vietējo kara

komisāru pretrunīgo rīkojumu dēļ, spieda J. Vācieti vai-

rākkārt griezties pie V. I. Ļeņina. Partijas un padomju
valdības vadītāja rūpēm par Austrumu frontes nostiprinā-
šanu bija nenovērtējami liela nozīme.

Nopietnu vērību frontes virspavēlnieks veltīja tam, lai

tiktu uzlabota padomju karaspēka apgāde ar visu nepie-
ciešamo. Kazaņas —Arzamasas—Maskavas dzelzceļu viņš
noteica par Austrumu frontes bāzes līniju, paredzot Arza-

masā un Muromā izvietot artilērijas, ieroču, lādiņu un

patronu krājumus, tā atslogojot Kazaņas, Permas un Ala-

tiras noliktavas. Lai nodrošinātu savlaicīgu militāro kravu

pārvadāšanu, izveidoja Austrumu frontes kara satiksmes

pārvaldi. Pret to noteikti iebilda M. Bončs-Brujevičs.
J. Vācietim vajadzēja speciālā vēstulē pamatot šādas pār-

valdes nepieciešamību. Spiests piekāpties, M. Bončs-Bruje-
vičs izvirzīja veselu rindu atrunu jautājumā par šīs

pārvaldes štatiem un pakļautību. Austrumu frontes pavēl-
niekam atkal vajadzēja lūgt V. I. Ļeņina palīdzību.
V. I. Ļeņins pilnīgi atbalstīja J. Vācieša nostāju.

47

Savā darbībā J. Vācietis vienmēr saņēma frontes Revo-

lucionārās kara padomes palīdzību un atbalstu. Revolu-

cionārās kara padomes locekļi noteikti aizstāvēja virspa-
vēlnieka enerģiskos pasākumus frontes stabilizēšanā un

nostiprināšanā, atzina tā vienvadību operatīvo jautājumu

izšķiršanā. Pārējos jautājumos Revolucionārās kara pado-
mes locekļi visnotaļ darbojās līdzi un nesa atbildību pilnā
mērā.

28. jūlijā Austrumu frontes Revolucionārā kara padome
savā sēdē noklausījās J. Vācieša ziņojumu par turpmāko
organizatorisko darbu un frontes, kā arī atsevišķu armiju

operatīvajiem uzdevumiem. Atzīmējis pretinieka pēdējā
laika panākumus, frontes virspavēlnieks secināja: «lestā-

jies kritisks moments, kad ar visiem līdzekļiem jāceļ

1158*
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mušu karaspēka kaujas gars un jāparāda mūsu ienaidnie-

kiem, ka esam vēl stipri.» Analizējot līdzšinējo cīņu ne-

veiksmes, viņš norādīja uz padomju armiju nesaskaņoto
darbību, kas pretiniekam devusi iespēju koncentrēt spē-
kus te pret vienu, te otru no tām. Rēķinādamies ar papild-
spēkiem, kurus gaidīja ierodamies no KSFPR rietumiem

un centra, J. Vācietis bija nolēmis ar enerģisku triecienu

atsviest ienaidnieku uz austrumiem no Volgas.
Kā liecina J. Vācieša plāns, viņš bija iecerējis saņemt

knaiblēs baltgvardu daļas Simbirskas-Sizraņas iecirknī,
dodot tām divkāršu triecienu Volgas kreisajā krastā: no

ziemeļiem, t. i., no Čistopoles rajona uz Simbirsku, un no

dienvidiem, Urbahas puses uz Samaru attiecīgi ar jauniz-
veidotās 5. un 4. armijas spēkiem. Pēc papildinājuma sa-

ņemšanas vajadzīgajā brīdī frontālā uzbrukumā vajadzēja
pāriet 1. armijai, iedzenot pretinieku Volgā. 2. un 3. ar-

mijai minētais plāns paredzēja palīgtriecienus uz Ufu un

Jekaterinburgu, pēc šo pilsētu ieņemšanas uzbrūkot

Čišmas un Buguļmas stacijai resp. Čeļabinskas-Zlatoustas
frontē. Sekmju gadījumā padomju karaspēkam bija jāiz-

virzās Aktjubinskas-Orskas-Troickas-Kurganas-Tjumeņas
līnijā

48
,

tātad atbrīvojot ne tikai Pievolgu, bet arī Urālus

un daļu Sibīrijas.
Tas patiesi bija plašs un mērķtiecīgs plāns, kas kopā

ar citiem minētajiem pasākumiem uzskatāmi apliecināja
Jukumu Vācieti kā liela mēroga militāru darbinieku. Var

tikai pievienoties pazīstamā pilsoņu kara vēsturnieka

A. Golubeva atziņām, ka J. Vācietis 1918. gada jūlija
beigās pirmo reizi Sarkanās Armijas vēsturē bija izstrā-

dājis vienotu organizatoriski operatīvās rīcības plānu,
kam bija jāapvieno visa padomju karaspēka darbība Aus-

rumu frontē. 49

Tajā pašā dienā (28. jūlijā) plānu apstiprināja frontes

Revolucionārā kara padome un nosūtīja Augstākajai Kara

Padomei. Augstākā Kara Padome deva atbildi tikai pēc

nedēļas. Atzīstot pamatideju par pareizu, tā pašu plānu

uzskatīja par nepietiekami konkrētu.50 Protams, paredzēto
uzbrukuma operāciju sīkāka izstrādāšana bija jāveic tikai

to praktiskās sagatavošanas laikā.

Drosmīgi iecerēto Austrumu frontes virspavēlnieka

plānu neizdevās realizēt vairāku apstākļu dēļ. Pirmkārt,

aizkavējās papildspēki. Lai gan telegrammas ziņoja, ka

tie izsūtīti, jūlija beigās ieradās tikai viens pulks. No ka-
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raspēka koncentrēšanās, no tā, cik ātri tiks pabeigta trie-

ciena grupējuma — 5. armijas — formēšana, bija atka-

rīgs uzbrukuma operāciju sākums. Tādēļ J. Vācietis lūdza

izdarīt izmeklēšanu sakarā ar pastiprinājumu aizkavēša-

nos. Otrkārt, karaspēks vēl nebija nobriedis izvirzīto uz-

devumu sekmīgai atrisināšanai, vispirms tas attiecās uz

nepietiekamu manevrēšanas izpratni. Turklāt, vēl jopro-
jām frontes virspavēlnieks nevarēja būt pārliecināts, ka

dotās direktīvas tiks izpildītas saskaņā ar viņa iecerēm

un ne citādāk. Tas viss, kopā ņemot, gatavošanos aizka-

vēja.

1918. gada jūlija pēdējās dienās stāvokli Austrumu

frontē apsprieda KK(b)P Centrālā Komiteja. Savā lēmumā

tā atzina, ka jautājums par sociālistiskās revolūcijas
likteni izšķiras pie Volgas un Urālos. Austrumu fronti

atzina par galveno pilsoņu kara cīņu iecirkni. Jau Viskrie-

vijas V padomju kongress bija apstiprinājis Tautas Ko-

misāru Padomes lēmumu no brīvprātības principa Sarka-

nās Armijas komplektēšanā pāriet uz obligāto karadie-

nestu. 29. jūlijā tika pieņemts dekrēts par strādnieku

iesaukšanu Maskavā, Petrogradā, kā arī Maskavas, Petro-

gradas, Vladimiras, Ņižņijnovgorodas, Vjatkas un Permas

guberņās. Jūlija otrajā pusē Pievolgas guberņu zemnieku

noskaņojumā bija vērojams lūzums par labu padomēm,
un zemnieki arvien lielākā skaitā turpmāk stājās Sarka-

nās Armijas rindās. Tā bija ievērojama padomju varas

politiska uzvara, svarīgs priekšnoteikums baltgvardu sa-

kāvei.

Tomēr pagaidām pretiniekam, kura rokās atradās ne

tikai Volgas vidustece, bet arī ievērojama Vidusurālu

daļa, bija lielas operatīvas priekšrocības. Volgā saimnie-

koja baltgvardu flotile. Komuča vadītāji par tuvāko uz-

devumu uzskatīja Saratovas ieņemšanu, lai savienotos ar

Krievijas dienvidu kontrrevolūcijas spēkiem. Tādā gadī-

jumā 5. armijas uzbrukums no Čistopoles-Tetj ušu-Kamas

grīvas rajona, kā paredzēja minētais Austrumu frontes

virspavēlnieka J. Vācieša plāns, būtu vērsts pret Sarato-

vai uzbrūkošo baltgvardu daļu aizmuguri un kopā ar citu

padomju armiju triecieniem kļūtu ļoti bīstams. Taču

ienaidnieks izšķīrās par uzbrukumu Kazaņai, atsacīdamies

no Saratovas virziena un cerēdams ar savu labo flangu
izlauzties uz Vjatku un Kotlasu, lai saistītos ar sabiedroto

interventiem Krievijas Eiropas daļas ziemeļos. Turklāt
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baltgvardi loloja cerības sagrābt Kazaņas bankā deponē-
tos Krievijas zelta krājumus, kā arī pilsētā koncentrēto

kara materiālu un pārtikas rezerves.

V. I. Ļeņins, ar neatslābstošu uzmanību sekodams cīņu

gaitai austrumos, lūdza biežāk viņu informēt par stāvokli

Austrumu frontē. Viņu interesēja, kas veikts frontes no-

stiprināšanai, kā ar saviem pienākumiem tiek galā koman-

dējošais sastāvs. 1. augustā vēstulē Revolucionārās kara

padomes locekļiem V. I. Ļeņins jautāja: «Vai militārie

vadītāji un Vācietis strādā pietiekami enerģiski? Vai ko-

misāri viņus labi kontrolē?» Ļeņins norādīja, ka «visu

revolūcijas likteni nosaka viens apstāklis: ātra uzvara

pār čehoslovakiem Kazaņas-Urālu-Samaras frontē.»51

Enerģija J. Vācietim patiesi bija neizsīkstoša. Taču ar

to, tāpat Revolucionārās kara padomes atbalstu vien bija
par maz. Nez kāpēc jau tā lēni pienākošie papildspēki

nekoncentrējās Kazaņā, kā bija norādīts, bet tika izsvai-

dīti pa visu fronti, pat nosūtīti uz Turkestānu. Frontes

štābs nesaņēma Augstākajai Kara Padomei pieprasītos mi-

litāros speciālistus, kara inženierus, kurus cerēja izman-

tot Kazaņas un Kamas grīvas nocietināšanā. Tas viss ļoti

traucēja veikt iecerētos pasākumus, kas izrietēja no šīs

pilsētas nozīmīgā stratēģiskā stāvokļa.

KAZAŅAS AIZSTĀVĒŠANA

Kaut gan par Kazaņas nocietināšanu bija domāts,

ienaidnieka uzbrukums tai nāca negaidīts. Uzbrukumā

piedalījās čehoslovaku un baltgvardu jaukts grupējums
pulkveža J. Šveca vadībā. Vienlaikus S. Čečeka Pievol-

gas armija aktivizējās pārējos operatīvajos virzienos. Tā-

dēļ citas padomju armijas nespēja atbalstīt 5. armiju,
pret kuru ienaidnieks vērsa galveno triecienu. Padomju
flotili baltgvardu kuģi jau 1. augustā piespieda atiet uz

Kamas grīvu. Uzspridzinājusi iepretim Spaskai Volgā iz-

vietotās mīnas, pretinieka flotile devās pa upi uz augšu.
Neielaižoties kaujā, padomju flotile atkāpās uz Kazaņu.
Uz padomju kuģiem bija uzstādīti trīscollīgie kalnu lielga-
bali, kuriem trūka lādiņu, arī pieprasītās mīnas no Kron-

štates vēl nebija saņemtas.

Līdz ar flotili ienaidnieks virzīja savu karaspēku gar

abiem Volgas krastiem uz ziemeļiem. Šādā situācijā
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J. Vācietis bija spiests veikt enerģisku pretdarbību, ne-

nogaidot paredzēto spēku koncentrēšanos. Lai atbalstītu

5. armiju, visām pārējām padomju armijām Austrumu

frontē tika doti aktīvi uzdevumi. Ar tādu nepacietību gai-
dītie papildspēki, kas bija paredzēti 5. armijas iecirkņa
pastiprināšanai, joprojām kavējās. Nosūtījis uz apdrau-
dēto Buinskas-Cistopoles iecirkni visas iespējamās vienī-

bas no Kazaņas, frontes virspavēlnieks 5. augustā tele-

grafēja uz Maskavu, ka viņa rīcībā nav karaspēka, lai

dotu pietiekamu pretsparu baltgvardu spiedienam 52
.

Kazaņā izziņoja aplenkuma stāvokli. Pilsētas ārkārtējais
komandants — guberņas kara komisārs V. Mežlauks no-

liedza privātpersonām uzturēties ielās pēc pīkst. 22. At-

saucoties avīzes «Znamja revoļuciji» aicinājumam, ak-

tivizējās darbaļaužu iesaistīšanās Kazaņas aizsargāšanā.

Diemžēl, trūkstot revolucionārā darba pieredzei, J. Vā-

cietis tolaik vēl neizprata proletariāta lomu revolūcijā un

tādēļ pietiekami nerūpējās par strādnieku apbruņošanu,

apmācīšanu un iesaistīšanu cīņās pret uzbrūkošajiem balt-

gvardiem. Vēlāk, pilsoņu karam turpinoties, viņš daudz

augstāk vērtēja masu lomu un to atbalstu Sarkanajai Ar-

mijai. Organizējās dažas tatāru un čuvašu rotas, tāpat
komunistu vienības.

5. augustā pretinieka flotile, pienākusi tuvu Kazaņai,

apšaudīja pilsētu, bet pēc tam ielauzās Kazaņas kuģu

piestātnē, izcēla desantu un piestātni daļēji ieņēma. Uz

notikumu vietu vienu pēc otras steigšus nosūtīja divas

5. latviešu strēlnieku padomju pulka rotas. Ar durkļu
triecienu strēlnieki piespieda baltgvardus meklēt glābiņu
uz kuģiem, kurus pēc tam ar artilērijas uguni padzina no

pilsētas. Šādos apstākļos trūka iespēju evakuēt Kazaņas
zelta krājumus, kā tas bija paredzēts. Pēdējā brīdī izde-

vās izvest no ienaidnieka apdraudētās pilsētas tikai ne-

daudz lielo vērtību.

Vajadzēja parūpēties par nozīmīgā Romanova tilta aiz-

sardzību pie Svijažskas. Tilta aizsardzībai nosūtīja 4. lat-

viešu strēlnieku padomju pulka vienu bataljonu un divas

bruņuplatformas, kas centīgi izpildīja saņemto kaujas pa-

vēli.

Dienu vēlāk kaujas norisinājās jau Kazaņas —Verhņij-
uslonas—Svijažskas dzelzceļa tilta rajonā. Lai virzītu daļas
palīgā Kazaņai, J. Vācietis uz Svijažsku nosūtīja frontes

štāba priekšnieku P. Maiguru. Svijažskā bija ieradies
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Kara lietu tautas komisariāta kolēģijas loceklis K. Jure-

ņevs, uz savu iniciatīvu izveidojis revolucionāro štābu,

un tur aizturēja Kazaņai tik ļoti nepieciešamos pienāku-
šos papildspēkus.

53
Tādēļ pēdējās diennakts laikā Kazaņā

nebija ieradies neviens uz Austrumu fronti nosūtītais

ešelons.

Baltgvardiem attīstot uzbrukumu Kazaņai, armiju pavēl-
niekiem tika atgādināts, cik iespējams, aktivizēt sava

karaspēka darbību, tādējādi atbalstot 5. armijas sarkan-

armiešus. Lielākās sekmes bija 2. armijai, kas no Jelabu-

gas puses apdraudēja ienaidnieka aizmuguri Buguļmas
virzienā. Tomēr 3. armijas iecirknī izveidojušās situācijas

dēļ 2. armijai drīz vajadzēja savas daļas atvilkt. Visai

maz Kazaņas aizstāvju labā tolaik spēja darīt 1., tāpat
4. armija.

Kazaņa piesaistīja ievērojamus baltgvardu spēkus, tādēļ

pretinieks nespēja vienlaikus sagrābt Svijažskas staciju
un tiltu pāri Volgai. lenaidnieks steidzās iegūt Verhņij-
uslonu. Baltgvardu flotile ieņēma Kazaņas kuģu piestātni

un savu desantu virzīja uz dzelzceļa stacijas pusi.

6. augustā ap pusdienas laiku pretinieks ieņēma Verh-

ņijuslonu un piespieda tās aizstāvjus atiet Svijažskas vir-

zienā. Baltgvardi no Verhņijuslonas sāka apšaudīt Kaza-

ņas centru. Artilērijas lādiņi sprāga frontes štāba un

Kremļa rajonā, pie dzelzceļa stacijas un Volgas kreisajā
krastā. Atspiežot pilsētas aizstāvjus, kuru galveno spēku

veidoja latviešu strēlnieki, ienaidnieks ieņēma kvartālu

pēc kvartāla.

Kazaņas aizstāvji atradās neapskaužamā stāvoklī, tomēr

J. Vācietis bija nolēmis pilsētu sīksti aizstāvēt, nedodot

iespēju baltgvardiem traukties tālāk uz Ņižņijnovgorodu,
kuras zaudēšana varēja izraisīt katastrofiskas sekas. Tādēļ
frontes virspavēlnieks līdz pēdējai iespējai lika cīnīties

par pilsētu, daudzkārt pakļaujot riskam arī savu dzīvību.

Vēlā pēcpusdienā Austrumu frontes štābs atradās ielen-

kumā. Izmantojot ielās uzceltās barikādes, štābu aizstā-

vēja 5. latviešu padomju pulka strēlnieki. Štāba darbi-

nieki bija izklīduši. To lielākā daļa bija kļuvuši par no-

devējiem un ar baltiem apsējiem ap piedurknēm cīnījās
ienaidnieka pusē. Telegrāfisti un telefonisti bija devuši

kājām ziņu. Sakari ar armijām pārtrūkuši. «Štābs bija

pārvērties par cietoksni,» vēlāk situāciju raksturoja J. Vā-
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cietis, «mana kabinetā uz galda — ložmetējs, izmētāti
papīri. Laiku pa laikam nožvingst lodes gar ausīm un

iestredz pretējā sienā. Visi apbruņojušies.
Apakšā uz ielas dārd lielgabali, kuri atsit balto uzmāk-

šanos štābam; šauj no visam pusēm, un daži pat pieplok
pie grīdas, jo uz ielas valda elles troksnis... No mūsu

puses šauj abas bruņotās mašīnas, abi lielgabali un visi

posteņi no logiem un durvīm
.. ,»

54

Par vienu no sava rakstura labākajām īpašībām Jukums

Vācietis uzskatīja to, ka viņš nekādos apstākļos nemēdza

nokārt degunu. Mierīgā, nosvērtā balsī, kā aizvien to

bija paradis darīt, viņš deva rīkojumus, censdamies pa-
nākt, lai baltgvardi netiktu pielaisti pārāk tuvu un paliktu
iespēja no štāba ēkas vēlāk pāriet uz Kremli. Augstie
un biezie mūri, tāpat smagie un vieglie lielgabali viesa

cerības, ka Kremli izdosies aizstāvēt ilgāku laiku. leņemt
to triecienā — tas bija pārāk grūts uzdevums. Taču līdz

tumsai par pāreju uz Kazaņas Kremli nevarēja ne domāt.

Cīņas troksnis turpinājās. Aizstāvju spēki saruka ar-

vien mazāki. Apklusa viens, tad arī otrs lielgabals. Kāds

no izlūkiem ziņoja, ka Kremli baltgvardi neesot sagrā-
buši. Bija jau vēla novakare. Lūk, kā par tālākajiem noti-

kumiem stāsta pats J. Vācietis: «Es devu pavēli konvoja
komandantam Remeram (5. latviešu strēlnieku pulka 1.

bataljona komandierim) sagatavoties, lai ietu uz Kremli.

Tikko parādījāmies uz ielas, mūs apšaudīja no jumtiem
un logiem. Mēs atbildējām ar to pašu. Mums izdevās

paiet uz priekšu tikai ap simt soļu, kad jau redzējām, ka

spēku pārākums ir balto pusē. Šajās pāris cīņas minūtēs

mums bija jau ap pārdesmit ievainoto. Bija jāgriežas at-

pakaļ štābā un jādomā cits izejas plāns. Te izrādījās, ka

ietikt štābā pa tām durvīm, pa kurām iznācām, nebija

iespējams, tādēļ ka tās jau bija balto rokās; bez tam

baltie uz rokām bija atstiepuši netālu no štāba vienu

bumbmetēju, kas sparīgi apšaudīja ielu. Baltie sakoncen-

trēja pret mums tik tuvu uguni, ka bija jāmeklē uz brīdi

kur nekur patvērums.

Es pavēlēju no jauna ieiet štābā no pagalma puses.
Tikko mēs parādījāmies Ščetinkina *

viesnīcas pagalmā,
no logiem sāka mūs apšaudīt... Tie bija mūsu pašu no-

devēji — štābinieki. Savādi, ka viņi šāva ar revolveriem,

* Tekstā neprecīzi «Ščetina».
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izbāzuši rokas pa logu, slēpdami sejas aiz aizkariem, lai-

kam katram gadījumam...»
55

Jā, kaut arī frontes štābs nesen tika reorganizēts, tajā

bija palikuši slēpti baltgvardu atbalstītāji. Nav šaubu,

ka, cenšoties izpirkt savu sadarbību ar sarkanajiem, viņi

mērķēja vispirms uz virspavēlnieku.
«Lodes žvingstēja ap mani no visām pusēm, bet tomēr

nevarēja trāpīt, neskatoties uz to, ka es biju visiem šā-

vējiem labi pazīstams.
— Vai man nebija taisnība, — es saviem pavadoņiem

sacīju, — kad vēl Ložmetēj kalnā jums teicu, ka kautiņā
lodes vismazāk trāpa tur, kur grib šāvējs.

Pa to laiku Remers ar strēlniekiem bija dabūjis savās

rokās ieeju štābā no pagalma puses. Mēs atkal grupē-

jāmies ap manu kabinetu
.. .»

56

Pirms tam virspavēlnieka kabinetā bija iebrukuši balt-

gvardi, bet tobrīd izveidojās visai īpatnēja situācija, lai

neteiktu vairāk. Flīģeļa pirmais stāvs palika baltgvardu

rokās, bet štāba ēkas otrajā stāvā nocietinājās J. Vā-

cietis ar strēlniekiem. lenaidnieks centās apgrūtināt viņu

jau tā smago stāvokli un nodzēsa elektrību, un frontes

virspavēlnieks ar apmēram 80 saviem cīņas biedriem nu

atradās tumsā. Palikt štāba ēkā nevarēja, tādēļ viņi, ievē-

rojot piesardzību, izkļuva uz ielas, turklāt tanī pusē, kur

baltgvardi vismazāk gaidīja. Nepievērsdami uzmanību re-

tajiem šāvieniem no ēkas logiem, J. Vācietis ar pavado-

ņiem steidzās uz Kremli.

«Bija ap pusvienpadsmitiem naktī. Smidzināja sīks lie-

tiņš. Pilsētā un apkārtnē dažās vietās bija redzams uguns-

grēks. Mēs nebijām visai tālu no Kremļa vārtiem, kas

bija vaļā, mūsu izlūki bija jau pie pašiem mūriem...
Piepeši, pavisam negaidīti no Kremļa ambrazūrām tika

atklāta šauteņu uguns uz mūsu izlūkiem, no kuriem ne-

viens neatgriezās atpakaļ: viņi visi krita... Kremlis bija

jau balto rokās,» 57 liecina J. Vācieša atmiņas.
Tā kā frontes virspavēlnieks ar latviešu strēlnieku

grupu atradās tikai ap simt soļu no Kazaņas Kremļa vār-

tiem, spēcīgā uguns, kas tika vērsta pret viņiem, nodarīja
lielus zaudējumus. Izvēles nebija, un J. Vācieša vadītie

pilsētas aizstāvji steidzās ātrāk sasniegt Kremli, lai trie-

cienā to ieņemtu. Vēl pāris desmit soļu viņus šķīra no

tā, kad sparīgi tika aizcirsti vārti. Trīs asu augstajai
Kremļa mūra sienai nebija ko domāt tikt pāri. Nevarēja
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būt nekādu šaubu: Internacionālais serbu bataljons pēc
matrožu un karaskolas kursantu aizbēgšanas bija pārgājis
baltgvardu pusē.

Kazaņā nenorima cīņu troksnis. 5. Latviešu strēlnieku

padomju pulks, sašķelts atsevišķās nelielās grupās, tur-

pināja sīkstas ielu kaujas, lai gan praktiski pilsētas lik-

tenis bija izšķirts. J. Vācieša nelielā grupa atradās kriT

tiskā stāvoklī. Bija zināms, ka izlauzties no Kazaņas iespē-
jams ziemeļu virzienā. Frontes virspavēlniekam tas bija

no svara arī tāpēc, lai varētu ātrāk nokļūt Sarapulā, 2.

armijas štābā, un no turienes dot rīkojumus Austrumu

frontes karaspēkam. Taču vispirms vajadzēja tikt pro-

jām no Kremļa sienas. Virspavēlnieks ar strēlnieku grupu

bija nokļuvuši tikpat kā lamatās: atejot no mūra sienas,

viņi nonāca ienaidnieka apšaudes joslā. Vajadzēja tikai

pāriet ielu. Tikai pāriet ielu
...

«Es stāvēju pie pašiem vārtiem, šauteni uz pleciem un

raudzījos uz mūsu nāves ieleju,» jo spilgti šo brīdi atce-

rējās J. Vācietis. «Pāris soļu atstatu zemē gulēja vairāki

zemgalieši, kuri mēģināja tikt pāri ielai, bet tika nošauti

ar lodēm, raidītām no Kremļa mūriem. Turpat netālu uz

ielas vārtījās vairāki smagi ievainoti zirgi... Pulka ko-

mandieris Briedis prasīja atļauju aiziet uz semināra pusi,

paskatīties, kas tur notiek... Viņš aizgāja caur pagalmu,

paņēmis līdz vēl 13 cilvēku... Mēs paliekam tikai 12

cilvēku.

Lietus pārgājis, no ielas un sienām paceļas migla. Paiet

vēl dažas minūtes. Mēs visi esam kā sastinguši un gai-
dām, kas notiks.

Beidzot es paziņoju savu lēmumu: «Biedri, mēs esam

brīvi. Laiks ir diezgan tumšs un miglains. Mēģināsim tikt

pāri ielai lēniem soļiem, lai no Kremļa neredzētu kustē-

šanos. Tad viņi nešaus. lesim pa vienam. Es iešu pirmais.»

Nekā vairāk neteicis, es pa trotuāru lēni virzījos uz

priekšu. Puse ielas jau bija noieta. No Kremļa puses klu-

sums. Visi stāv kā sastinguši. Katra minūte liekas kā mū-

žība. Vēl pusotras minūtes — un es stāvu, pieslējies pie

mājas stūra, un dodu zīmi nākt otram. Tādus brīžus va-

jag pašam pārdzīvot, tikai tad var saprast to nozīmi...

Septītais neizturēja un devās skriešus — tika ieraudzīts

un krita, astotais, tāpat arī citi, baidījās parādīties uz

ielas.

Mums par ceļa vadoni, bija strēlnieks Ektermanis, kas
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kā šejienes iedzīvotājs labi zināja Kazaņu un tas ap-
kārtni.»58

Krišs Ektermanis, atlētiska auguma drosminieks, kas

tikai pirms nedēļas bija brīvprātīgi iestājies 5. latviešu

strēlnieku padomju pulkā un ticis ieskaitīts 1. rotā, uzma-

nīgi veda nelielo grupiņu uz priekšu. Šķita, ka lielākās

briesmas jau garām un turpmāk izdosies bez starpgadīju-
miem izslapstīties no ienaidnieka rokās kritušās, nakts,

tumsas un miglas tītās pilsētas. Pēkšņi no kādas šķērs-
ielas apmēram piecdesmit soļu attālumā atskanēja sau-

cieni apstāties un nosaukt paroli.

«No balsīm varēja noprast, ka kliedza «jauktais koris».

Vīriešu balsis bija drošas un bargas, sieviešu likās uz-

trauktas un niknas. Nācām arvien tuvāk. leraudzījām

pretiniekus — ar baltiem apsienamiem uz piedurknēm un

revolveriem rokās.

— lesim tikai uz priekšu pilniem soļiem, — es teicu

pusbalsī.

— Стойте! Назовитесь, назовитесь! Кто вы такие?

Что пропуск?
— kliedza «jauktais koris» soļus divdesmit no mums.

Ap sirdi kļuva auksti. Pār muguru pārskrēja drebuļi.
Daži no mūsējiem tvēra pēc šautenēm, daži — pēc rokas

granātām.
— Nav vajadzīgs, nav vajadzīgs. lesim klusu, — es

uzsaucu.»
59

Brīdis nenoliedzami bija kritisks. Vajadzēja nekavējo-
ties pieņemt lēmumu. J. Vācietim ienāca prātā doma iztu-

rēties nekaunīgi pārdroši un, lai sevi neatklātu, ņēma

palīgā lamas. Vairs pavisam neliels attālums šķīra abas

grupas. No tumsas iznira septiņi vīrieši un četras sie-

vietes, visi ar revolveriem rokās.

«Tagad visam vajadzēja izšķirties,» atcerējās J. Vā-

cietis. «Es ar šauteni plecos paspēru dažus soļus uz dāmu

pusi un sāku atvainoties viņu priekšā par nepieklājīgo
atbildi. Saku, ka tas notika tumsas dēļ. Klātesošiem vīrie-

šiem saku, ka esam čehi. Sievietes, gribēdamas pārlieci-
nāties, uzdod to pašu jautājumu citiem. Atbild Ekterma-

nis, ka mēs esot čehi.»60

Grūti teikt, vai baltgvardu grupa tam bija pilnībā
noticējusi. Varbūt viņus maldināja atbildēs saklausītais

akcents. Tā vai citādi, dabūjuši zināt, ka «viņējie» Kremlī,
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ari baltgvardi kļuva nepacietīgi. Abas grupas izšķiras un

nozuda tumsā.

Netālu no teātra J. Vācietis un nedaudzie strēlnieki

ievēroja pretim braucošu automašīnu. Tas bija Austrumu

frontes štāba «Mersedess». Šoferis E. Killo ar savu palīgu
pazina frontes virspavēlnieku un automašīnu apturēja.

«Es pavēlēju visiem lēkt automobilī un pilnā jonī dzī-

ties uz Kazankas upes pusi, uz jauno tiltu. Nepievēršot
uzmanību kliedzieniem «Стой, стой» un šaušanai, mēs lai-

mīgi sasniedzām tiltu un izbraucām uz lielceļa.. .»
61

Ār to gan likstas nebeidzās. Kādu gabalu braukuši, ne-

tālu no meža viņi priekšā ieraudzīja jātniekus. Šķita, ka

tie ir baltgvardi, tādēļ nelielā grupa atstāja automašīnu,

lai tālāk kājām dotos cauri purvainajam mežam, kur jāt-
nieki nespētu sekot. Vēlāk noskaidrojās, ka jātnieki nav

baltgvardi. Viena daļa no viņiem, ap divdesmit cilvēku,

pievienojās J. Vācieša vadītajiem strēlniekiem. Turp-
māko ceļu tomēr vajadzēja veikt kājām, izvairoties no

šosejas. 7. augustā ap pīkst. 7 viņi nonāca pie Visokaja
Gorās stacijas, no kurienes ar vilcienu pēcpusdienā iera-

dās Vjatskije Poļanos. No šejienes J. Vācietis saistījās
ar Austrumu frontes armiju štābiem un Maskavu.

Kazaņas pašaizliedzīgajai aizstāvēšanai bija liela no-

zīme. «Ja 5. augustā vai 6. augustā pusdienas laikā preti-
nieks ieņemtu Kazaņu, tad 6. augusta vakarā viņš sa-

grābtu arī Svijažskas staciju un tiltu pār Volgu. Sakarā

ar mūsu nesagatavotību stratēģiskais aprēķins valdoši dik-

tēja sīkstu Kazaņas aizsardzību, asiņainas kaujas, lai pre-
tinieks ciestu lielus upurus un zaudētu pie Kazaņas daudz

laika. Lūk, kādēļ vajadzēja visas rezerves sūtīt uz Ka-

zaņu, bet ne grupēt tās ap Svijažskas staciju. Kazaņa ir

atslēga tādam stratēģiskam objektam kā dzelzceļa tilts

pār Volgu pie Svijažskas stacijas, un tādam politiskam
centram kā Ņižņijnovgoroda. Visi šie minētie apsvērumi
izskaidro to, kāpēc es novedu Kazaņas aizsardzību līdz

tādam galējam sasprindzinājumam,» 62
ziņojumā V. I. Ļe-

ņinam rakstīja Jukums Vācietis. Sava ziņojuma beigās
viņš par varonību divu dienu ilgajās Kazaņas aizstāvē-

šanas kaujās, kuru laikā varoņa nāvē krita daudzi strēl-

nieki, ierosināja apbalvot 5. latviešu strēlnieku padomju

pulku ar īpašu revolūcijas karogu. Šo jautājumu savā

20. augusta sēdē izskatīja Viskrievijas Centrālās Izpildu

Komitejas prezidijs un nolēma vīrišķīgajam pulkam



126

pasniegt VCIK Sarkano Goda karogu. Uzzinājis par šo lē-

mumu, Austrumu frontes virspavēlnieks savā pavēlē at-

zīmēja: «Es cieši ticu un ceru, ka jau vistuvākajā laikā

daudzas karaspēka daļas ar saviem varoņdarbiem izpel-
nīsies tādus pašus Goda karogus... padzīs un iznīcinās

nabadzīgo ļaužu un strādnieku šķiras ienaidniekus, ticu,
ka 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka paraugs iedves-

mos citus un drīz Austrumu frontē viļņosies godam no-

pelnītu Goda karogu jūra.» 63 Šis viņa paredzējums piepil-
dījās.

Kazaņas ieņemšana bija pēdējais čehoslovaku korpusa
un baltgvardu daļu panākums Austrumu frontē. lenaid-

nieka labākās daļas pēdējo kauju laikā bija noasiņoju-
šas. ASV ģenerālkonsuls E. Hariss no Irkutskas telegra-
fēja uz Vašingtonu, ka pēc Kazaņas ieņemšanas balt-

gvardu stāvoklis grūts, bet zaudējumi «lielāki nekā citās

vietās»64
.

Pretinieks vienkārši nespēja tuvākajās dienās

turpināt uzbrukumu. Tas deva iespēju Sarkanajai Armijai

sagatavoties aizsardzībai, lai stāvokli frontē stabilizētu un

pēc tam pārietu pretuzbrukumā.
No Vjatskije Poļanu stacijas J. Vācietis vispirms devās

uz Sarapulu. Viņš bija noskaņots optimistiski un uzska-

tīja, ka, nekavējoties saņemot rezerves un rīkojoties ātri,

tuvākajās dienās iespējams Kazaņu atgūt. lenaidnieks,

kaut arī nespēja enerģiski uzbrukt, centās izvirzīties uz

ziemeļaustrumiem no Kazaņas un uz Svijažskas staciju

pa Volgas kreiso krastu. Lai paralizētu šos baltgvardu
centienus, J. Vācietis organizēja enerģisku pretsparu.

10. augustā, laikā, kad steidzīgi tika kopoti spēki pret

baltgvardiem, V. I. Ļeņins deva tiešu rīkojumu Augstā-
kās Kara Padomes militārajam vadītājam M. Bončam-Bru-

jevičam visādi pastiprināt Austrumu fronti. Viņš ieteica

izstrādāt plānu par daļu noņemšanu no KSFPR rietumos

izvietotajiem spēkiem, pie tam vislielākajā skaitā, un

uzdeva to realizēt visīsākajā laikā. V. I. Ļeņins uzlika par

pienākumu Augstākajai Kara Padomei sekot, lai dzelz-

ceļi ātri un pareizi izpildītu norīkojumus par daļu pārva-

dāšanu.65'

Augusta pirmajā pusē, drīz pēc Kazaņas krišanas,

J. Vācietis uz īsu brīdi ieradās Maskavā. Braukt vaja-

dzēja caur Vologdu. Ceļš uz galvaspilsētu tādēļ iznāca

patāls. Bija laiks pārdomāt pēdējos notikumus, apsvērt

priekšā stāvošo cīņu plānu. Austrumu frontes virspavēl-
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nieks pa ceļam sastādīja minēto ziņojumu V. I. Ļeņinam,
īsumā izklāstot notikumu attīstību cīņu gaitā pie Volgas

pēdējo divu trīs nedēļu laikā.

Maskavā, Kazaņas stacijā J. Vācieti sagaidīja J. Sver-

dlovs, S. Aralovs v. c. oficiālas personas. Virspavēlnieka

vagonā izraisījās atklāta un lietišķa saruna par pēdējām
cīņām pie Volgas. Sarunas beigās, atvadoties, kā vēlāk

savās atmiņās rakstīja J. Vācietis, J. Sverdlovs padomju
valdības vārdā izteicis viņam pateicību par personisko
drosmi Kazaņas aizstāvēšanā. Uzrunādams klātesošos,
J. Sverdlovs atzīmējis: «Jā, tas ir skaists gadījums — pats

virspavēlnieks uz barikādēm vada ielu kauju.»
66

1918. gada vasarā J. Vācietis bija nepārprotami pierā-

dījis savu uzticību padomju varai. Par to nebūtu vēlreiz

jāatgādina, ja buržuāzisko politikāņu intriganti vēlāk ne-

būtu centušies arī te piejaukt melus. 1919. gadā Berlīnē

iznāca pazīstamā vācu reakcionāra, agrākā ministra un

Vācijas diplomātiskā pārstāvja Maskavā (no 1918. gada
23. jūlija līdz 10. augustam) K. Helferiha grāmata «Pa-

saules karš». Šajā grāmatā tās autors nekaunējās izba-

zūnēt viscaur melīgu pasaciņu, it kā 1918. gada jūlijā lat-

viešu strēlnieku «augstākie komandieri», būdami nemierā

ar komunistiem, griezušies pie Vācijas valdības ar priekš-
likumu sākt karu pret komunistiem, ja Vācija atļautu
strēlnieku pulkiem atgriezties Latvijā. K. Helferihs ne-

min šo «augstāko komandieru» vārdus, bet V. Baumgarts
savā nesen iznākušajā grāmatā iet tālāk un nekautrēda-

mies nosauc J. Vācieti. 67 Nevarēdams savu apgalvojumu
dokumentāli pamatot, V. Baumgarts atsaucas uz kādu

1965. gadā notikušu personisku sarunu — turpat pusgad-
simtu pēc norādītā laika. Vai gan tas nav kārtējais vēs-

turisko notikumu izklāsta saduļķo jums imperiālistiem vē-

lamā virzienā, ja ņem vērā, ka viņa grāmata iznāca

1966. gadā, t. i., Lielā Oktobra 50. gadadienas priekšva-
karā? Ir taču zināms, ka citi, to skaitā K. Grimms, vēs-

turnieks no reiha laikiem, J. Vācieti raksturojis kā

«niknu vāciešu nīdēju».
68 J. Vācieša darbība padomju

varas labā neprasa komentārus. Arī runām par latviešu

strēlnieku novirzīšanu no viņu pašu izvēlētā sociālistiskās

revolūcijas ceļa ir tukša skaņa. To nespētu izdarīt ne-

viens. «Latviešu strēlnieks bija idejisku centienu izcīnī-

tājs un ar viņu bija jārēķinās kā ar tādu»69
— tie ir Ju-

kuma Vācieša vārdi.
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No nodoma pāriet uzbrukumā Kazaņai uz laiku vaja-

dzēja atteikties. Iževskas un Votkinskas ieroču rūpnīcu

rajonā sākās kontrrevolucionāra sacelšanās. To bija orga-

nizējuši baltgvardi. Sacelšanās ievērojami pasliktināja
2. armijas stāvokli. Bez tam vajadzēja atjaunot frontes

štāba pārtraukto darbību. Par jauno Austrumu frontes

štāba vietu J. Vācietis izraudzījās Arzamasu.

Kazaņas virzienā cīnījās 5., 2. un 1. armijas daļas. 5. ar-

mija, kuru papildināja nesen atsūtītie papildspēki —

vairāki latviešu strēlnieku v. c. pulki un vienības no Mas-

kavas, Petrogradas v. c. pilsētām, dalījās divās — Volgas
labā krasta un kreisā krasta — grupās. Cīņu laikā krita

kreisā krasta grupas un 3. latviešu strēlnieku brigādes
komandieris Jānis Judiņš. Godinot varoņa piemiņu,
KSFPR Tautas Komisāru Padome pēc V. I. Ļeņina inicia-

tīvas pieņēma lēmumu Krasnaja Gorkas dzelzceļa staciju,
kuras tuvumā J. Judiņš gāja bojā, pārdēvēt par Judino.

Pirmais padomju karaspēka pretuzbrukums augusta pir-

majā pusē beidzās nesekmīgi. Bet pretinieks nespēja re-

dzami uzlabot savu stāvokli un arī uz priekšu bija spiests
domāt vispirms par aizsardzību. Drošāk vajadzēja izman-

tot iniciatīvas priekšrocības. «Vairāk manevrēšanas, vai-

rāk apgājienu, vairāk nakts uzbrukumu. Vairāk enerģijas

no komandējošā sastāva un kareivju puses,»
70 atgādināja

frontes virspavēlnieks, sekojot armiju pavēlnieku dar-

bībai un cenšoties palielināt padomju karaspēka aktivi-

tāti. Sarkanā Armija Austrumu frontē gatavojās izšķiro-

šajam uzbrukumam. «Uzbrukums bija jāved metodiski

pa abiem Volgas krastiem uz reizi, atspiežot baltos uz

Kazaņu — kreisajā Volgas krastā — ar artilērijas uguni;

labajā Volgas krastā — ar uguni un manevru,» vēlāk

kādā no saviem darbiem paskaidroja J. Vācietis. «...Ar

25. augustu viss mūsu sagatavošanās plāns bija gatavs,

un no šīs dienas iesākās lēna, metodiska un noteikta virzī-

šanās uz priekšu.»
71

Sarkanās Armijas daļas arvien vairāk pārliecinājās, ko

spēj dot labi organizēta kaujas sadarbība ar artilēriju,

bruņu vilcieniem un aviāciju. Netika aizmirsta Volgas pa-

domju flotile. Arvien vairāk pieauga padomju karaspēka

kaujas spēks un disciplīna.
Komandējot Austrumu fronti, ieguldot visu savu ener-

ģiju spēcīga regulāra padomju karaspēka izveidošanā,

plānojot un organizējot operācijas, auga paša frontes



virspavēlnieka J. Vācieša karavadoņa meistarība. Agrāk

kaujās komandējis pulku, viņš tagad vadīja armijas. Tas

bija plašs, bet reizē ļoti atbildīgs darbības lauks, kur va-

jadzēja praksē izmantot teorētiskās zināšanas un pieņē-
mumus. Te J. Vācietis pirmoreiz pārbaudīja imperiālis-
tiskā kara sniegtās atziņas un pa īstam mācījās izprast

pilsoņu kara īpatnības.

Augusta pēdējās dienās baltgvardi vēlreiz mēģināja
pārņemt iniciatīvu. V. Kapela vadītās baltgvardu daļas
centās aptvert 5. armijas labā krasta grupas spēkus,
ieņemt Svijažskas tiltu un nepieļaut padomju karaspēka
gatavoto uzbrukumu. Kaujas pie Svijažskas bija ļoti sī-

vas un beidzās ar baltgvardu sakāvi. lenaidnieks bija
spiests atkāpties. Kopš šī brīža iniciatīva pilnīgi pārgāja

padomju karaspēka rokās. Priekšā stāvēja gatavotās uz-

brukuma operācijas realizēšana.
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V nodaļa

PATS AUGSTĀKAISPAKĀPIENS

AR VCIK VIENBALSĪGU LĒMUMU...

1918. gada vasaras otrajā pusē sociālistiskās revolūci-

jas ienaidnieki citu pēc cita izdarīja atklātus teroristiskus

aktus pret redzamākajiem Padomju valsts darbiniekiem.

30. augusta rītā Petrogradā tika nogalināts M. Urickis.

Tās pašas dienas pievakarē Maskavā eseru teroriste

F. Kaplane ar vairākiem revolvera šāvieniem no neliela

attāluma smagi ievainoja V. I. Ļeņinu, kad viņš pēc uz-

stāšanās strādnieku mītiņā gatavojās atstāt Mihelsona rūp-
nīcas teritoriju. Tas ne tuvu nebija viss. Starptautiskais

imperiālisms bija iecerējis plašu sazvērestību pret Pa-

domju valsti. Sazvērestībā bija iejaukti angļu un franču

diplomātisko misiju vadītāji, par ko padomju prese pub-

licēja oficiālu paziņojumu.
Sarkano teroru pret balto! Tāda bija darbaļaužu masu

un sarkanarmiešu prasība. Revolūcijas un kontrrevolūci-

jas cīņa saasinājās un kļuva nesaudzīgāka. Draudošais in-

terventu un baltgvardu loks, kas bija savilcies ap Pa-

domju republiku, atšķēla to no svarīgākajiem ogļu un

naftas ieguves rajoniem, no apgabaliem, kas bija bagāti
ar maizi. Viskrievijas Centrālā Izpildu Komiteja, ievērojot

ārkārtīgi sasprindzināto situāciju frontē un aizmugurē,
2. septembrī pasludināja KSFPR par kara nometni un

visus sociālistiskās valsts spēkus un līdzekļus nolēma vel-

tīt bruņotai cīņai pret darbaļaužu varas ienaidniekiem.

Padomju karaspēka un attiecīgo iestāžu vadību VCIK pa-

plašinātais plēnums koncentrēja jaunizveidotā augstākā
militārā orgāna — Republikas Revolucionārās kara pa-

domes (RRKP) rokās. Tad pat nodibināja KSFPR visu bru-

ņoto spēku virspavēlnieka posteni. Septembra beigās ap-

stiprinātais nolikums par Republikas Revolucionāro kara

padomi virspavēlniekam uzticēja Sarkanās Armijas stra-

tēģiski operatīvās darbības vadību, dodot šai ziņā viņam

pilnīgu patstāvību l
.

Lai gan V. I. Ļeņins nevarēja piedalīties šajā VCIK

plēnumā, svarīgākajos jautājumos viņa domas bija zinā-



mas. Laiks bija pierādījis, ka Augstākā Kara Padome

nespēj sekmīgi risināt Padomju valsts aizsardzības jau-
tājumus. Tas nebija pa spēkam arī KSFPR Kara lietu

tautas komisariātam. Augusta otrajā pusē šī komisariāta

Augstākās atestācijas komisijas priekšsēdētājs A. Jego-
rovs iesniedza V. I. Ļeņinam ziņojumu, pamatojot nepie-
ciešamību ieviest vienvadību pār padomju bruņotajiem
spēkiem. Līdzīgas domas izteica N. Podvoiskis un S. Ara-

lovs. Bez šaubām, atbildīgajam virspavēlnieka postenim

bija nepieciešams izraudzīt patiesi spējīgu cilvēku, piere-
dzējušu militāro speciālistu, kurš ne tikai vārdos, bet ar

savu darbu pierādījis uzticību padomju varai.

V. I. Ļeņins, atzinīgi vērtējot J. Vācieša enerģisko un

prasmīgo rīcību Austrumu frontē, pēc iepazīšanās ar A. Je-

gorova ziņojumu atzīmēja: «Padomāt par to. Vai neie-

celt Vācieti par augstāko virspavēlnieku?»
2 Par labu

J. Vācietim liecināja viņa noteiktā rīcība kreiso eseru

dumpja apspiešanā Maskavā, kā arī Austrumu frontes

stabilizēšanā un padomju karaspēka reorganizēšanā. Zi-

not to visu un ņemot vērā J. Vācieša miltārās zināšanas

un spējas prasmīgi tās pielietot visai sarežģītajos pilsoņu
kara apstākļos (kurus tā arī nevarēja izprast daudzi vecās

cara armijas ģenerāļi), par KSFPR visu bruņoto spēku

virspavēlnieku VCIK vienbalsīgi iecēla Jukumu Vācieti 3
.

Tai laikā J. Vācietis bija ieguvis redzamu autoritāti.

Vispār zināms bija viņa godīgums. Nebija šaubu par štāba

darba īpatnību un dažādu ieroču šķiru specifikas detali-

zētu pārzināšanu. J. Vācieša personā teorētiskās militārās

zināšanas ļoti veiksmīgi savijās ar kadru virsnieka ilgu
dienesta un kara gadu praksi. Austrumu fronte uzskatāmi

pierādīja viņa plaša mēroga organizatora talantu, spējas
koncentrēt uzmanību svarīgākajam, noteiktību un neat-

laidību izvirzīto mērķu realizēšanā. Drosmīgi iecerētie

operatīvie plāni liecināja par plašu militāri stratēģisko
redzesloku. Te jāpiebilst, ka ģenerālštāba akadēmijā iegū-
tās zināšanas J. Vācietis bija pacenties papildināt paš-
mācības ceļā un sekoja visam jaunajam kara lietās.

Jukumam Vācietim par labu runāja arī tas, ka viņš
bija aktīvas uzbrukuma stratēģijas piekritējs, bija pār-

liecināts, ka tikai izšķirošs uzbrukums nes uzvaru. No tā

izrietēja J. Vācieša noteiktā uzstāšanās par enerģisku, uz-

brūkoša rakstura darbību cīņā pret Padomju valsts ienaid-

niekiem. Vēl vairāk, viņš ne bez pamata uzskatīja, ka

1319*
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aktīvās darbības principam jāseko ne tikai frontē, bet

no tā jāvadās, jau apmācot jaunformētās daļas aizmu-

gurē. Taču aktivitātes principu nedrīkstēja izprast vien-

kāršoti kā aktivitāti par katru cenu. Par jebkura ko-

mandiera pienākumu J. Vācietis uzskatīja katrā gadījumā
karot «ar galvu», izplānot un sagatavot operācijas un

realizēt tās tā, lai panāktu uzvaru ar iespējami mazākiem

pūliņiem un bez lielas asinsizliešanas. Tādējādi viņam

piemita daudzas iezīmes, kas turpmāk kļuva raksturīgas

padomju karavadoņu jaunajai paaudzei, kurai pilsoņu
karš bija pirmā lielā cīņas skola, un tikai vēlāk sekoja
kara akadēmijas auditorijas. Diemžēl J. Vācietim trūka

politiskā rūdījuma. Tas apgrūtināja ātru orientēšanos sa-

režģīto politiski ekonomisko jautājumu kompleksā.

Septembra pirmajās dienās Austrumu frontes virspavēl-
niekam rūpju bija papilnam. Sarkanā Armija bija sākusi

plaša mēroga uzbrukuma operāciju pie Volgas. Daudz

pūļu un neatlaidīga ikdienas darba, ari radošas izdomas

bija ieguldīts tās sagatavošanā. Tas bija laiks, kad viss

tika ziedots mērķim: sakaut un atsviest vēl nesen tik

pašpārliecinātās čehoslovaku korpusa un baltgvardu da-

ļas, tā ievadot ienaidnieka pilnīgu sagrāvi. Precizējot trie-

cienu virzienus, J. Vācietis vienlaikus darīja visu, lai no-

drošinātu operācijas nepārtrauktu attīstību un tās mate-

riāli tehnisko pusi. Vajadzēja parūpēties, lai kājniekus
enerģiski atbalstītu artilērija un aviācija, Volgas kara

flotile.

No Kazaņas līdz pat Saratovas rajonam risinājās ener-

ģiska kauju darbība. levērojami baltgvardu spēki bija

koncentrēti pie Kazaņas. Tur viņu rīcībā bija dzeloņ-

stiepļu žogi, blokhauži, ložmetēju ligzdas un vairāk nekā

simts lielgabalu. Aizsardzībai bija sagatavota Simbirskā,

kas nosedza dzelzceļa tiltu pār Volgu, un Sizraņa. Volgu
no Kazaņas līdz Simbirskai un Kamu kontrolēja ienaid-

nieka flotile. Baltgvardu rīcībā bija svarīgās Ufas—Sim-

birskas un Ufas—Samaras dzelzceļa līnijas. Tas deva

iespēju neilgā laikā pārgrupēt spēkus, pastiprinot vairāk

apdraudēto iecirkni.

Pēc vairākiem nesekmīgiem mēģinājumiem pārraut balt-

gvardu fronti centrā pie Simbirskas J. Vācietis nolēma

piespiest pretinieku atvilkt daļu spēku, no Kazaņas rajona.
1. armija saņēma uzdevumu uzbrukt Sizraņas-Hvalinskas,

4. armija — Hvalinskas-Saratovas iecirknī. Tur izrai-
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sījās sīvas kaujas. lenaidnieks, neatšifrējis J. Vācieša ope-
ratīvo plānu, steigšus pārsvieda uz dienvidiem kara-

spēka daļas no sava labā flanga, tā pavājinot Kazaņas
aizsardzību. Aprēķins izrādījās pareizs. Baltgvardi, apmie-
rināti ar sekmēm pie Voļskas, par vēlu attapās, kad Sar-

kanā Armija galveno triecienu deva Kazaņas rajonā.

Lūk, šādos apstākļos, kad padomju karaspēks sekmīgi
bija sācis uzbrukuma operācijas, Austrumu frontes štābā

Arzamasā pienāca ziņa par J. Vācieša iecelšanu par

KSFPR visu bruņoto spēku virspavēlnieku. Aizvadītais

gads viņa dzīvē bija enerģiskas un mērķtiecīgas darbības

piesātināts, un nu šī augstā atzinība un uzticēšanās! Sar-

kanās Armijas virspavēlnieks!
Būt par virspavēlnieku armijai, kura cīnās par darba-

ļaužu valsts, darba cilvēku interesēm, aizstāv atstumtos

dzīves sērdieņus — jā, tam kalpa dēls Jukums Vācietis

bija gatavs atdot sevi visu. Būdams pienākuma cilvēks,

karavīrs, kam raksturīga uzņēmība un tieksme darboties,

viņš nekad nevairījās no grūtībām un atbildības. J. Vā-

cietis piederēja pie cilvēkiem, kuri labprāt uzņemas, ja
tas vajadzīgs, pašu lielāko atbildību, un reizē ar to sajūt
it kā spirgtuma un spēka pieplūdumu par spīti pienā-
kumu nastai. Tie ir cīnītāja raksturi vārda plašākajā no-

zīmē. Līdzīgi ērgļiem viņus nepavisam nebiedē lidojuma

augstums, klinšu virsotnes un dziļas aizas. Šādi cilvēki

apzinās savu vērtību, ir lepni, taču tukša augstprātība
viņiem nepiemīt. Protams, cilvēciskas vājības nav svešas

arī viņiem, bet stingrais raksturs spēj piespiest pārvarēt

sevi, un dzīves galvenais saturs vienmēr paliek ikdienas

nogurdinošais, nemitīgais darbs.

Jukumam Vācietim sākās ļoti atbildīgas un pašaizlie-

dzīgas darbības laiks. Gadu vēlāk savā autobiogrāfijā viņš
to rezumēja ļoti lakoniski: «Kā virspavēlniekam man bija
jāveic ārkārtīgi liels militārais un administratīvais darbs

un reizē jāattīsta frontē plaša operatīva darbība.»4 Pa-

tiesi, tolaik viņam personiski vajadzēja ņemt vistiešāko

līdzdalību daudzu tādu jautājumu izšķiršanā un izstrādā-

šanā, kuri vēlāk ietilpa jau attiecīgu militāro iestāžu kom-

petencēs. Visu agrāko karu vēsture nepazina līdzīgu gadī-
jumu, kad virspavēlniekam būtu nācies veikt tik plaša
vēriena un milzīga apjoma darbu. Tādēļ J. Vācietim ne-

pavisam nebija nedz brīva laika, nedz personiskās dzīves.

6. septembrī Arzamasā Republikas Revolucionārā kara
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padome, kuras vairākumu sastādīja Austrumu frontes va-

došie politdarbinieki, oficiāli apstiprināja J. Vācieša iecel-

šanu par KSFPR visu bruņoto spēku virspavēlnieku
5
. Uz-

ņemoties jaunos pienākumus, viņš apņēmās visus spēkus
veltīt Padomju valsts aizsardzībai. «Katrs sapratīs,» dienu

vēlāk savā pirmajā pavēlē virspavēlnieks rakstīja, «ka

esmu uzņēmies grūtu uzdevumu. .. Es stingri ticu, ka

mēs uzvarēsim, jo cīnāmies par svētu ideju, par trūcīgā,
tuvākā tiesībām, par taisnību uz zemes, un šai taisnībai

jātriumfē pār verdzību un ekspluatāciju.»
6 Tāda bija viņa

pārliecība, uzņemoties Padomju zemes bruņoto spēku va-

dīšanu. Vienlaikus te izpaudās arī neizsīkstošais opti-

misms, kas J. Vācieti nepameta pat visgrūtākajos brīžos.

Virspavēlnieka pirmo pavēli parakstīja Republikas Re-

volucionārās kara padomes locekļi J. Daniševskis un

I. Smirnovs, kā arī Austrumu frontes štāba priekšnieks
P. Maigurs.

Tuvākais Sarkanās Armijas uzdevums bija zināms —

jāsakauj un jāpadzen kontrrevolūcijas spēki austrumos.

Padomju karaspēka daļu noskaņojums bija kaujiniecisks.

Pārgājušas uz aktīvu darbību, tās guva panākumus. Ka-

zaņai neatturami tuvojās 5. un 2. armijas daļas. Tām ne-

tiešu palīdzību sniedza citas frontes armijas, vispirms
1. armija. 7. septembra rītausmā tā sāka gatavoto uzbru-

kumu Simbirskai, liedzot baltgvardiem iespēju pārsviest

karaspēka daļas no Simbirskas uz Kazaņas rajonu.
Lai gan vietām pretinieks izrādīja sīvu pretestību, pa-

domju karaspēku atspiest tas nespēja. Artilērijai ar re-

dzamiem panākumiem apšaudot Kazaņu un baltgvardu

Volgas flotiles kuģus, jebkuram kļuva skaidrs, kāpēc
J. Vācietis tik neatlaidīgi bija centies iegūt Verhņijus-
lonu. Lielgabalu ugunspozīcijas tur bija vienkārši lielis-

kas. lenaidnieka aizsardzības sistēma plaisāja. Loks ap

baltgvardu Kazaņas grupēj urnu savilkās arvien ciešāks.

Diemžēl virspavēlnieks un frontes štābs nebija vienīgie,
kas vadīja un koordinēja Sarkanās Armijas daļu kaujas
darbību. Augusta pēdējā nedēļā Svijažskā bija ieradies

Ļ. Trockis ar savu svītu. Svijažskas stacijā stāvēja viņa

speciālvilciens. Trocka bezceremoniālā un ārēji viszinošā

izturēšanās, iejaukšanās frontes štāba kompetencēs, kā

operatīvajos, tā karaspēka apgādes jautājumos, pie tam

parasti neinformējot pavēlniecību, radīja jucekli un ne-

vajadzīgus sarežģījumus.



135

VCIK Sarkanā Goda karoga pasniegšana 5. Zemgales latviešu

strēlnieku padomju pulkam 1918. gada 9. septembrī

J. Vācietis, turpinādams izpildīt Austrumu frontes pa-
vēlnieka pienākumus, bija neapmierināts ar sāktās operā-

cijas ieilgšanu. 9. septembri viņš telegrafēja 5. armijas
pavēlniecībai (tai bija uzticēta visa Kazaņai uzbrūkošā

padomju karaspēka kopējā vadība) darīt visu Kazaņas
ātrākai atgūšanai. 7 Arī V. I. Ļeņins, kura veselības stā-

voklis joprojām bija nopietns, izteica satraukumu par

operācijas aizkavēšanos un pieprasīja neatlikt Kazaņas
ieņemšanu.8 Bija pienācis izšķirošais brīdis cīņu gaitā pie
Volgas.

Bija 9. septembris. Jau it labi varēja just drīzā ru-

dens elpu. Frontes štābā vienmērīgi klabēja telegrāfa
aparāts: joprojām pienāca telegrammas, kas ziņoja par

operācijas gaitu. Darba netrūka, taču virspavēlnieks, prie-
cīgi satraukts, uz laiku atstāja štāba ēku, lai dotos uz

1. Maija laukumu. Tur notika 5. latviešu strēlnieku pa-

domju pulka apbalvošana. Šis pulks pēc lielajiem zaudē-

jumiem sīvo Kazaņas aizstāvēšanas cīņu laikā bija iz-

vietots Arzamasā, kur sakārtojās un papildināja savas

rindas. Noteiktajā laikā, kā atceras V. Pavārs, toreiz lož-

metēju komandas priekšnieks, bet pilsoņu kara beigās
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pulka komandiera palīgs, zemgalieši ieradās laukumā.

Četrstūrī («karē») slēgtās rindās strēlnieki sagaidīja J. Vā-

cieti, J. Daniševski v. c. oficiālās presonas, kuras pieda-

lījās svinīgajā Viskrievijas Centrālās Izpildu Komitejas
Sarkanā Goda karoga pasniegšanas ceremonijā. Šo ka-

rogu, kuru rotāja uzraksts «Varonīgajam 5. latviešu strēl-

nieku padomju pulkam no VCIK», divi Padomju valdības

pārstāvji bija atveduši no Maskavas. Attālāk bija sa-

pulcējušies vietējie arzamasieši. Ar sevišķu interesi no-

tiekošo vēroja pusaudži. Kāds zēns pat pieskrēja pavisam
tuvu atklātajai vieglajai automašīnai, virs kuras pacelts

plīvoja VCIK purpursārtais samta karogs, ar kuru aiz-

sākās tā laika Sarkanās Armijas gvardes — sarkankaro-

goto karaspēka daļu vēsture.

Sveikt zemgaliešus Jukumam Vācietim bija patīkams

pienākums. Ar viņiem kopā bija sagaidīti gan drūmi, gan

priecīgi brīži, izietas kauju ugunis un sagaidīts revolūci-

jas sajūsminošais uzvaras gājiens, ar viņiem nereti bija

pavadītas veselīga, dzirkstoša humora un asprātīgas jaut-
rības piepildīti atpūtas brīži. īsā izjustā runā virspavēl-
nieks sveica pulku un aicināja strēlniekus uz jaunām
uzvarām. «Esiet kā vīri!» mēdza atgādināt J. Vācietis.

Zemgalieši tādi bija. Ne velti gadu vēlāk, aizstāvot Pet-

rogradu, viņi izcīnīja otru Sarkano Goda karogu. J. Vā-

cietis ar pilnām tiesībām lepojās ar savu pulku un pulks,

savukārt, ar savu bijušo komandieri. Vēlāk buržuāziskie

autori meklēja dažādus izskaidrojumus tam, kādēļ lat-

viešu strēlnieki tik pašaizliedzīgi cīnījušies par padomju
varu. Vienam otram rietumu vēsturniekam derētu atce-

rēties padomju bruņoto spēku pirmā virspavēlnieka vār-

dus: «Sarkanajā Krievijā latviešu strēlnieki izpildīja tos

uzdevumus, kurus viņiem kā proletāriešiem bija nolēmusi

vēstures gaita.»
9

Viņi nevaicāja, kas viņiem par to būs,

jo zināja, ka cīnās augstāka mērķa vārdā.

Nākamajā dienā pēc spēcīgas artilērijas uguns 5. armi-

jas daļas un Volgas flotiles jūrnieki no rietumiem un

dienvidiem ielauzās Kazaņā. Drīz tiem pievienojās
V. Aziņa komandētā 2. armijas grupa, kas pilsētai uz-

bruka no ziemeļaustrumiem. Čehoslovaku un baltgvardu

daļas steigšus atkāpās, vietām nekārtībā bēga. Kā virs-

pavēlniekam, tā visiem Kazaņas aizstāvjiem pilsētas at-

brīvošana sagādāja patiesu prieku. Ar saprotamu lepnumu
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viņi lasīja «Pravdas» vērtējumu: «Kazaņas ieņemšana —

pirmā patiesi lielā Sarkanās Armijas uzvara.»
10

Uzbrukums turpinājās. Kārta bija Simbirskai —

V. I. Ļeņina dzimtajai pilsētai. 12. septembrī 1. armijas

pavēlnieks M. Tuhačevskis telegrafēja J. Vācietim: «Jūsu

rīkojums izpildīts. Simbirskā ieņemta.» Tā bija sarkan-

armiešu velte revolūcijas vadonim.

Bija panākts pārliecinošs lūzums cīņu gaitā. Pretinie-

kam bija jāatvelk savi spēki arī citos frontes iecirkņos.

Kontrrevolūcijas pusē nostājusies čehoslovaku korpusa

pavēlniecība bija ļoti norūpējusies. Ģenerālmajors J. Siro-

vijs atzina, ka situācija pie Volgas kļuvusi kritiska un

lūdza nekavējošu sabiedroto imperiālistisko lielvalstu bru-

ņotu atbalstu. Savukārt amerikāņu ģenerālkonsuls E. Ha-

riss, no Irkutskas telegrafējot ASV valsts sekretāram

R. Lansingam, uzskatīja par vajadzīgu norādīt uz padomju.

karaspēka stingro disciplinētību.
11 Pretinieka dotajā Sar-

kanās Armijas vērtējumā tas bija kas jauns. Piespiestā
atzīšanās liecināja, ka ienaidnieks jau pēc pirmajiem sa-

ņemtajiem triecieniem izjutis padomju karaspēka dzel-

žaino tvērienu.

Virspavēlnieks J. Vācietis, apmierināts ar Sarkanās Ar-

mijas sekmēm, nebūt nepārspīlēja Austrumu frontē gūto

panākumu nozīmi. Reāli novērtējis situāciju, viņš īpaši

aktivizēja padomju karaspēku Sizraņas un Samaras vir-

zienā. Direktīvā frontes armijām virspavēlnieks atgādi-

nāja, ka ienaidnieks gan ir varenā trieciena demoralizēts,
taču pilnīgu uzvaru var nodrošināt tikai visa padomju

karaspēka ātra un saskaņota darbība 12
.

Katrā ziņā vaja-

dzēja rīkoties noteikti un enerģiski.
Iniciatīvai pilnīgi atrodoties padomju karaspēka pusē,

nopietnas bažas radīja neziņa par Urālu partizāņu vienību

likteni. Tās vēl augusta pirmajā nedēļā V. Blihera vadībā

bija devušās grūtā un tālā ceļā no Beloreckas uz ziemeļ-
austrumiem, lai savienotos ar Sarkanās Armijas daļām.
Daudzu kilometru garumā izstiepta cilvēku, lielgabalu un

vezumu kolonna pāri Dienvidurālu kalnu grēdām un pur-

viem, cauri mežiem steidzās izlauzties no ienaidnieka

loka. Gāja ogļrači un metālisti, nabadzīgie zemnieki,

daudzu tautību pārstāvji. Ar smagām kaujām viņi izlauzās

no ielenkuma un Kunguras apriņķī savienojās ar 3. ar-

mijas daļām. Tas notika laikā, kad šķita, ka ienaidnieks

partizāņu vienības ir satriecis. Vairāk nekā mēnesi bija
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ildzis šo vienību varonīgais reids pa baltgvardu aizmu-

guri. Republikas Revolucionārās kara padomes vārdā

J
.

Vācietis un J. Daniševskis sveica partizāņus un izteica

pārliecību, ka drīz no jauna dzirdēs par bliheriešu varoņ-

darbiem.13
Partizāņu komandieri V. Bliheru, vēlāko Pa-

domju Savienības Maršalu, kā pirmo Sarkanajā Armijā
apbalvoja ar Sarkanā Karoga ordeni. Jāpiebilst, ka šīs

Padomju valsts pirmās goda zīmes iegūšanai tika izvir-

zītas ļoti augstas prasības, it sevišķi sākumā. Un tomēr

ordeņa pirmājara kavalierim sekoja simtiem un tūksto-

šiem citu. Ar Sarkanā Karoga ordeni tika apbalvots arī

Jukums Vācietis, tiesa gan — vēlāk, kad pilsoņu kara

duna bija jau izskanējusi.
Minēto partizāņu vienību sekmīgā cīņa uzskatāmi atgā-

dināja, kādas iespējas un nozīme ir partizāņu darbībai

pilsoņu kara apstākļos. Virspavēlnieks J. Vācietis tur-

pmāk vēl vairāk sekmēja partizāņu kustību baltgvardu

aizmugurē, cenšoties panākt, lai tā būtu pēc iespējas la-

bāk organizēta un savā darbībā saistītos ar Sarkanās Ar-

mijas operatīvās darbības uzdevumiem un mērķiem. Ka

šāda sadarbība garantē labākas sekmes, tolaik to vēl ne

visi vēlējās saprast un ievērot.

Pēc Kazaņas un Simbirskas atbrīvošanas negaidot pa-

sliktinājās 3. armijas stāvoklis Austrumu frontes kreisajā

spārnā. Sakarā ar to J. Vācietis deva rīkojumu 2. armijai

atbalstīt 3. armiju no flanga, rūpējās par apdraudētā Per-

inās rajona pastiprināšanu. Saņēmusi papildspēkus, to

skaitā bliheriešus, 3. armija drīz no jauna pārgāja uz-

brukumā, novēršot ienaidnieka draudus Perinās iecirknim.

Virspavēlnieks brīdināja, ka pie Kazaņas un Simbirskas

sakauto baltgvardu vajāšana nenotiek pietiekami ener-

ģiski. Neizpratni un bažas radīj а 5. armijas, vispirms tās

labā krasta grupas uzbrukuma aizkavēšanās. «Tāds ne-

pieļaujams darbības lēmums,» norādīja J. Vācietis, «dod

iespēju pretiniekam atgūties un kopot spēkus.»
14 Tiešām,

pārtverta, baltgvardu telegramma liecināja, ka sakarā ar

padomju karaspēka visai nelielo rosmi ienaidnieks paspēj
sakārtot savas daļas un pievilkt rezerves.

15 Vēl vairāk,

Sarkanās Armijas nepietiekamā aktivitāte Sizraņas un Sa-

maras virzienā, kā arī savlaicīgi neizpildītais virspavēl-
nieka norādījums par lielākas padomju karaspēka vienī-

bas izvirzīšanu no Spaskas uz Buguļmu ļāva baltgvardiem,

neraizējoties par savu labo flangu, pāriet pretuzbrukumā
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Virspavēlnieks pie frontes kartes

Simbirskas iecirknī, kur ienaidnieks sagrāba un uzspri-

dzināja tiltu pār Volgu. Ar to gan baltgvardu panākumi

aprobežojās. Septembra pēdējā nedēļā padomju karaspēks

strauji virzījās uz priekšu, lai izpildītu pavēli — ieņemtu

Sizraņu un Samani.

Prasībai pēc noteiktas un enerģiskas rīcības, lai ātrāk

ieņemtu Sizraņu un Samam, protams, nebija gadījuma
raksturs. Sizraņa bija svarīgs dzelzceļa mezgla punkts, kur

veica naftas pārsūknēšanu, bet maizes transportus no Vol-

gas liellaivām pārkrāva vagonos. Kas attiecas uz Samam,

tad tā bija baltgvardu politiskais centrs. Kontrrevolucio-

nārās «krievu un čehoslovaku armijas» virspavēlnieks
cara ģenerālis V. Boldirevs, starp citu, bijušais ģenerāl-
štāba akadēmijas profesors, bija visai norūpējies par to,

ka «sarkanie plaši un prasmīgi sāka pielietot taktisko

aptvērienu, aplauza pretinieka spārnus un ar apiešanas
draudiem piespieda steigšus un nekārtībā atiet»

16
. Gribot

negribot bija jāatzīst, ka Sarkanā Armija strauji apgūst

kara mākslas klasiskos paņēmienus, nedomājot tos atstāt

par kontrrevolucionārās ģeneralitātes privilēģiju. Līdz ar

virspavēlnieku J. Vācieti te savu ieguldījumu deva arī

citi Sarkanajā Armijā iestājušies militārie speciālisti, no

kuriem kauju apstākļos sekmīgi mācījās jaunie sarkanie

komandieri un komisāri.
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. J. Vācietis ar aizrautību nodevās darbam. Tādu, dziļās
pārdomās iegrimušu, viņu 1918. gada septembrī Austrumu

frontes štābā atceras atvaļinātais Padomju Armijas ģene-
rālis T. Kaufelds, agrākais 6. Tukuma latviešu strēlnieku

pulka virsnieks, komunists no 1917. gada. Virspavēlnieku
viņš pazina vēl kā pulkvedi no imperiālistiskā kara laika

un Arzamasā ieradās komandējumā kā Viskrievijas Gal-

venā štāba darbinieks. Pieklauvējis pie virspavēlnieka
kabinetā durvīm un tās atvēris, T, Kaufelds ieraudzīja
J. Vācieti, kurš bija noliecies pār galdam pārklātu karti

un ar zīmuli rokā kaut ko aprēķināja: «Viņš izskatījās
tāds pats kā Ložmetējkalnā, kad vienā kreklā rītos iznāca

no savas zemnīcas ieelpot svaigu gaisu.
— Sveiki, biedri pulkvedi, — es priecīgi un skaļi iesau-

cos, iedams uz galda pusi.
Vācietis tikai tagad pacēla acis no kartes un paskatījās

uz mani; visu viņa seju pārklāja labsirdīgs, plašs
smaids un acīs iedegās sirsnīgas uguntiņas. Ar spēku viņš

skaļi nosvieda uz kartes resno zīmuli un, steidzīgi apejot
galdu, panāca pretī — sirsnīgi spieda manu roku.

— Lūdzu, lūdzu nākat šurpu un sēstaties, lūk, še —

parādīja uz krēslu, — cik patīkami sastapt vecos kauju
biedrus — un, silti apņēmis ar labo roku manus plecus,

viņš aizveda mani aiz garā ar divdesmitverstīgo karti

apklātā galda un nosēdināja sev blakus krēslā
...

— Sa-

kiet, kādi vēji jūs atdzina uz Arzamasu? Varbūt gribat

pie manis strādāt? Ņemu ar lielāko prieku, štābā man ļoti

vajadzīgi komandieri, kuriem ir kaujas pieredze un darba

prakse.» 17 To bija patīkami dzirdēt, taču vispirms vaja-

dzēja pildīt dienesta pienākumus. Viskrievijas Galvenajā
štābā tāpat bija vajadzīgi pieredzējuši militārie speciālisti.
T. Kaufeldam nekas cits neatlika kā no laipnā piedāvā-
juma atsacīties.

Līdztekus padomju karaspēka operatīvajai vadībai virs-

pavēlniekam daudz laika un enerģijas vajadzēja veltīt

organizatorisko jautājumu risināšanai. Sākt vajadzēja ar

visas Sarkanās Armijas pārorganizēšanu pēc Austrumu

frontes parauga. Tur cīņu laikā bija izveidotas piecas

regulāras lauka armijas un štābi, pārliecinošu piemēru
deva frontes un armiju revolucionāro kara padomju sek-

mīgā darbība. Citiem vārdiem, Austrumu frontes padomju

karaspēka un pavēlniecības struktūra noderēja par pa-

raugu visai Sarkanajai Armijai.
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Nav nekā dīvaina, ka Padomju valstij tik lielas rūpes

sagādāja tās bruņotie spēki. «Jautājums par Sarkanās

Armijas izveidošanu bija pilnīgi jauns, tas nemaz nebija
pat teorētiski izvirzīts,» 18

pusgadu vēlāk norādīja
V. I. Ļeņins, uzstājoties partiias VIII kongresā. «Mēs gā-

jām no mēģinājuma uz mēģinājumu .. . mēģinot, kādā

ceļā šajos apstākļos var uzdevumu atrisināt. Bet uzde-

vums bija skaidrs. Bez sociālistiskās republikas bruņotas
aizstāvēšanas mēs nevarējām pastāvēt.»

19

Bija jāveic patiešām liela apjoma darbs, lai darītu

galu Krievijas rietumos, dienvidos un ziemeļos esošo pa-

domju formējumu dažādībai, izveidotu stingri regulāras
armijas, divīzijas un brigādes. Ar Republikas Revolucio-

nārās kara padomes 11. septembra pavēli visus Sarkanās

Armijas spēkus iedalīja Ziemeļu, Austrumu un Dienvidu

frontē, kā arī Rietumu aizsardzības rajonā. Ziemeļu fronte

aptvēra padomju karaspēka daļas un vienības no Petro-

gradas līdz Vjatkai, Dienvidu fronte bija izstiepta no

Sožas līdz Urālai. Nelielie Rietumu aizsardzības rajona
formējumi dislocējās gar demarkācijas joslu, kas šķīra
KSFPR no vācu militāristu okupētajiem apgabaliem. Par

frontu un aizsardzības rajona pavēlniekiem norīkoja mi-

litāros speciālistus — bijušos ģenerāļus D. Parski, V. Je-

gorjevu, P. Sitinu un A. Sņesarevu. Visi viņi bija brīv-

prātīgi stājušies Padomju valsts dienestā. Slimības dēļ
V. Jegorjevs atteicās uzņemties Austrumu frontes ko-

mandēšanu, tādēļ septembra beigās tās pavēlnieka pienā-
kumus uzticēja bijušajam pulkvedim S. Kameņevam.

Ar Sarkanās Armijas iedalīšanu noteiktās frontēs un

armijās bija sperts plats solis uz priekšu Padomju valsts

aizsardzības nostiprināšanā. Protams, vēl pagāja zināms

laiks, kamēr īstenoja šo pārorganizēšanu, kam neatslāb-

stošu uzmanību veltīja kā virspavēlnieks, tā Republikas
Revolucionārā kara padome.

Reizē ar šiem pasākumiem ļoti no svara bija noteikt

iekšējo kārtību padomju karaspēka daļās, to rīcību kau-

jas apstākļos, citiem vārdiem, — nevarēja atlikt uz vē-

lāku laiku militāro reglamentu ieviešanu. Izveidotajai

Galvenajai reglamentu komisijai dažu mēnešu laikā vaja-

dzēja pārstrādāt un Sarkanajai Armijai piemērot vecos

karaspēka reglamentus. Darba gaitā izcēlās ne mazums

domstarpību, netrūka asu strīdu. Skaidrs bija viens: ne-

kādā ziņā nedrīkstēja Sarkanajā Armijā ievazāt cara
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armijas neveselīgo iekšējo atmosfēra, necieņu pret ka-

reivju masām. Reglamentu galīgo redakciju uzņēmās pats

virspavēlnieks. Pēc tam projektus iesniedza VCIK apstip-
rināšanai.

Sarkanās Armijas pirmos reglamentus izdeva 1918. gada
decembrī 20

. Starp tiem bija arī Lauka reglamentu 1. daļa

(«Manevrējošais karš»), kas, pamatojoties uz tā laika Sar-

kanās Armijas materiālo bāzi, bruņojumu, lika pamatus
oficiāli noteiktai padomju karaspēka taktikai. Speciāla
nodaļa bija veltīta partizāņu darbībai, kas, tā sakot, ieguva
teorētisku vispārinājumu praktiskai pielietošanai.

Lai padomju karaspēka komandējošajam sastāvam, jau-
najiem sarkanajiem komandieriem dotu iespēju iepazīties
ar militāro operāciju sagatavošanas praksi, oktobrī KSFPR

Kara lietu tautas komisariāta izdevniecība Maskavā pub-
licēja «Austrumu (Čehoslovaku) frontes virspavēlnieka
b. Vācieša operatīvo telegrammu, pavēļu un rīkojumu

krājumu» (par laiku no 18. jūlija līdz 7. septembrim).

Tajā dokumentāli atspoguļots plašais sagatavošanas darbs,

kas tika veikts pirms izšķirošajām kaujām pie Volgas.

Virspavēlnieka direktīvas, nereti visai plašas un deta-

lizētas, arī turpmāk noderēja par sava veida militārās

apmācības līdzekli. Tas tā bija tādēļ, ka J. Vācietis ne-

aprobežojās ar vispārēju uzdevumu izvirzīšanu, bet bieži

vien sīki novērtēja frontu un armiju pavēlniecības dar-

bību konkrētajā situācijā, norādot uz nepieciešamajiem

pasākumiem un izdarot savus, dažkārt nesaudzīgus, bet

taisnīgus secinājumus.
Kā KSFPR visu bruņoto spēku virspavēlniekam J. Vā-

cietim bija jābūt tālredzīgam un apdomīgam stratēģim.
Vienmēr bija jārēķinās ar vispārējo situāciju, galveno
uzmanību veltot pilsoņu kara attiecīgi svarīgākajam cīņu
iecirknim. Ne visi to saprata. Reiz presē parādījās raksts,

kura autors virspavēlniekam pārmeta, ka tas, lūk, nese-

kojot «drošai uzbrukuma doktrīnai», neveicot «nepār-

trauktu, konsekventu virzīšanos uz priekšu, to pakāpe-
niski attīstot». Vai tiešām J. Vācietis pēkšņi būtu atteicies

no sava aktīvās darbības principa, no saviem uzskatiem

par uzbrukuma izšķirošo lomu pretinieka satriekšanā?

Nekā tamlīdzīga. Raksta autors, saprotams, saņēma tais-

nīgu kritiku no cilvēkiem, kuri militārajos jautājumos

orientējās nesalīdzināmi labāk un saprata, ka šāda skol-

nieciski pareiza prasība pēc «nepārtrauktas, konsekventas»
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v. tml. uzbrukuma darbības vairāk nekā vienkāršo sa-

režģīto pilsoņu kara situāciju, nemaz nerēķinoties ar Sar-

kanās Armijas patiesajām iespējām
21

.
Veltīdams savus

spēkus Padomju valsts aizsardzības interesēm, J. Vā-

cietis neklausījās veco militāro speciālistu intrigantos,
kuri, plātīdamies ar savu akadēmisko izglītību un apzi-
nādamies vai neapzinādamies savu nespēju praktiskajā
darbā, ļāvās zemiskai skaudībai. Gandrīz bez izņēmumiem
tās bija personas, kuras varēja raksturot kā militāros biro-

krātus.

Par Sarkanās Armijas emblēmu, sarkanarmiešu pazīša-
nās zīmi kļuva sarkana piecstaru zvaigzne ar krustotu

arklu un āmuru centrā. Virspavēlnieks atgādināja, ka ik-

vienam padomju karavīram jālepojas ar šo zvaigzni, tā

godam jānēsā pie sava ietērpa, «kaldinot tai kauj as slavu

mūsu vēstures pašreizējās un nākamajās lappusēs» 22.

SERPUHOVĀ — VIRSPAVĒLNIEKAM VĀCIETIM

1918. gada septembrī ziņojumi un pārskati no frontēm

plūda uz Arzamasu, kur uzturējās virspavēlnieks un Re-

publikas Revolucionārās kara padomes locekļi. Austrumu

frontē padomju karaspēks turpināja sekmīgi virzīties uz

priekšu. 3. armijas pavēlnieks R. Bērziņš telegrafēja, ka

2. oktobra naktī pēc sīvas kaujas ieņemta Krasnoufimska.

1. armija neatlaidīgi lauzās uz stipri nocietināto Sizraņu.
3. oktobrī par tās atbrīvošanu ziņoja slavenās Inzas divī-

zijas priekšnieks J. Lācis un 1. armijas komisārs O. Kal-

niņš. Četras dienas vēlāk Sarkanās Armijas daļas iegāja
Samarā.

Pēc Sizraņas un Samaras ieņemšanas transportam un

sakariem starp Pievolgas guberņām un KSFPR centru,

tāpat Kaspijas jūru varēja izmantot Volgu. Padomju val-

stij par labu nāca ne tikai teritoriālie ieguvumi, kas paši

par sevi bija visai nozīmīgi, bet arī tik nepieciešamie
pārtikas produkti un dabas bagātības, kuras spēja dot

šie rajoni. Pilsoņu kara turpinājumā tam visam bija neno-

vērtējami liela nozīme.

Atceroties V. I. Ļeņina norādījumus, J. Vācietis uz-

skatīja, ka nepieciešams nostiprināt Volgas līniju, lai tā

nekad nenonāktu baltgvardu varā. Septembra beigās par
aizsardzības darbu vadītāju norīkoja kara inženieri
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N. Maļčikovski. Vēlāk Volgas inženiertehniskajā nocie-

tināšanā enerģisku darbību izvērsa D. Karbiševs. Pieredzē-

jušais kara inženieris, vēlākais Padomju Savienības Varo-

nis darīja visu iespējamo, lai līdz 1919. gada pavasarim
Volgu pārvērstu par nepieejamu robežlīniju. Strādājot
ar lielu entuziasmu, laikā, kad Austrumu frontē no jauna

izraisījās sīvas cīņas, pamatos bija izveidota aizsardzības

josla no Vjatkas (tag. Kirova) līdz Sizraņai.
Austrumu frontē cīņu gaita nedeva iemeslu bažām, tur-

pretī visai neskaidra situācija izveidojās Krievijas dien-

vidos. Ziņas par to, kādi šeit kontrrevolūcijas no-

domi un tuvākie mērķi, bija visai nepilnīgas, taču preti-
nieka pieaugošā aktivitāte liecināja pati par sevi.

lepazinies ar ziņojumu par padomju karaspēka stāvokli

dienvidos, virspavēlnieks J. Vācietis bija neapmierināts
vispirms jau ar to, ka kauju darbība Dienvidu frontē

notiek izolēti pa iecirkņiem. Cenšoties izvairīties no kai-

las administrēšanas, no komandēšanas tikai pēc kartes,

kas dažkārt bija neizbēgama, viņš lūdza frontes pavēl-
nieku P. Sitinu pasteigties ar kopēja operatīvā plāna iz-

strādāšanu. Virspavēlnieks lika priekšā visdrīzākajā laikā

sagatavoties enerģiskam uzbrukumam, jo pēc čehoslovaku

un baltgvardu atsviešanas no Volgas par Sarkanās Ar-

mijas tuvāko uzdevumu uzskatīja kontrrevolucionārās

Donas kazaku armijas sagrāvi, likvidējot vācu militāristu

slepus pabalstītā ģenerāļa, «visvarenā Donas karaspēka»
atamana P. Krasnova panākumus un atbrīvojot Ziemeļ-
kaukāzu. «Šī melnā stihija gāzās uz mūsu j auno sociā-

listisko republiku, lai no darba tautas rokām izrautu visu

to, ko tai deva revolūcija,» 23 rakstā «Cīņa ar Donu» vē-

lāk atzīmēja J. Vācietis. Kontrrevolucionāro kazaku draudi

no dienvidiem atsauca atmiņā 1905.—1907. gada revolū-

cijas nesaudzīgo apspiešanu Latvijā, reakcijai paklausīgo

pakalpiņu darbību soda ekspedīciju, t. s. melno sotņu

sastāvā. Jāšaubās gan, vai J. Vācietim bija zināms, ka

revolucionāru bendēšanāAlūksnes apkārtnē aktīvu dalību

ņēmis pats P. Krasnovs, kurš vēlāk emigrācijā savos lite-

rārajos sacerējumos šos «varoņdarbus» pacentās parādīt

ačgārnā skatījumā.

Ne tikai notikumu attīstība Dienvidu frontē lika iegrimt
dziļās pārdomās. Bija jāizstrādā visuaptverošs Sarkanās

Armijas stratēģiski operatīvās darbības plāns. Šo uzde-

vumu J. Vācietis veica, vēl uzturoties Arzamasā. Sastā-



10 — 70 145

Republikas Revolucionārās kara padomes loceklis

J. Daniševskis (no kreisās), 2. armijas Revolucionā-

rās kara padomes loceklis P. Šternbergs, virs-

pavēlnieks J. Vācietis un 2. armijas pavēlnieks
V. Šorins (pirmais no labās) 2. armijas darbības

rajonā

dot minēto plānu, bija jāparedz iespējamās izmaiņas

frontēs, jānovērtē atsevišķi cīņu iecirkņi, lai izvirzītu

galvenos uzdevumus Sarkanajai Armijai tuvākajam laika

posmam.

J. Vācietis labi saprata, ka pilsoņu karā ar noteiktu

uzvaru un pretinieka sakāvi kādā vienā frontē ne tuvu

nepietiek. Interventu un baltgvardu sagrāvei bija nepie-

ciešama plānveidīgu uzvaru summa galvenajās frontēs.

Bija vajadzīgas uzvaras, kas savstarpēji saistītos un cita

citu papildinātu.

Padomju stratēģija tolaik spēra savus pirmos soļus, se-

kojot ne tikai militārajiem, bet arī vispārpolitiskajiem
un ekonomiskajiem uzdevumiem. Tādēļ KSFPR aizsardzī-

bas plāna sekmīgs risinājums daudzējādā ziņā bija atka-

rīgs no Padomju valsts iekšējā un ārējā stāvokļa pareiza
novērtējuma, no politisko, ekonomisko un militāro jautā-

jumu kompleksa izpratnes. Vajadzēja ne tikai sakaut pre-

tinieka dzīvo spēku, ieņemt teritoriju, bet cīnīties arī
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par maizi, kurināmo un izejvielu avotiem, bez kuriem

Padomju valsts nespēja eksistēt.

No Arzamasas varēja ērti sekot Austrumu frontes ar-

miju cīņām, bet virspavēlniekam ar to vien bija stipri
par maz. Oktobra sākumā, pārliecinājies par doto norā-

dījumu izpildes gaitu un nodevis Austrumu frontes ko-

mandēšanu S. Kameņevam, virspavēlnieks atstāja Arza-

masu un izbrauca uz Maskavu. Pēc ierašanās galvaspil-
sētā, cenšoties ik brīdi pavadīt lietderīgi, J. Vācietis

6. oktobrī apmeklēja tās garnizona manevrus. To viņš

darīja nolūkā iegūt pilnīgāku priekšstatu par rezervju
sagatavošanas gaitu aizmugurē.

Manevri notika uz dienvidaustrumiem no Maskavas

Panku, Podosinku, Vihino v. c. sādžu apkārtnē. Tie sākās

ar novēlošanos, turklāt virspavēlnieks tūlīt pamanīja,
ka organizēti nepārdomāti. lepazinies ar spēku sadalī-

jumu, rezervju izvietojumu, ierakumiem v. c. lauku no-

cietinājumiem, sarkanarmiešu maskēšanās prasmi, viņš

lietišķi secināja, ka turpmāk padomju karaspēka apmācī-
bām aizmugurē jāveltī lielāka uzmanība. Taktiskajās mā-

cībās bija jācenšas panākt, lai ikviens sarkanarmietis «iz-

prastu savu manevru»
24. Tiesa, apmācību laiks bija īss.

Jau drīz pēc saformēšanas pulkiem un divīzijām vaja-
dzēja doties uz fronti. Tas uzlika pienākumu ik dienu,

kas pavadīta mācībās, izmantot pārdomāti.

Nedēļu vēlāk J. Vācietis kopā ar dažiem Republikas
Revolucionārās kara padomes locekļiem inspicēja Ņižņij-

novgorodas divīziju, kuru pēc viņa norādījuma sāka for-

mēt drīz pēc Kazaņas krišanas. Bija redzams, ka pusotra
mēneša laikā veikts nopietns apmācības darbs. Kā atce-

ras bijušais Ņižņijnovgorodas kara komisariāta darbinieks

M. Homutovs, virspavēlnieks ar gandarījumu uzņēmis
ziņu, ka divīzija paspējusi iziet pilnu, kaut forsētu apmā-
cības kursu, un Republikas revolucionārās kara padomes
vārdā izteicis pateicību kara komisariāta darbiniekiem

un sarkanarmiešiem.25

Pie jautājuma par rezervju sagatavošanu virspavēlnieks
J. Vācietis atgriezās vēl ne reizi vien. Viņš tiecās kara-

spēka daļu apmācībās panākt lielāku efektivitāti, prasot

mācības maksimāli tuvināt patiesajiem kaujas apstākļiem,

jo, nonākot frontē, jaunformētās divīzijas vairāk vai ma-

zāk vēl vajadzēja radināt pie pulvera un dūmiem. Tās

bija rūpes par kaujas spēju celšanu un nostiprināšanu.



Virspavēlnieks un citi atbildīgi padomju militāri darbi-

nieki par rezervju sagatavošanu vairākkārt rakstīja avī-

zes «Izvestija Narodnogo Komissariata po Vojennim Dē-

lam» slejās.
7. oktobrī, kad apritēja tieši mēnesis kopš stāšanās

KSFPR bruņoto spēku virspavēlnieka amatā, J. Vācietis

devās uz Kremli. Tur viņa ziņojumu par Padomju repub-
likas stratēģisko stāvokli un Sarkanās Armijas uzdevu-

miem gaidīja V. I. Ļeņins, kuram ārsti bija atļāvuši
nodarboties ar valstiski svarīgu jautājumu risināšanu.

Rūpīgi pārdomāto valsts aizsardzības plānu 1918. gada
rudens un sekojošajiem nākamā gada ziemas mēnešiem

virspavēlnieks personiski izklāstīja V. I. Ļeņinam viņa

darba kabinetā Republikas Revolucionārās kara padomes
locekļu P. Kobozeva un S. Aralova klātbūtnē.

Ar lielu vērienu sastādītā stratēģiskā plāna pamatā

bija divi J. Vācieša apsvērumi. Pirmkārt, sakarā ar to,

ka kara darbība norisinājās galvenokārt. Krievijas Eiro-

pas daļā, Padomju valsts aizsardzību viņš paredzēja bal-

stīt uz to militāro un ekonomisko resursu bāzes, kas atra-

dās šajā teritorijā. Otrkārt, bija domāts tūlīt izvērst un

iesaistīt cīņā pret iekšējo un ārējo kontrrevolūciju jo
vairāk spēku, lai pēc iespējas ātrāk sagrautu visus ienaid-

niekus, neļaujot pilsoņu karam ieilgt un novest darba-

ļaužu zemi līdz o-alīgam sabrukumam.

Sava ziņojuma sākumā J. Vācietis aplūkoja pretinieka
spēkus un to izvietojumu. Viņš secināja, ka no ienaid-

nieka grupējumiem nozīmīgākie atrodas austrumos un

dienvidos. Ja austrumos kontrrevolūcija bija atrāvusi Pa-

domju republiku no pārtikas, vispirms maizes ziņā bagā-
tiem rajoniem, tad dienvidos tā šķīra KSFPR gandrīz vai

no visa valstij nepieciešamā — pārtikas, kurināmā un

rūpniecības izejvielām.

Pārejot pie operāciju plāna iztirzāšanas pa frontēm,
J. Vācietis noteiktā secībā izklāstīja to uzdevumus tuvā-

kajam laikam. Ziemeļu frontei bija jānotur angļu, franču

un amerikāņu interventu un baltgvardu virzīšanās uz Vo-

logdu un Kotlasu. Austrumos vajadzēja saistīties ar Tur-

kestānas padomju armiju, likvidēt kontrrevolucionāro

dumpi Iževskas-Votkinskas rajonā, un, izvirzoties Jekate-

rinburgas-Čeļabinskas līnijā, radīt priekšnoteikumus tālā-

kam uzbrukumam Sibīrijā. Par svarīgāko stratēģisko uz-

devumu virspavēlnieks izvirzīja kontrrevolūcijas spēku

14710*
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sagrāvi dienvidos. Padomju karaspēkam Dienvidu frontē

pēc pastiprinājumu saņemšanas jau tuvākajā laikā bija
jādod enerģisks prettrieciens Krasnova baltgvardiem, at-

sviežot tos aiz Donas. Pēc tam bija iecerēts pārsviest
Dienvidu frontes karaspēku uz Ziemeļkaukāzu vai Aus-

trumu fronti, gadījumā, ja pēdējā rastos nopietnāki sarež-

ģījumi. Tādējādi Dienvidu fronti J. Vācietis tolaik atzina

par galveno Padomju Krievijas cīņu iecirkni. Rietumu

aizsardzības rajonam vācu karaspēka uzbrukuma gadī-
jumā vajadzēja izmantot visas iespējas laika novilcinā-

šanai, koncentrējot savus spēkus uz rietumiem no Mas-

kavas un noturot galvaspilsētu.
Nopietna uzmanība ziņojumā bija veltīta frontu nostip-

rināšanai inženiertehniskajā ziņā, savlaicīgi izveidojot no-

teiktus aizsardzības rajonus, līnijas un atbalsta punktus,
kuri atvieglotu padomju karaspēka aizstāvēšanos gadī-
jumā, ja pretinieks gūtu panākumus vienā vai otrā opera-

tīvajā virzienā. Te negāja runa par nepārtrauktu aizsar-

dzības pozīciju jeb joslu ierīkošanu. Minētajai sistēmai

bija jārada spēcīgs skelets, uz kuru varētu balstīties lauka

armijas, plaši izmantojot manevrēšanas iespējas. Aizsar-

dzības rajonu aizstāvēšanā J. Vācietis ierosināja iesaistīt

vietējos darbaļaudis. Šis ierosinājums, tāpat kā viņa at-

ziņa par nepieciešamību pastiprināt politisko aģitāciju
Iževskas-Votkinskas rajonā, liecināja par virspavēlnieka
šķirisko pieeju militāru jautājumu risināšanā. Starp citu,

pie jautājuma par politisko aģitāciju virspavēlnieks pēc

pāris nedēļām atgriezās vēlreiz. Ziņojumā V. I. Ļeņinam
un J. Sverdlovam par cīņu gaitu pie Iževskas un Votkin-

skas virspavēlnieks rakstīja: «Uzskatu par savu pienā-
kumu norādīt, ka līdz ar karaspēka daļām uz šo rajonu
būtu vēlams nosūtīt pietiekamu skaitu pieredzējušus poli-

tiskus darbiniekus, lai pastiprināti izskaidrotu dumpinie-
kiem viņu maldus. Šis apstāklis, pēc manām domām,

krietni atvieglotu, militārās operācijas gaitu un panāku-
mus.»

2'3
Rūpīgi pārdomāta bija karaspēka operatīvās pār-

vietošanas, rezervju radīšanas, sanitāro un apgādes jautā-

jumu nostādne, pamatota nepieciešamība ziemas mēnešos

izveidot Kaspijas flotili Volgas grīvas aizsardzībai un mi-

litāro operāciju atbalstīšanai Kaukāzā un Turkestānā.

Norādījis uz Padomju republikas ļoti smago ekonomisko

un visai sarežģīto stratēģisko stāvokli, frontu kopgaru-
mam pārsniedzot vairākus tūkstošus verstu, virspavēl-
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nieks uzstājās par to, lai pilnīgi noteikti tiktu ievērots

lozungs «visu karam un armijai». Šai sakarībā viņš kriti-

zēja KSFPR Satiksmes ceļu komisariātu, kas pietiekami

nerēķinājās ar militārās pavēlniecības prasībām, norā-

dīja uz nepieciešamību uzlabot aktīvā padomju karaspēka
apgādi.

Ar rakstāmmašīnu pārrakstīto plašā ziņojuma tekstu

J. Vācietis nolasīja lappusi pēc lappuses. V. I. Ļeņins,

tāpat P. Kobozevs un S. Aralovs uzmanīgi to noklausījās.
V. I. Ļeņina seja bija bāla. Viena roka melnā apsējā at-

radās viņam uz krūtīm, otra bija ieģērbta žaketē, zem

kuras varēja labi saskatīt militāra piegriezuma blūzi. Par-

tijas un valsts vadītājs vēl nebija īsti atlabis no ievaino-

jumiem. Kad virspavēlnieks beidza lasīt savu ziņojumu,
kā par to savās atmiņās liecina pats J. Vācietis, V. I. Ļe-

ņins teicis: «Labi. Visumā atzīstu par labu.»27 Viss lieci-

nāja, ka J. Vācieša ieteikumi pamatos sakrīt ar V. I. Ļe-

ņina domām par KSFPR aizsardzības spēju nostiprinā-
šanu. Četras dienas pirms tam V. ī. Ļeņins vēstulē VCIK,
Maskavas Padomes, fabriku un rūpnīcu komiteju un arod-

biedrību pārstāvju apvienotajai sēdei bija uzsvēris ne-

pieciešamību desmitkāršot pūles Sarkanās Armijas, Pa-

domju valsts aizsardzības labā28, par to partijas un valsts

vadītājs vairākkārt atgādināja arī vēlāk.

V. I. Ļeņina vārdi bija labākais uzmundrinājums un at-

zinība. Tie stiprināja pārliecību, ka Padomju valsts aiz-

sardzība ievirzīta pareizi. Lai gan J. Vācietis nevēlējās

ilgāk aizkavēt V. I. Ļeņinu, tomēr īsumā iepazīstināja
viņu ar Sarkanās Armijas Ģenerālštāba akadēmijas dibi-

nāšanas projektu
29.

Ar Ģenerālštāba akadēmiju bija saistīts Sarkanajai Ar-

mijai ļoti nozīmīgais komandējošā sastāva sagatavošanas
jautājums. Padomju bruņotajos spēkos kā militārie spe-

ciālisti dienēja daļa vecās ģenerālštāba akadēmijas absol-

ventu, t. s. ģenštābisti (šis nosaukums liecināja par aug-

stāko militāro izglītību). Taču vajadzība pēc sagatavotiem
kadriem bija daudz lielāka. Bez tam sarkano komandieru

sagatavošanu nevarēja atlikt uz vēlāku laiku.

Pirmos norādījumus par Sarkanās Armijas Ģenerāl-
štāba akadēmijas organizēšanu un mācību darba ievadī-

šanu J. Vācietis bija devis Viskrievijas Galvenajam štā-

bam vēl septembra beigās. Virspavēlnieks pats personiski

pamatos noteica akadēmijas mācību programmu, norādot,
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ka akadēmijai jādod ne tikai augstākā militārā, bet

pēc iespējas plašāka vispārējā izglītība, lai absolventi

būtu spējīgi orientēties politiskajos, sabiedriskajos un

starptautisko attiecību jautājumos. Sakarā ar to blakus

speciālajiem priekšmetiem akadēmijā paredzēja pasniegt
arī attiecīgās sabiedriskās disciplīnas. Ģenerālštāba akadē-

miju atvēra Maskavā. Par akadēmijas pirmo priekšnieku
iecēla bijušo ģenerālmajoru A. Kļimoviču. Novembra pē-

dējā nedēļā viss bija sagatavots un Mednieku kluba ēkā

(agrākajā grāfa Šeremetjeva pilī) varēja sākties nodar-

bības.

Pievēršoties sarkano ģenštābistu sagatavošanai, virspa-
vēlnieks J. Vācietis vairākos rakstos žurnālā «Vojennoje
Delo» pamatoja stingro prasību, lai mācību darbam aka-

dēmijā veltītu 10—12 stundu dienā. Bija jārēķinās ar to,

ka var rasties nepieciešamība klausītājus nosūtīt uz

fronti par ierindas komandieriem vai darbam štābos. Sa-

skaņā ar Vācieša norādījumu tika izveidota atsevišķa

klausītāju grupa, kuras dalībniekiem jau bija štāba darba

pieredze. Pēc intensīvām mācībām nākamā gada februārī

šī grupa devās uz fronti.

Nokārtojis dienesta darīšanas Maskavā, virspavēlnieks

nekavējoties izbrauca uz Kozlovu, kur atradās Dienvidu

frontes štābs. Ar situāciju frontē viņš gribēja iepazīties

uz vietas.

Sarkanā Armija vēl nebija pabeigusi sagatavošanos plā-

notajam uzbrukumam dienvidos, kad septembrī uzbru-

kumā pārgāja baltgvardi. Lai nodrošinātu tālāko virzī-

šanos uz ziemeļiem, atamans P. Krasnovs bija nolēmis

vispirms dot triecienu Caricinai (tag. Volgograda). Pār-

cēlušies pāri Donai, kazaki strauji devās uz priekšu. Ca-

ricina kļuva arvien bīstamāk apdraudēta. Sarkanās Ar-

mijas darbību dienvidos traucēja frontes vadības savstar-

pējās nesaskaņas. Vāji pārzinot stāvokli frontē, Dienvidu

frontes Revolucionārajai kara padomei nebija skaidra

priekšstata par stratēģisko situāciju, kas strauji mainījās.
Padome neizprata to lomu, kāda bija paredzēta frontes

karaspēkam. Galvenokārt no vietējām sarkangvardu vie-

nībām izveidotās Dienvidu frontes armijas (8. un 9. uz

dienvidiem no Voroņežas resp. Balašovas, 10. — Caricinas

rajonā) vēl nebija paspējušas pienācīgi pārorganizēties.
Lai celtu Dienvidu frontes karaspēka kaujas spējas,

J. Vācietis nolēma pastiprināt to ar stingri disciplinētām
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un kaujās norūdītām daļām, to skaitā ar Latviešu strēl-

nieku padomju divīzijas 3. brigādi. Oktobra vidū to

iekļāva Povorinas rajonā koncentrētajā trieciengrupā. Vil-

cināties nedrīkstēja. Kazaki pievilka arvien jaunus spē-
kus un Caricinas stāvoklis ar katru dienu pasliktinājās.
15. oktobrī telegrammā virspavēlniekam V. I. Ļeņins un

J. Sverdlovs norādīja uz nepieciešamību «rīkoties stei-

dzīgi jo steidzīgi, lai sniegtu palīdzību Caricinai» 30
.

Nekavējoties, jau nākamajā dienā, zīmītē V. ī. Ļeņi-
nam un J. Sverdlovam J. Vācietis ziņoja par Caricinas

aizsardzības interesēs dotajiem rīkojumiem. No Aus-

trumu frontes, Maskavas un Ņižņijnovgorodas steidzīgi
izsūtīja papildspēkus, nekavējoties uzlaboja pilsētas aiz-

stāvju apgādi. Dienvidu frontes karaspēkam virspavēl-
nieks izvirzīja noteiktu prasību cīnīties ļoti enerģiski. Lai

gan vairāku objektīvu iemeslu dēļ 9. armijas trieciengru-
pas uzbrukums no Povorinas puses neguva cerētos panā-

kumus, mēneša otrajā pusē tas atvilka ievērojamus ka-

zaku spēkus, tā sekmējot Caricinas aplenkuma likvidē-

šanu.

Oktobra vidū un otrajā pusē virspavēlnieks kādu laiku

uzturējās Austrumu frontē, protams, ne tikai tās štābā

Arzamasā. J. Vācietis bija Ņižņijnovgorodā, izbrauca uz

nesen atbrīvoto Sarapulu v. c. pilsētām, apmeklēja ka-

raspēka daļas. Sarapulā viņš apspriedās ar Republikas
Revolucionārās kara padomes locekļiem P. Kobozevu,

A. Rozenholcu un V. Altfateru par Volgas flotiles tur-

pmāko izmantošanu. Svarīgākos jautājumus virspavēlnieks

gan parasti izšķīra pats, taču prata uzklausīt citu domas

un aizrādījumus, lai tad pēc nopietnām pārdomām pie-

ņemtu lēmumu. Viņam droši varēja izteikties par jeb-
kuru jautājumu, nebaidoties kaut kādā veidā aizvainot.

Vēl vairāk, J. Vācietis pats vienmēr tiecās atraisīt un

atbalstīt citu iniciatīvu un enerģiju. Toties, ja tas bija

nepieciešams, virspavēlnieks ļoti konsekventi prata aiz-

stāvēt savus spriedumus un prasīja to arī no citiem. Tur-

pat Sarapulā pēc apspriedes tika sastādīta un parakstīta
direktīva par Astrahaņas-Kaspij as flotiles pastiprināšanu
ar Volgas flotiles kuģiem sakarā ar paredzamajām operā-

cijām Kaspijas jūrā.
Austrumu frontē pretinieks pēc lielajiem zaudējumiem,

acīm redzot, centās iegūt laiku. Izspiesti no Volgas ba-

seina un Kamas lejasteces rajona baltgvardi šajā frontē
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bija pārgājuši uz aizsardzību un turpināja aktivizēties

vienīgi Permas virzienā. Viņus ne bez iemesla satrauca

padomju 3. armijas ķīļveida stāvoklis. Kontrrevolūcija,
bez šaubām, ņēma vērā Permas un visu Vidusurālu eko-

nomisko un militāro nozīmi, rēķinājās ar eseru un meņ-
ševiku zināmu ietekmi šajā rajonā. Netika atmesta doma

par savienošanos ar interventiem Krievijas ziemeļos. Ģe-
nerālis V. Boldirevs savā 9. oktobra pavēlē neslēpa, ka

cer uz sabiedroto karaspēka ierašanos no austrumiem 31
,

t. i., cauri Sibīrijai.

Uzturoties Austrumu frontes štābā Arzamasā, J. Vā-

cietis kopā ar frontes pavēlnieku S. Kameņevu un štāba

operatīvās daļas darbiniekiem vairākkārt analizēja un ap-

sprieda Padomju valsts austrumos izveidojušos situāciju.
Jau agrāk virspavēlnieks bija devis norādījumus likvidēt

kontrrevolucionāro dumpi Iževskas-Votkinskas rajonā, lai

visus 2. armijas spēkus varētu virzīt enerģiskā uzbrukumā

uz Ufu. Taču tas nebija izdarīts. 20. oktobrī Austrumu

frontes štābā tika saņemta virspavēlniekam J. Vācietim

adresēta V. I. Ļeņina telegramma ar lūgumu rīkoties, cik

enerģiski iespējams, lai paātrinātu Iževskas un Votkinskas

ieņemšanu.
32

Tik tiešām, turpmāka vilcināšanās ar dumpja apspie-
šanu Iževskā, kur atradās viena no lielākajām ieroču rūp-
nīcām Krievijā, kā arī Votkinskā, kuru gan izdevās loka-

lizēt, nebija pieļaujama, pat ņemot vērā tādu objektīvu
faktoru kā 2. armijas ierobežotos spēkus šim uzdevumam

sakarā ar sīvajām cīņām Kazaņas, pēc tamCaricinas rajonā.

Apspriedē frontes štābā pamatos pieņēma rīcības plānu

dumpja likvidēšanai, par ko informēja V. I. Ļeņinu. Šis

plāns paredzēja ar negaidītu strauju triecienu ieņemt

Iževsku, lai pēc tam vērstos pret Votkinsku no aizmugu-
res

33
. Operācijas realizēšanu uzticēja 2. armijas pavēlnie-

kam V. Šorinam, kurš neilgā laikā bija parādījis sevi

kā enerģisku un prasmīgu komandieri. Oktobra revolū-

cijas pirmajā gadadienā viņš ziņoja par Iževskas atbrīvo-

šanu. Par kauju nopelniem cīņā par Iževsku ar Sarkanā

Karoga ordeni tika apbalvots V. Aziņš, 2. sastādītās divī-

zijas priekšnieks. Viņa vadībā sarkanarmieši «ar spēju
triecienu pārsteidza pretinieku un neļāva realizēt slavenā

dambja un rūpnīcas izpostīšanas plānu» 34.
Turpinot uzbrukumu, 13. novembrī atbrīvoja Votkinsku

un vēl pēc trim dienām bija atbrīvots viss rajons. Pēc
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tam padomju karaspēks Austrumu frontē ieņēma Bu-

guļmu, Buguruslanu un Čistopoli, bet oktobra pēdējās
dienās Jelabugu un Buzuluku. Pāris mēnešos frontes ar-

mijas bija krietni izvirzījušās uz priekšu. Taču atkal pa-

sliktinājās 3. armijas stāvoklis Permas rajonā. Tolaik gan

šķita, ka ienaidnieka panākumiem šai iecirknī būs pa-

gaidu raksturs.

Ar pirmo sekmīgo uzbrukuma operāciju iepriecināja

padomju Ziemeļu frontes karaspēks. Šai operācijai gan

bija ierobežoti taktiski panākumi, tomēr interventu plāns
ieņemt Kotlasu tika izjaukts.

Aizvien skaidrāk iezīmējās nepieciešamība Padomju

Krievijas centrā radīt spēcīgu rezervi Sarkanās Armijas

spēkiem, kas cīnījās frontēs. Pēc virspavēlnieka J. Vā-

cieša ierosinājuma Republikas Revolucionārā kara pa-

dome pieņēma lēmumu par Rezerves armijas formēšanu

Orlas rajonā. Operatīvajā ziņā to tieši pakļāva virspavēl-
niekam. J. Vācietis bija katrā ziņā ieinteresēts radīt

spēcīgu stratēģisku rezervi, un sākotnēji bija iecerē-

jis līdz pilnīgai saformēšanai šīs daļas neizmantot. Taču

vēlāk, objektīvu apstākļu dēļ no nodoma par stratēģisko

rezervju kompaktu izmantošanu vajadzēja atteik-

ties.

Pilsoņu karam saasinoties, visai nopietns kļuva munī-

cijas un bruņojuma jautājums, jo kara rūpniecības uzņē-

mumi atradās smagā stāvoklī. Tulas patronu, tāpat Brjan-
skas artilērijas rūpniecības produkcijas izlaide salīdzinā-

jumā ar agrākajiem gadiem bija stipri sarukusi. Atgūto

Kazaņas pulvera rūpnīcu, kā arī Simbirskas patronu un

Sergijevska (Samaras) kapsulu rūpnīcu baltgvardi bija

izpostījuši, un ražošanu tās spēja atsākt tikai nelielā ap-

mērā. Tādēļ munīciju un kara tehniku vajadzēja izmantot

pārdomāti. Virspavēlnieks noteikti prasīja ievērot stingru

uzskaiti, saprātīgu munīcijas un visa veida bruņojuma

saglabāšanu un izmantošanu un brīdināja šīs prasības ne-

ievērotājus saukt pie atbildības.

Lielas grūtības radīja Sarkanās Armijas apgāde ar pār-
tiku. J. Vācietis bija nešaubīgi pārliecināts, ka karaspēka

apgādei frontē jāatrodas militāro orgānu pārziņā un

ieteica Centrālo pārtikas komisiju pakļaut Republikas Re-

volucionārajai kara padomei, bet pārējos šī aparāta ze-

mākos posmus — attiecīgo frontu un armiju revolucionā-

rajām kara padomēm. Par ierosinātā pasākuma nozīmī-
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Serpuhova

gurnu uzskatāmi varēja pārliecināties oktobra mobilizā-

ciju laikā. Pārtikas komisariāts ar saviem spēkiem nespēja
apgādāt jauno papildinājumu, tāpēc paredzēto masveida

mobilizāciju nācās uz mēnesi atlikt. Pamatota bija virs-

pavēlnieka prasība izveidot KSFPR centrā (Maskavas,
Jaroslavļas un Ņižņi jnovgorodas rajonā) neaizskaramu

pārtikas rezervi pusmiljonam sarkanarmiešu uz četriem

mēnešiem. Šai rezervei vajadzēja veidot pārtikas bāzi

triecienvirzienos sakopotajam nadomju karaspēkam un

rezerves daļām valsts iekšienē.35 Jautājums likās skaidrs,
taču praksē tā atrisināšana ieilga.

1918. gada rudenī darbību sāka atsevišķu ieroču šķiru
inspekcijas. Tās par galveno uzskatīja organizējošās fun-

kcijas; uzskaite un kontrole sākotnēji bija atvirzīta

otrajā plānā. Oktobra pirmajā pusē pēc virspavēlnieka
J. Vācieša rīkojuma kā vienu no pirmajām organizēja
kavalērijas inspekciju. Tobrīd vairs nebija nekādu šaubu

par kavalērijas lielo nozīmi pilsoņu karā, vispirms jau sa-

karā ar frontu garumu un kara tehnikas samērā nelielo

īpatsvaru uz vienu frontes kilometru. Protams, spēcīgas
kavalērijas daļas nevarēja radīt uzreiz. Vēl pagāja
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zināms laiks, līdz Galvenās pavēlniecības rīcībā bija tā

sarkanā kavalērija, kas izcīnīja slavenas uzvaras pār pa-

domju varas ienaidniekiem 1919. un 1920. gadā.
Militāro operāciju plānošanai un koordinēšanai orga-

nizēja Republikas Revolucionārās kara padomes štābu.

Novembra pirmajā pusē to oārformēja par Lauka štābu

un pārcēla no Maskavas uz Serpuhovu. To darīja, vado-

ties no imperiālistiskā kara pieredzes un vispārpieņemta-

jām atziņām, kas ieteica štābu izvietot ārpus galvaspil-
sētas un lielajiem centriem. Ar Lauka štāba starpnie-
cību virspavēlniekam un Republikas Revolucionārajai

kara padomei bija pakļauta visa aktīvā Sarkanā Armija.
Šai štābā koncentrējās KSFPR bruņoto spēku stratēģiski

operatīvās vadības pavedieni. Pilsoņu kara apstākļos
Lauka štābs izpildīja liela ģenerālštāba funkcijas papla-
šinātā mērogā. Par štāba priekšnieku iecēla bijušo ģene-

rālmajoru F. Kostjajevu, kurš pirms tam izpildīja Ziemeļu
frontes štāba priekšnieka pienākumus. Viņam piemita
lielas darba spējas un uzcītība. legrimis darbā, F. Kostja-

jevs nereti vēlu vakarā un naktī daudzas stundas pava-

dīja, neizejot no sava kabineta. Vecās armijas ietekme,

protams, neizpalika un izpaudās tendencē sekot šablo-

niem, taču savus pienākumus viņš veica rūpīgi, tādēļ
J. Vācietim neradās grūtības sastrādāties ar štāba priekš-
nieku.

Par Lauka štāba komisāru iecēla S. Aralovu. Kopš ok-

tobra viņš bija Republikas Revolucionārās kara padomes
loceklis. Attiecībās ar citiem štāba darbiniekiem komisārs

izcēlās ar taktu un prasmi iegūt sarunu biedru uzticību

un atklātību. S. Aralovam bija raksturīga stingra princi-

pialitāte. Apveltīts ar asu prātu un vērīgumu, savus pie-
nākumus viņš veica pēc labākās sirdsapziņas. Lauka

štāba komandantam A. Grabem palicis iespaids, ka virs-

pavēlnieks J. Vācietis ar štāba komisāru parasti sapratu-
šies jau no pusvārda.

Lauka štābā bija galvenokārt gados jaunākie un vidēja

vecuma ģenštābisti. Savās zināšanās un prasmē viņiem

neklātienē nācās sacensties ar baltgvardu ģenerāļiem,

starp kuriem atradās vecās cara armijas zieds. Pēdējiem

gribot negribot arvien vairāk vajadzēja atzīt Sarkanās Ar-

mijas vadošā centra rezultatīvo darbu, kura nozīmīgāko

daļu veica Lauka štāba operatīvā pārvalde. Tajā koncen-

trējās ziņas par padomju bruņoto spēku stāvokli un kauju
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darbību, pamatos tika izstrādāti iecerēto operāciju
plāni. Savukārt šai pārvaldē īpašu uzmanību pievērsa ope-
ratīvās un izlūkošanas nodaļas nokomplektēšanai un dar-

bībai. Operatīvās nodaļas svarīgākais pienākums bija
situācijas nepārtraukta un detalizēta izpēte frontēs, gan

atsevišķi katrā, gan kopumā, fiksējot to uz kartes. No

frontēm un armijām saņemtos datus bieži vien vajadzēja
precizēt vai papildināt, lai varētu sastādīt operatīvos un

izlūkošanas pārskatus.
Parasti ik dienas no pīkst. 12 operatīvās pārvaldes

priekšnieks, noslēgtais un lēnīgais, bet ļoti darba spējī-
gais V. Mihailovs sniedza ziņojumu par situāciju frontēs

Lauka štāba priekšniekam. Virspavēlnieks J. Vācietis pēc

tam savukārt noklausījās F. Kostjajeva ziņojumu viņa ka-

binetā, iepriekš personiski iepazinies ar operatīvajiem
pārskatiem. Kā to apliecina bijušais Lauka štāba darbi-

nieks A. Panovs, dažreiz atsevišķu jautājumu noskaidro-

šanai izsaukts operatīvās pārvaldes priekšnieks un kāds

no inspektoriem. J. Vācietis parasti centās iztikt bez pa-

domdevējiem gan štābā, gan RRKP apspriedēs un neatlai-

dīgi panāca lēmumu realizēšanu зб
.

Pats viņš šo laiku rak-

sturojis īsi un prozaiski: «Es strādāju, nepazīstot atpūtu,

ieguldīju KSFPR aizsardzības lietā visus spēkus un ra-

došo enerģiju.» 37 Šī apgalvojuma pareizība nav apstrī-

dama. To apstiprina daudzi dokumenti un līdzgaitnieku

atmiņas.
Pati Serpuhova, kur izvietojās Lauka štābs, bija tipiska

apriņķa pilsētiņa pie Maskavas—Kurskas dzelzceļa apmē-

ram simts kilometru no galvaspilsētas. Ar Maskavu, tā-

pat dienvidu apgabaliem Serpuhovu saistīja arī šoseja.
Tuvumā atradās aerodroms. Senāk Serpuhova bija viens

no galvenajiem atbalsta punktiem Okas stratēģiskajā

līnijā, kas aizsargāja pieejas Maskavai. Gan neliela, gad-
simtu mijā tā bija viena no ievērojamākajām apriņķu pil-

sētām visā guberņā. Serpuhovā nebija ne pāris tūkstoši

māju, turklāt lielum lielais vairākums no tām vienstāva

koka namiņi, tur atradās divdesmit divas baznīcas un

divi klosteri. Akmens bruģis klāja tikai dažas centrālās

ielas. Kādu laiku par ārstu Serpuhovā bija strādājis ievē-

rojamais krievu rakstnieks A. Čehovs.

Šādā klusā vietā darbojās Lauka štābs, kas Serpuhovā

aizņēma Solodovņikova slimnīcas (tag. N. Semaško slim-

nīca 2. Maskavas ielā) ēku. Telpas bija samērā plašas un,.
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galvenais, garaiā divstāvu namā to bija daudz. Eka atra-

dās labā stāvoklī, turklāt tai bija sava elektrostacija.
leradies Serpuhovas stacijā un atstājis virspavēlnieka

vilcienu, J. Vācietis ar vieglo automašīnu devās uz

dažus kilometrus attālo štābu. Bija 1918. gada 13. no-

vembris. Vēl tajā pašā dienā bija paredzēta Republikas
Revolucionārās kara padomes apspriede ...

Uz Serpuhovu un no tās sāka plūst nepārtraukta tele-

grammu straume, saistot Lauka štābu ar frontēm un armi-

jām, Maskavu, Kremli, militārajām iestādēm utt. Parasti

tās sākās ar vārdiem: «Serpuhovā, virspavēlniekam Vā-

cietim.»

Virspavēlnieks apmetās fabrikantes A. Marajevas mājā
pilsētas nomalē netālu no štāba. Tagad šajā divstāvu mūra

ēkā iekārtots Serpuhovas vēstures un mākslas muzejs,
kurā līdz ar materiāliem par apkārtnes senatni sakopota
plaša gleznu galerija. Blakus krievu un holandiešu vec-

meistariem pārstāvēti jaunās paaudzes vietējie māksli-

nieki. Daļa gleznu savā laikā piederēja A. Marajevai un

tāpat kā viņas fabrikas kļuva par tautas īpašumu. Savā

dzīvoklī virspavēlnieks gan bija sastopams reti. Laika lie-

lāko daļu viņš pavadīja štābā, izbraucienos uz Maskavu

un uz frontēm. F. Kostjajevs ar sievu dzīvoja Lauka

štāba ēkā, bet pārējie štāba darbinieki apmetās viesnīcā

un lielākajos namos.

Lauka štāba apsardzība un Serpuhovas garnizona pienā-
kumi tika uzticēti 5. latviešu pulka strēlniekiem. Pulks

periodiski izdalīja divdesmit strēlnieku lielu grupu, to

vidū vairāk nekā pusi ložmetējnieku, virspavēlnieka vil-

ciena pavadīšanai.
Kad Serpufiovā ieradās zemgalieši, J. Vācietis, pēc sa-

vas dabas vienkāršs un sirsnīgs cilvēks, gandrīz vienmēr

izmantoja gadījumu pārmīt ar viņiem dažus vārdus vai

vismaz sasveicināties. Tāpat viņš izturējās pret šoferiem,

kuriem «Pakardu» un «Fiatu» remonti sagādāja lielas

pūles. Pēc rezerves daļām šoferiem bieži vajadzēja braukt

komandējumos uz Maskavu. Atvaļinātais ģenerālleitnants
A. Rumjancevs, kurš, toreiz būdams jauns sarkanarmietis,

dienējis 5. latviešu strēlnieku pulkā, savās atmiņās stāsta:

«Vācietim bija paradums sasveicināties ar sargkareivjiem,

apmainoties rokasspiedieniem un sveicot viņus latviešu

valodā. Reiz viņš uzrunāja mani, kad stāvēju postenī:
— Sveiks, puika!
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Māja Serpuhovā, kurā bija apmeties virspavēlnieks J. Vācietis (tag.

Serpuhovas novadpētniecības un mākslas muzejs, 1970. gada

uzņēmums)

Es atbildēju:
— Esmu krievs, biedri virspavēlniek.

Vācietis izbrīnīti paskatījās un teica jau krieviski:

— Nu sveicināts, krievu puika!

Viņš bija ne tikai laipns, bet arī gādīgs komandieris.

Mēs zinājām — ja nokļūsim postenī, kas apsargāja fab-

rikantes Marajevas māju, kur dzīvoja virspavēlnieks,

tad noteikti visi tiksim pabaroti. Par to Vācietis vienmēr

pats parūpējās.»
38 Gādība par ierindas sarkanarmiešiem,

neviltota laipnība un iejūtība bija tās virspavēlnieka īpa-

šības, kuras augstu vērtēja padomju karavīri. It sevišķi

tas sakāms par 5. pulka strēlniekiem. Viņi ļoti mīlēja

savu agrāko komandieri un lepojās ar to.

CERĪBAS UN JAUNI DRAUDI

1918. gada novembris ievadīja lielas pārmaiņas starp-

tautiskajās attiecībās. Jau agrāk imperiālistiskā Vācija,

pārkāpjot Brestas miera noteikumus, nekautrējās ar iero-

čiem un naudu pabalstīt Krasnovu v. c. baltgvardus. Sa-

vas sakāves priekšvakarā, kad pašā Vācijā strauji auga

revolucionārais noskaņojums, vācu imperiālisms vēl
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vairāk uzsvēra pretpadomju nostāju, cerot tā izpelnīties
sabiedroto lielvalstu zināmu pretimnākšanu. Pastāvēja
iespēja, ka vācu un sabiedroto imperiālisti kopējiem spē-
kiem vērsīsies pret Padomju Krieviju. Taču revolūcijas
sākums Vācijā izjauca šos nodomus. Vācu imperiālisti
steidzās parakstīt pamieru ar Antanti un Amerikas Savie-

notajām Valstīm.

13. novembrī, pāris dienu pēcKompjenas pamiera, VCIK

anulēja netaisnīgo Brestas miera līgumu. Tad pat Repub-
likas Revolucionārā kara padome lēma par vācu kara-

spēka okupēto teritoriju atbrīvošanu. Laiks negaidīja.
Beidzoties pirmajam pasaules karam, jaunus plānus pret
Padomju Krieviju steidzās izstrādāt Antantes armiju virs-

pavēlniecības ģenerālštābs. Kā izdevīgs placdarms cīņai

pret KSFPR sabiedrotos interesēja Baltija. Saprotams, An-

tantes galvenā uzmanība nepārprotami bija pievērsta

Krievijas dienvidu apgabaliem. Tie pievilka ne tikai sava

stratēģiskā stāvokļa dēļ. Imperiālisti alkatīgi tiecās sa-

grābt šo rajonu dabas bagātības — ogļu un naftas iegu-
ves vietas. Pēc Turcijas kapitulācijas sabiedroto flote

guva brīvu ieeju Melnajā jūrā, ko tā arī steidzās izman-

tot.

Revolūcija Vācijā un vācu imperiālistu sakāve pirmajā

pasaules karā lika virspavēlniekam J. Vācietim izdarīt

nepieciešamās korektīvas 7. oktobra stratēģiskajā plānā.
J. Vācietis saprata, ka kavēties nedrīkst, un bija tālu

no domas akli turēties pie reiz sastādītās shēmas. Pēc

viņa pārliecības savlaicīgi izstrādātam plānam jābūt ne

vairāk un ne mazāk kā elementāram palīglīdzeklim, kuru

turpmāk savā radošajā darbībā karavadonim jāprot pie-
mērot cīņu gaitai, citādi viņš no stratēģa pārvēršas par

nožēlojamu amatnieku.39 Parasta loģika prasīja ātrāk at-

brīvot okupētās teritorijas un tuvoties revolucionārajai

Vācijai. Novembra vidū Rietumu aizsardzības rajonu pār-
veidoja par Rietumu armiju, kas tāpat kā Ziemeļu fron-

tes 7. armija pēc virspavēlnieka attiecīga rīkojuma sāka

virzīties uz priekšu, ieņemot svarīgākos dzelzceļa mezglus
un politiskos centrus. Lai pastiprinātu padomju kara-

spēku rietumos, kā arī vadoties no politiskajiem apsvēru-

miem, Baltijas atbrīvošanai no Austrumu frontes nosūtīja
latviešu strēlnieku un igauņu padomju daļas. Šo pasā-
kumu ļoti apgrūtināja dzelzceļa transporta katastrofālais

stāvoklis. Tas bija viens no cēloņiem, kas ļoti ierobežoja
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J. Vācieša jau agrāk iecerēto padomju karaspēka stratē-

ģisko pārvietošanu no Austrumu frontes uz dienvidiem.

Tajā pašā laikā, vācu un austriešu okupantiem atejot
uz rietumiem, Sarkanā Armija stājās pie Ukrainas atbrī-

vošanas. Kā Baltijā, tā arī Ukrainā nodibinājās pagaidu
Padomju valdības, iesaistot arvien plašākus darbaļaužu

slāņus padomju varas atjaunošanā un nodibināšanā šajās

teritorijās. Tas bija ļoti svarīgs moments. V. I. Ļeņins
tam pievērsa virspavēlnieka uzmanību. Novembra beigās
telegrammā J. Vācietim viņš lūdza «dot atbilstošo kara-

spēka daļu komandējošam sastāvam norādījumu, lai mūsu

karaspēks visādi atbalstītu Latvijas, Igaunijas, Ukrainas

un Lietuvas pagaidu Padomju valdības, bet, protams,
tikai Padomju valdības» 40

.

Dienas kārtībā izvirzoties Ukrainas atbrīvošanai, dien-

vidos no Kurskas izveidoja īpašu grupu V. Antonova-Ov-

sejenko vadībā. Taču, vadoties no vispārstratēģiskaj iem

apsvērumiem, virspavēlnieks J. Vācietis prasīja vispirms
sagraut Donas kontrrevolūciju, iekāms sabiedrotie pagūtu
koncentrēt lielākus spēkus Krievijas dienvidos. Tādēļ
V. Antonovam-Ovsejenko, ar Kurskas grupas galvena-
jiem spēkiem uzbrūkot Millerovas virzienā, vajadzēja dot

triecienu krasnoviešu aizmugurei. Taču V. Antonovs-Ov-

sejenko forsēja notikumu attīstību Ukrainā.

Uzbrukums ar nolūku sakaut Krasnovu, ko pēc virspa-
vēlnieka norādījuma Dienvidu frontes karaspēks sāka

novembra pirmajās dienās, beidzās neveiksmīgi. Tika uz-

labots vienīgi Caricinas stāvoklis. Šādā situācijā J. Vā-

cietis, devis norādījumu padomju karaspēkam Ziemeļkau-
kāzā atbalstīt Dienvidu frontas karaspēku no flanga, no-

lēma nocietināt frontes joslu, sākot ar Balašovu, Kamišinu

un Caricinu. Vajadzēja laikus rēķināties ar to, ka, pie-
steidzoties Antantes interventiem, pretinieks var sākt

lauzties uz KSFPR centru. Tiesa, tolaik notikumi līdz tam

nenonāca.

Pildot virspavēlnieka pienākumus, J. Vācietis bieži de-

vās izbraukumos. Apģērba un dzīves apstākļu ziņā viņš
sevi nekad nelutināja, bija pieradis cauru gadu iztikt ar

vieglu galvassegu. Novembrī pēc pēdējiem dienesta iz-

braukumiem virspavēlnieku sāka mocīt ausu sāpes. Vaja-

dzēja griezties pie štāba ārsta, kurš izteica aizdomas par

vidusauss iekaisumu. Tad pēc komisāra S. Aralova tele-

grammas no Maskavas Serpuhovā ieradās ausu slimību
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speciālists. Par laimi, aizdomas par vidusauss iekaisumu

neapstiprinājās. Sāpes mitējās. Darba bija ļoti daudz, un

J. Vācietis kā agrāk tam nodevās ar lielu aizrautību. At-

kal un atkal tika pētīta karte, lasīti un analizēti opera-
tīvie pārskati, vēl un vēlreiz rūpīgi aplūkotas situācijas
frontēs.

Vienlaikus turpinājās arī tīri organizatorisku jautājumu
risināšana. Novembrī Republikas Revolucionārā kara pa-

dome apstiprināja projektu par strēlnieku divīzijas uz-

būvi, paredzot tās sastāvā 57 tūkstošus cilvēku. Sarkanajā

Armijā neieviesa korpusus, un divīzijai, pēc J. Vācieša

uzskatiem, vajadzēja būt apveltītai ar lielu operatīvu
patstāvību un izturību, darbojoties plašā frontē. Vēlāk

tika izteikti iebildumi, ka divīzijas apmēri esot pārāk
lieli un pati divīzija smagnēja. Tā nu tas bija. Izvērsta-

jām divīzijas apgādes v. c. daļām vajadzēja kompensēt

armiju aizmugures orgānu vājumu. īstenībā tomēr šādas

divīzijas netika izveidotas, tas izrādījās nereāls nodoms,

Cīņas pilsoņu kara frontēs bija pierādījušas upju flo-

tiles redzamo lomu. Kara jūras spēku priekšniekam
V. Altfateram, bijušajam kontradmirālim, gribot negribot

vajadzēja samierināties ar ierobežotām perspektīvām. Bal-

tijas jūras flote, kas tolaik Padomju valstij bija vienīgā,
nespēja stāties pretim Antantes, galvenokārt angļu kara-

kuģiem, kuri kopš novembra otrās puses saimniekoja
Baltijas jūrā. Baltijas flotei bija jāgatavojas izpildīt aiz-

sardzības uzdevumus Somu jūras līča rajonā. Jūras spēku

komandējošo sastāvu šāda jautājuma nostādne neapmie-

rināja. Tas centās pamatot nepieciešamību jau tuvākajā
laikā radīt spēcīgu jūras kara floti, lai gan virspavēlnie-
kam nebija šaubu, ka uz jūras ar nepietiekoši apmācītiem

jauniesaucamaj iem karot nevar.

Lielās izmaiņas starptautiskajā stāvoklī, sagaidāmā m-

tervencijas pastiprināšanās lika Padomju Krievijai vēl

vairāk nostiprināt aizsardzības spējas, pakļaujot šim no-

lūkam visu valsts dzīvi. 30. novembrī VCIK un Tautas

Komisāru Padome ar speciālu lēmumu nodibināja Strād-

nieku un Zemnieku Aizsardzības Padomi. Par Aizsardzības

Padomes priekšsēdētāju tika iecelts V. I. Ļeņins. Ar šī,

ārkārtējām pilnvarām apveltītā vadošā orgāna izveido-

šanu noslēdzās Padomju republikas valsts aparāta piemē-
rošana pilsoņu kara prasībām. Turpmāk stratēģijas un

militārās celtniecības kardinālo jautājumu risināšana no-
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pastāvīgā vadībā un kontrolē. Republikas Revolucionāro

kara padomi tieši pakļāva Aizsardzības Padomei. Savu

štābu Aizsardzības Padome neorganizēja. Tā izmantoja
Lauka štāba sniegtos datus.

Vairākas reizes nedēļā, nereti arī biežāk, Kremlī, Tautas

Komisāru Padomes ēkā, V. I. Ļeņina vadībā notika Aizsar-

dzības Padomes sēdes. V. I. Ļeņina neapstrīdamā autori-

tāte redzami sekmēja un paātrināja svarīgo valsts aizsar-

dzības jautājumu izšķiršanu un to savlaicīgu nokārtošanu.

Virspavēlnieks Aizsardzības Padomes sēdēs piedalījās ar

padomdevēja balstiesībām. Bez tam viņš personiski ziņoja
V. I. Ļeņinam par militāra rakstura jautājumiem. J. Vā-

cietis to darīja samērā bieži, neaprobežojoties ar kārtē-

jiem pārskatiem par padomju bruņoto spēku stratēģiski
operatīvo darbību. Parasti viņš ziņoja V. I. Ļeņinam
S. Aralova un E. Skļanska klātbūtnē. Nereti virspavēl-
nieks saistījās ar Aizsardzības Padomes priekšsēdētāju arī

pa telefonu.

7. decembrī J. Vācietis nosūtīja V. I. Ļeņinam sīku

pārskatu par vienpadsmit jauno Sarkanās Armijas divī-

ziju formēšanas gaitu. Trūka pārtikas, apģērba un bruņo-
juma. levērojot to, ka formēšanās masu mobilizācijas
nokavēšanās dēļ bija atpalikusi par veselu mēnesi, bet fron-

tes ļoti gaidīja pastiprinājumu, vajadzēja rīkoties ener-

ģiski. Norādot uz nepieciešamību visīsākajā laikā atrast

iespēju, kā ietērpt un apbruņot visas formējošās divīzi-

jas, virspavēlnieks J. Vācietis vienlaikus atzina, ka uz

katru no tām jānosūta pieredzējuši politdarbinieki — ko-

munisti, piebilstot, ka šāds pasākums revolucionārās aģi-

tācijas izvēršanā devis lieliskus rezultātus frontē jau ag-

rāk. Šis J. Vācieša apgalvojums lieku reizi liecina, ka

viņš arvien lielāku uzmanību veltīja politiskajam darbam

Sarkanajā Armijā. Protams, paša virspavēlnieka politiskā
redzesloka paplašināšanā daudz deva tikšanās un sarunas

ar V. I. Ļeņinu, dažkārt pat īsi viņa norādījumi, kuri at-

tiecīgo jautājumu pavērsa citā, plašākā skatījumā.
Uz minētās virspavēlnieka J. Vācieša telegrammas

V. I. Ļeņins pašrocīgi izdarīja atzīmes par nepieciešama-
jiem apgādes materiāliem.41 Jau nākamajā dienā Aizsar-

dzības Padome lēma par ierosinātajiem jautājumiem. Tad

pat tā pamatos uzmeta izvērstu jaunformēto Sarkanās

Armijas daļu apgādes programmu
42

.

16311*



164

Tikai pēc V. I. Ļeņina iejaukšanās beidzot tika izšķirts
jautājums par neaizskaramās rezerves izveidošanu Sarka-

nās Armijas vajadzībām. Aizkavēšanās notika galvenokārt
Sarkanās Armijas apgādes ārkārtējās komisijas priekšsē-
dētāja L. Krasina nepiekāpības dēļ. Viņš stūrgalvīgi at-

teicās rēķināties ar Galvenās pavēlniecības gluži pamato-

tajiem apsvērumiem. Pēc tam kad Pārtikas komisariāta

dēļ aizkavējās vispārējā mobilizācija, J. Vācietis seci-

nāja, ka šī komisariāta neizdarība vai kāds cits atgadī-
jums var nevēlami ietekmēt operācijas Ziemeļu frontē

un KSFPR rietumos, kur padomju karaspēkam pārtiku

pieveda no dziļas aizmugures. Pēc viņa ciešas pārliecības
armijas apgādes jautājumu risināšana bija jānodod mili-

tāro orgānu pārziņā. Pārtikas komisariāts neaizskaramās

rezerves izveidošanu uzskatīja par lieku un savukārt

pieprasīja pilnīgu militārās pavēlniecības atbīdīšanu no

apgādes lietām. «Viņi,» kā vēlāk norādīja J. Vācietis,

«nevēlējās saprast, ka manis izvirzītajam pasākumam ir

vienīgi stratēģisks raksturs un kā tāds tas atrodas visu

bruņoto spēku virspavēlnieka dienesta darbības sfērā.»43

12. decembrī L. Krasins pa telefonu informēja J. Vā-

cieti, ka V. I. Ļeņins devis rīkojumu noturēt sēdi un jau-
tājumu izlemt. Virspavēlnieks darīja zināmu, vadoties no

savas rūgtās pieredzes, ka, pēc viņa uzskata, tas jāapspriež
Aizsardzības Padomē. Tāds pavērsiens ieilgušajā strīdā

liecināja, ka J. Vācietis visā nopietnībā vēlējās pēc iespē-

jas ātrāk panākt atrisinājumu. Sazinājies ar V. I. Ļeņinu
un saņēmis norādījumus, L. Krasins dažas stundas

vēlāk no jauna izsauca pie aparāta virspavēlnieku, pa-

vēstot, ka minētais jautājums tikšot izskatīts Centrālajā

komisijā viņa, t. i., L. Krasina vadībā. Tā kā bija notiku-

šas jau četras šādas sēdes, J. Vācietis kategoriski pazi-

ņoja, ka ieradīsies tikai tādā gadījumā, ja sēdi vadīs

V. I. Ļeņins. Ar to saruna beidzās. Pēc dažām minūtēm no

jauna atskanēja telefona zvans. L. Krasins pavēstīja, ka

sēdi vadīšot viņš, bet V. I. Ļeņins solījis tajā piedalīties.

Bija jau vakars, kad Kremlī, Tautas Komisāru Padomes

zālē sākās sēde. Bija ieradies V. I. Ļeņins, pāri par div-

desmit Pārtikas komisariāta pārstāvju, virspavēlnieks
J. Vācietis, padomju karaspēka apgādes priekšnieks
J. Martinovs un viņa palīgs. L. Krasins, liela auguma

enerģisks cilvēks, atklāja sēdi un kā pirmajam deva

vārdu virspavēlniekam. J. Vācietis vēlreiz atkārtoja savus
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Viena no ieejām Lauka štāba ēkā (1970. gada

uzņēmums)

apsvērumus par neaizskaramas pārtikas rezerves radī-

šanu. Diemžēl daudzi Pārtikas komisariāta darbinieki,

kuri, kā izrādījās, bija speciāli izsaukti no Austrumu un

Dienvidu frontes, nevēlējās izprast jautājuma būtību.

Viņi norādīja uz haotisko apgādes stāvokli frontēs, pār-

meta, ka militārie orgāni nesaistās savā darbībā ar Pār-

tikas komisariāta pārstāvjiem. Pats dīvainākais likās pa-

ziņojums, ka Pārtikas komisariāts nenesot atbildību par

mobilizācijas aizkavēšanu, jo neesot saņēmis vajadzīgos

pieprasījumus. «Notika uzjautrinošs incidents,» vēlāk at-

cerējās J. Vācietis. «... Pārtikas komisariātam bija no-

doti visi vajadzīgie pieprasījumi, bet tie bija ieslīguši
lietu kaudzēs. Uz viena no pieprasījumiem tai laikā, kad

es to parakstīju, aiz neuzmanības uzmetu_ar melnu tinti

lielu traipu, kas izplūda raksturīgajā Āfrikas figūras
veidā. Man par pārsteigumu sēdē es šo pieprasījumu ar

man pazīstamo «Āfrikas traipu» redzēju b. Brjuhanova

rokās, kam ari pievērsu viņa uzmanību.»44 Sēdes turpinā-
jumā noskaidrojās, ka Pārtikas komisariātā nav cilvēku,
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kuri būtu pietiekami pazīstami ar karaspēka apgādes īpat-
nībām. Kad L. Krasins sēdes beigās rezumēja debates,
V. I. Ļeņins, tobrīd uzņēmies sēdes vadīšanu, kā liecina

J. Vācietis, runātāju pārtraucis: «Diezgan. Viss skaidrs.»

Un, pagriezies pret N. Brjuhanovu, pārtikas komisāra

vietnieku, nodiktējis rezolūciju: «1. Pārtikas komisariāts

apņemas izveidot neaizskaramu pārtikas bāzi Sarkanajai
Armijai saskaņā ar virspavēlnieka norādījumiem un bez

Aizsardzības Padomes piekrišanas to neizlietot. 2. Biedrs

Brjuhanovs apņemas četru dienu laikā sastādīt attiecīgus
apsvērumus un ziņot Aizsardzības Padomei, un par sa-

viem rīkojumiem informēt virspavēlnieku.» 45 Neaizska-

ramās bāzes rezerves ļoti noderēja padomju karaspēkam,
bet vēlāk, 1919. gada vasarā, daļu maizes un taukvielu

nodeva Petrogradas un Maskavas iedzīvotājiem.
Savā darbībā J. Vācietis vadījās no Padomju valsts aiz-

sardzības vispārējām interesēm. Bija jābūt stingram un

noteiktam. Viņš necieta savstarpēju rīvēšanos, kas daž-

kārt bija vērojama starp frontu un armiju revolucionāro

kara padomju locekļiem un militārajiem speciālistiem.
Pret pavēļu un rīkojumu neizpildītājiem virspavēlnieks

bija bargs. To izjuta arī pārbaudīti komandieri, kā pil-
soņu kara varonis R. Siverss, kas reiz cīņu laikā dienvi-

dos, Rodņičekas stacijas rajonā, nebija rēķinājies ar bla-

kus iecirkņa stāvokli un kopējo kaujas plānu. Šāda rī-

cība noveda pie neveiksmes.46
Stingrs savās prasībās,

J. Vācietis nekad neaizmirsa atzīmēt frontu un armiju pa-

vēlniekus, divīziju priekšniekus, kuri savus pienākumus
veica pēc labākās sirdsapziņas. Viņš centās vienmēr būt

taisnīgs. Par to liecināja gadījums ar D. Žlobu. Par varo-

nīgo kauju reidu un drošsirdīgo cīņu Caricinas aizstāvē-

šanā Tērauda divīzijai pasniedza Sarkano Goda karogu,
bet tās priekšnieks D. 2loba tika izvirzīts apbalvošanai ar

Sarkanā Karoga ordeni. Negaidot viņu atcēla no divī-

zijas komandēšanas. Rūpīgi izanalizējis Tērauda divīzijas
cīņu dienvidos 1918. gada rudenī, J. Vācietis deva tai

augstu novērtējumu. Pie viena virspavēlnieks pārliecinā-

jās, ka D. Žloba apmelots, un izsauca viņu uz Serpuhovu,

nozīmējot par 10. armijas pavēlnieku. Ļ. Trockis to no-

vērtēja kā viņa autoritātes graušanu un atcēla šo rīko-

jumu.47 Jā, ar Trocki domstarpības izcēlās bieži. J. Vā-

cietis izjuta nepatiku pret šo pārāk pašpārliecināto un

iedomīgo cilvēku, kas vienmēr izcēla pats sevi. Trockim
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bija grūti slēpt savu nepatiku arī pret latviešu strēlnie-

kiem, kuri ar saprotamu ironiju vēroja viņa augstprātīgo
izturēšanos. Tūlīt pēc pilsoņu kara Trockis centās panākt,
lai par latviešu sarkanajiem strēlniekiem rakstītu un ru-

nātu pēc iespējas mazāk.

Bija pienācis laiks precizēt virspavēlnieka tiesības. Tau-

tas Komisāru Padome nolikumā «Par Republikas visu bru-

ņoto spēku virspavēlnieku»
48 līdz ar pilnīgu patstāvību

stratēģiski operatīvajos jautājumos nodeva viņa kompe-
tencē aktīvās Sarkanās Armijas sastāvā ietilpstošā kara-

spēka, tā iestāžu un pārvalžu amatpersonu iecelšanu, at-

celšanu un pārcelšanu.

GADU MIJAI TUVOJOTIES

Rietumos Sarkanā Armija virzījās uz priekšu. Pēc Ples-

kavas un Narvas, Vitebskas un Gomeļas atbrīvošanas pa-

domju karaspēka daļas gatavojās padzīt okupantus no

Daugavpils. KSFPR ārlietu tautas komisārs G. Cičerins,
kurš sakarā ar revolūciju Vācijā daudz laika un enerģi-

jas veltīja padomju-vācu attiecību noregulēšanai, tele-

grafēja J. Vācietim uz Serpuhovu un ieteica izmantot lab-

vēlīgo situāciju Daugavpils atbrīvošanai mierīgā ceļā.
49

Tā arī notika. Pēc sarunām ar vācu kareivju pārstāvjiem
pilsētu ieguva bez asins izliešanas, kā tas ne vienreiz vien

jau bija noticis Baltkrievijā, tāpat Igaunijas teritorijā.
Jā, irstošā vācu okupācijas karaspēka kareivji nevēlējās
cīnīties pret Sarkano Armiju, un pavēlniecībai arvien grū-
tāk bija organizēt pretestību padomju karaspēka daļām,
kuras nespēja apturēt arī steidzīgi saformētie vietējo balt-

gvardu spēki. Taču vajadzēja rēķināties ar Antantes

valstu intervencijas draudiem. Grūti bija noticēt, ka rie-

tumu lielvalstis samierināsies ar izdevīgā Baltijas plac-
darma zaudēšanu. Tādēļ, padomju karaspēka daļām atro-

doties Jehvi-Krustpils-Daugavpils-Minskas-Sluckas līnijā,
J. Vācietis, dodot rīkojumu uzbrukumu turpināt, ar sev

raksturīgo apdomīgumu vienlaikus norādīja Rietumu ar-

mijas pavēlniekam A. Sņesarevam sakārtot aizsardzībai

Jēkabpili, Daugavpili un Minsku, šim nolūkam izmanto-

jot vecos nocietinājumus
50

.
Toreiz, 1918. gada decembra

pirmajā pusē tam, likās, nebija nopietna pamata, to-

mēr turpmākā notikumu attīstība Baltijā liecināja, ka
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virspavēlnieks bija skatījis tālāk, kaut nespēja paredzēt
kara darbības patieso ievirzi Padomju valsts rietumos mē-

nesi vēlāk.

Visai sarežģītā situācijā notika cīņas Kaspijas un Kau-

kāza rajonā. Kad turku karaspēks atstāja Aizkaukāzu un

vācu militāristi evakuējās no Gruzijas, ieradās angļu im-

periālistu bruņotie spēki. Angļi jau ilgāku laiku ar lielu

neatlaidību bija centušies nostiprināties Baku, kuru pir-
moreiz sagrāba vēl augustā. Kaspijas-Kaukāza rajona pa-

domju karaspēkam virspavēlnieks novembrī par galveno
uzdevumu izvirzīja Sarkanās Armijas operāciju atbalstī-

šanu Dienvidu frontē. Decembrī tika izveidota atsevišķa

padomju Kaspijas-Kaukāza fronte. Tās pavēlniecība, pār-

lieku augstu novērtējusi savas iespējas, gatavoja uzbru-

kumu kā Jekaterinoslavas (tag. Dņepropetrovska)-Novo-
rosijskas, tā Petrovskas (tag. Mahačkala)-Baku virzienā.

Nepietiekamo spēku un neapmierinošās organizētības dēļ
uzbrukuma sākotnējās sekmes drīz nomainīja neveiksmes.

Vēl novembra pirmajā pusē pēc Iževskas ieņemšanas
virspavēlnieks prasīja aktivizēt darbību Austrumu frontē.

16. novembrī frontes pavēlniecība pēc armijām izstrā-

dātā operatīvā plāna galveno uzdevumu — pārraut fronti

Kunguras-Jekaterinburgas virzienā ar tuvāko uzdevumu

ieņemt Krasnoufimsku — deva 3. armijai
51

. Dodoties trie-

cienā Sarapulas-Krasnoufimskas virzienā, to vajadzēja at-

balstīt 2. armijas daļām. Novembra beigās, kad 1. armijas

daļas ieņēma Belebeju, bet 5. armija tuvojās Ufai, ziņas

no 3. armijas rajona viesa satraukumu. Izrādījās, ka pre-

tinieks aizsteidzies priekšā. Bijušais cara viceadmirālis

A. Kolčaks, uzņēmies visu baltgvardu spēku vadību Krie-

vijas austrumos, lika savai Sibīrijas armijai par katru

cenu ieņemt Permu. 3. armijas daļas pusgadu ilgās cīņās

bija nogurušas. Vairāk nekā 400 km garajā frontē izsīka

spēki, bet 2. armijas palīgtrieciens aizkavējās. Kad ievē-

rojami baltgvardu spēki sāka atspiest 3. armijas kreiso

spārnu, Austrumu frontes vadība lūdza virspavēlnieku
J. Vācieti izsūtīt brigādi 3. armijas pastiprināšanai. Pie-

prasīto brigādi tolaik nosūtīt nevarēja. Pēc J. Vācieša

domām, apturēt ienaidnieku, kas tuvojās Permai, bija

iespējams tikai ar 2. un 5. armijas manevru.
52 Frontes pa-

vēlniecība drīz ziņoja, ka šis norādījums izpildīts. H. Eihe,

vēlākais 5. armijas pavēlnieks, secina, ka abām minēta-

jām armijām S. Kameņevs nebija pareizi noteicis uzde-
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vumu, jo to uzbrukums noritēja tik tālu no 3. armijas dar-

bības rajona, ka par kaut kādu sadarbību nevarēja būt

runas.
53

V. I. Ļeņins vairākkārt pievērsa Republikas Revolucio-

nārās kara padomes priekšsēdētāja uzmanību Permas ap-

draudētajam stāvoklim, prasot pārbaudīt, vai virspavēl-
nieks J. Vācietis pietiekami enerģiski dod pastiprinā-
jumus Permai un Urāliem. Pastiprinājumi tika doti, bet

to diemžēl bija maz. Uzsverot nepieciešamību paralizēt

baltgvardu uzbrukumu Permai, virspavēlnieks norādīja, ka

nedrīkst pieļaut Permas-Vjatkas-Votkinskas-Iževskas ra-

jona zaudēšanu. Austrumu frontes rīcībā nodeva for-

mēties nepabeigušo 7. divīzijas brigādi. Pāris dienu vēlāk

J. Vācietis šifrētā telegrammā deva rīkojumu attīstīt vis-

enerģiskāko operatīvo darbību Jekaterinburgas-Čeļabin-
skas frontē. Gūstot tur panākumus, Sarkanā Armija nostā-

dītu neizdevīgā stāvoklī baltgvardu grupējumu Permas

rajonā.

Lielu vērību virspavēlnieks J. Vācietis joprojām veltīja
notikumu attīstībai dienvidos. Pamatos pabeidzis izstrā-

dāt Dienvidu frontes operāciju plānu, viņš pēc papild-

spēku koncentrēšanās pavēlēja pāriet enerģiskā uzbru-

kumā un atsviest baltgvardus aiz Donas54
. Pēc Krasnova

un Deņikina baltgvardu piespiestās atiešanas uz Donas

labo krastu, tur, kā bija iecerējis J. Vācietis, vajadzēja
norisināties izšķirošajām kaujām. Donas labajā krastā pa-

domju karaspēka stāvoklis ievērojami uzlabotos vispirms

jau tādēļ, ka Dienvidu fronte kļūtu turpat divreiz īsāka.

Pēc Krasnova un Deņikina sagrāves virspavēlnieks bija

nodomājis 8., 9. un 10. armiju iesaistīt cīņās par Ukrainas

atbrīvošanu. Reizē ar šiem vispārējiem apsvērumiem
J. Vācietis deva konkrētus norādījumus par triecienu

pretinieka aizmugurei Bogučaras-Millerovas iecirknī ko-

pējā virzienā uz Caricinu, kā arī par strādnieku sacelša-

nos Harkovas un Doņecas baseina rajonā. Tas vājinātu

baltgvardu spiedienu uz Voroņežu un Caricinu. Šai saka-

rībā 11. un 12. armijai no Ziemeļkaukāza bija jāuzbrūk
frontē Rostova pie Donas — Novočerkaska.

Kā redzams, kopējais Dienvidu un Kaukāza-Kaspijas
frontes uzdevums bija sakaut ienaidnieku pie Donas un

Ziemeļkaukāzā, pirms tā rīcībā ierastos papildspēki no

Krimas un Ukrainas puses. Tas lieku reizi liecina, ka

virspavēlnieks J. Vācietis stingri pieturējās pie sava
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agrākā lēmuma — vispirms sakaut kontrrevolūciju dienvi-

dos un tikai tadpavērst fronti uz rietumiem.Pilnīgi pretēja
bija Ļ. Trocka, kā ari V. Antonova-Ovsejenko nostāja.
Trockis aģitēja, ka vispirms jānodibina tieši sakari ar

revolucionāro Rietumeiropu, katrā ziņā iespiežoties starp

atejošo vācu karaspēku un sabiedroto interventiem, kuri

gatavojās to nomainīt, tikai pēc tam domājot par KSFPR

Eiropas daļas aizsardzību. Pretēji V. I. Ļeņinam, kurš

revolucionāro kustību rietumos uzskatīja par spēcīgu

palīgu, tomēr nešaubījās, ka Padomju Krievija spēs sevi

nosargāt arī tādā gadījumā, ja proletariāts rietumos tuvā-

kajā laikā neuzvarēs, Trockis šajā rietumu revolucionā-

rajā kustībā saskatīja vienīgo glābiņu
55. Tādēļ saistīša-

nos ar revolucionāro Rietumeiropu viņš izvirzīja par

visas padomju stratēģijas galveno uzdevumu. Tā bija

pilnīga nerēķināšanās ar Padomju valsts bruņoto spēku
iespējām un kaujas resursiem. V. Antonovs-Ovsejenko sa-

vukārt priekšplānā izvirzīja Ukrainas, ne padomju varas

kopējās intereses.

Šajās domstarpībās V. I. Ļeņins visnotaļ atbalstīj а

J. Vācieša viedokli. Pēc pāris nedēļām, kad kļuva re-

dzams, ka virspavēlnieks viens nespēj pietiekami sekmīgi
cīnīties pret dažādu novirzienu un separātisma izpaus-

mēm, telegrammā Republikas Revolucionārās kara pado-

mes priekšsēdētājam V. I. Ļeņins rakstīja: «Es esmu ļoti

noraizējies, vai tikai Jūs neesat aizrāvušies ar Ukrainu

par sliktu vispārstratēģiskajam uzdevumam, uz kuru pa-

stāv Vācietis un kurš sastāv ātrā, enerģiskā un kopējā
uzbrukumā Krasnovam. . .»

56 Notikumus Ukrainā nedrīk-

stēja forsēt jo vairāk tādēļ, ka Dienvidu frontes rajons

bija kā stratēģiska aizmugure, bez kuras nodrošināšanas

uzbrukums rietumu virzienā varēja slikti beigties.
Decembra otrajā pusē virspavēlniekam J. Vācietim un

Lauka štābam darba bija sevišķi daudz. Gandrīz visās

frontēs noritēja sīvas cīņas, vispirms jau KSFPR dienvi-

dos un austrumos, kur kara darbības gaita visai maz at-

bilda operatīvajām iecerēm. Bija arī neveiksmes, kuras

radās tāpēc, ka frontu pavēlniecība nebija pietiekami

prasmīga un enerģiska. Reizēm karaspēka daļām nebija

pietiekamas kaujas spējas, parasti tam par iemeslu bija
trūkumi apgādē. Bieži virspavēlniekam ar telegrammām

pieprasīja rezerves, bet to bija ļoti maz.

V. I. Ļeņins, sekodams pilsoņu kara gaitai un Sarkanās
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Armijas kauju darbībai, nereti deva savus norādījumus

Republikas Revolucionārajai kara padomei un virspavēl-
niekam. Dažkārt viņš kontroles kārtībā griezās pie Sar-

kanās Armijas vadības ar konkrētiem jautājumiem. Tā

23. decembrī V. I. Ļeņins Aizsardzības Padomes vārdā

prasīja J. Vācietim paskaidrot: «1) Vai tiesa, ka kaujās
Balašovas rajonā pirms nedēļām divām mūsu daļas divās

trijās dienās atdevušas pretiniekam 25—30 lielgabalu, un,

ja tas tiesa, ko Jūs esat darījis, lai sauktu vainīgos pie
atbildības un lai novērstu tamlīdzīgas parādības? 2) Vai

tiesa, ka pirms divām nedēļām Jūs esat izdevis pavēli

par Orenburgas ieņemšanu, un, ja tas tiesa, kāpēc pavēle
netiek izpildīta? 3) Kas darīts, lai nostiprinātu mūsu daļu
stāvokli Permas rajonā? Šīs daļas prasa no Centra stei-

dzamu palīdzību. Uz šiem jautājumiem Aizsardzības Pa-

dome gaida Jūsu atbildi.»57

Patiesi, notikumi, par kuriem bija runa V. I. Ļeņina te-

legrammā, bija satraucoši. J. Vācietis necieta izlikšanos

un, noskaidrojot neveiksmju cēloņus, kā vienmēr, vēlējās
būt atklāts. Lūk, operatīvo ziņu kopsavilkums par 22. de-

cembri: «Karte 10 verstis collā. Ziemeļu frontē Arhan-

geļskas un Kotlasas rajonā mūsu izlūku vienību sekmīga
darbība. Rēveles virzienā mēs ar kauju esam ieņēmuši

sādžas 20 verstis uz ziemeļiem no Tapas ... Jurjevas vir-

zienā mūsu virzīšanās uz priekšu turpinās. Rīgas virzienā

mūsu priekšējās daļas ieņēma dzelzceļa staciju Ogre .. .
Rietumu armijas rajonā bez pārmaiņām. No Dienvidu

frontes ziņu nav. Austrumu frontē Samaras rajonā Ufas

virzienā mūsu uzbrūkošās daļas izgājušas līnijā Utejeva —

Djusmetova—Vozdviženskoje ...
Uz ziemeļiem mūsu ka-

raspēks, kas darbojas gar Buguļmas dzelzceļu, ar sīvām

kaujām sasniedza līniju... 25 verstis uz rietumiem no

Cišmas stacijas. Birskas virzienā... mēs esam ieņēmuši

Ņečenkino, Aibaševo, Belajas kreisajā krastā Osinovku,

uz Birskas — Ufas trakta Užumovku, Jemaševku... Per-

mas rajonā Krasnoufimskas virzienā visi pretinieka uz-

brukumi uz Medjanskoje atsisti. Kunguras virzienā mūsu

daļas nocietinās ... Kušvinskas virzienā kauja notiek pie
Silvas stacijas. Nr. 648/op. Operatīvās pārvaldes priekš-
nieks V. Mihailovs. Kara komisāra vietā [Р.] Vasiļjevs.» 58

Patiesību sakot, šīs ziņas, kuras 23. decembrī tika apko-

pojuši operatīvās pārvaldes darbinieki, jau bija noveco-

jušās. Baltgvardi 21. decembra vakarā bija sagrābuši
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Kunguru un pēc pāris dienām atradās vairs tikai kādus

30 km no Permas. 3. armijas štābs nespēja noorganizēt
tās aizstāvēšanu. Naktī no 24. uz 25. 'decembri pilsēta
krita baltgvardu rokās. Kaujās stipri izretinātā 30. un

29. divīzija atkāpās, nosedzot ceļu uz Glazovu.

Antantes imperiālisti līksmoja par baltgvardu panāku-
miem Permas rajonā. Kolčaks tika apbērts ar apsveikuma
telegrammām. Likās, — nu jau visai drīz baltgvardi sa-

vienosies ar interventu karaspēku Krievijas ziemeļos.
Taču no vēlamā līdz īstenībai bija tālu. Sarkanā Armija
nebūt nebija sagrauta šai rajonā, bet baltgvardi nespēja
uzbrukumu turpināt.

24. decembrī J. Vācietis nosūtīja atbildi uz V. I. Ļeņina

telegrammu, bet vēl pēc dienas ieradās Maskavā un pie-
dalījās Aizsardzības Padomes sēdē, kurā atbildēja uz

daudziem stratēģiski operatīva rakstura jautājumiem. Ti-

kai mēneša vidū Dienvidu fronte bija piesūtījusi paskaid-
rojumu par gadījumu ar 11. divīziju, kura zaudēja lielu

skaitu lielgabalu. Virspavēlnieks noraidīja frontes pavēl-
niecības attaisnošanās mēģinājumu. Par Orenburgas
ieņemšanu precīzi formulētas pavēles nebija, runa bija
tikai par operācijām tās virzienā, jo līdz Orenburgai bija

ap 150 km.

Izsmeļoša atbilde par Permas krišanu tika dota vēlāk.

lenaidnieks ieņēma Permu laikā, kad norisinājās sekmīgs
Sarkanās Armijas uzbrukums Ufai un Sterlitamakai. Ne-

noliedzami, ka šī svarīgā, militāri nozīmīgā centra zaudē-

šana liecināja par pieļautajām kļūdām. Perma krita fron-

tes operāciju rezultātā, par ko vispirms vajadzēja atbil-

dēt tās pavēlniecībai. Lielākais trūkums bija operāciju
izkliedētība daudzos virzienos. Tas noveda pie spēku
saskaldīšanas; izšķirošajos brīžos to nepietika svarīgāka-
jās cīņu vietās. Panākumi otršķirīgos virzienos savijās ar

neveiksmēm galvenajos.
Kamēr Lauka štāba un Aizsardzības Padomes uzmanība

visnotaļ bija pievērsta iepriekš aplūkotajiem notikumiem,

KSFPR rietumos bez virspavēlnieka ziņas tika sagatavota
un realizēta jūras operācija uz Tallinu. Republikas revo-

lucionārās kara padomes 2. decembra sēdē, kurā pieda-

lījās arī V. Altfaters, J. Vācietis nepārprotami norādīja,
ka operatīvā ziņā 7. armijas pavēlniecībai pakļautās Bal-

tijas flotes uzdevums ir nosegt Igaunijas teritorijā uzbrū-

košā padomju karaspēka labo flangu, aizsargāt no jūras
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puses to daļu aizmuguri, kas no Karvas virzījās uz Tal-

linu. Saskaņā ar virspavēlnieka J. Vācieša izstrādāto ope-
ratīvo plānu Baltijas atbrīvošanā bija paredzēts kombinēt

flotes un sauszemes karaspēka darbību, ieskaitot desantu

izcelšanu.59

Taču tā vietā tika darīts kas cits. Jūrlietu speciālisti
tiecās pierādīt flotes patstāvīgas darbības nozīmīgumu. Kā

pēc tam noskaidrojās, naktī no 24. uz 25. decembri Re-

publikas Revolucionārās kara padomes locekli F. Raskoļ-

ņikovu, 7. armijas pavēlnieka palīgu jārlietās, pa tiešo

vadu no Maskavas informēja, ka Ļ. Trockis pavēlējis
iznīcināt Tallinā bāzējošos ienaidnieka kuģus. Tika sa-

ņemts norādījums saformēt sevišķu uzdevumu vienību

līnijkuģa, kreisera un divu trīs mīnukuģu sastāvā ieteiktās

operācijas realizēšanai. Vienību komandēt uzdeva F. Ras-

koļņikovam. Viņš nekad agrāk nebija piedalījies jūras
kaujās, komandēšanas pieredze bija maza. 25. decembrī

steigā izveidotā vienība devās izpildīt uzdevumu— sagrābt
Tallinu, pirms to būs sasniegušas Sarkanās Armijas daļas.
Avantūristiskais pasākums cieta neveiksmi. Divi mīnukuģi
krita angļu rokās. Gūstā nokļuva arī F. Raskoļņikovs,
kuru 1919. gada februārī gan izdevās apmainīt.

Šī nesekmīgā operācija praktiski izsita no ierindas Bal-

tijas floti uz visu turpmāko pilsoņu kara laiku. Ļ. Trockis,
kuram tā arī neiznāca kā uzvarētājam y.z flagmaņa kuģa
ierasties ieņemtajā Tallinā, saprotams, pielika visas pūles,
lai noslēptu «galus». V. I. Ļeņins pieprasīja ziņot par ne-

sekmīgo operāciju, un J. Vācietis nozīmēja izmeklēšanu.

Republikas Revolucionārās kara padomes Sevišķā komi-

sija savā slēdzienā gan visai vispārēji konstatēja, ka

«plāns bija nepietiekoši izstrādāts un visa operācija iezī-

mējās kā ļoti riskanta»
60. Trockim izdevās izvairīties no

atbildības.

1918. gada decembra pēdējā nedēļā J. Vācietis pēc Lat-

vijas pagaidu Padomju valdības lūguma sastādīja Pa-

domju Latvijas armijas vispārējo noteikumu projektu.
Jauno armiju viņš paredzēja izveidot kā Sarkanās Armi-

jas nedalāmu sastāvdaļu, kas tieši pakļauta KSFPR visu

bruņoto spēku virspavēlniekam
61

.
Decembra pēdējās die-

nās Latvijas Padomju valdība lūdza J. Vācieti uzņemties

Padomju Latvijas armijas komandēšanu 62
. No šī piedāvā-

juma viņš neatteicās. Bija taču pienācis laiks, kad pār im-

periālistiskā kara izpostīto un vācu okupantu nesaudzīgi
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diena, turpinājums 1917. gada Oktobrim. Mājup steidzās

sarkanie strēlnieki, kas tik vīrišķīgi bija cīnījušies par

sociālisma idejām Krievijas plašumos. «Latviešu strēlnie-

kiem,» vēlāk rakstīja J. Vācietis, «bija jāizslauka no Lat-

vijas visas vācu armijas atliekas, baroni un viņu kliķe
un citi pretendenti uz varu un jānodod Latvijas liktenis

Latvijas darba tautas rokās.» 63

Tuvojās gadu mija. Tuvojās jaunais, 1919. gads.
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VI nodaļa

PILSOŅU KARA IZŠĶIROŠAJĀ GADĀ

ATKALREDZĒŠANĀS AR RĪGU

Sākoties 1919. gadam, Padomju valsts stratēģiskais stā-

voklis redzami nostabilizējās. Sarkanā Armija bija krietni

atbīdījusi frontu loku un atbrīvojusi plašus apgabalus
austrumos un rietumos, kā arī dienvidos. Jaunas padomju
republikas izveidojās Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Baltkrie-

vijā un Ukrainā. Tikko bija saņemta ziņa, ka padomju
karaspēks iegājis Ufā, bet latviešu strēlnieki salauzuši

vācu dzelzsbrigādes un landesvēristu pretestību Rīgas pie-
vārtē. Ar uzvaru beidzās strādnieku bruņotā sacelšanās

Rīgā un Harkovā. Dienvidu frontē padomju karaspēks
gatavojās uzbrukumam. Neapmierināja tikai ziņas par

6. armijas daļu cīņām Arhangeļskas virzienā. Tomēr drīz

arī tur Sarkanā Armija guva pirmos lielākos panākumus.
Interventu sakāves un Šenkurskas atbrīvošanas atbalss

atskanēja Anglijas un Francijas parlamentā, bet ASV val-

dība sāka nopietni apdomāt par sava karaspēka evakuā-

ciju no Krievijas ziemeļiem.
Janvāra pirmajās dienās virspavēlnieks J. Vācietis ga-

tavojās kārtējam ziņojumam Aizsardzības Padomei. Ne-

bija šaubu, ka pilsoņu kara «mezgls» sasiets Padomju
Krievijas Eiropas daļā. Tāpat nebija noslēpums, ka pret-

padomju nometne par kara darbības galveno objektu

perspektīvā izraudzījusies Padomju valsts galvaspilsētu
Maskavu. No tā izrietēja nepieciešamība vispirms pado-
māt par KSFPR Eiropas daļas centra aizsardzību. Virspa-
vēlnieks norūpējies sekoja Anglijas un Francijas impe-
riālistu centieniem pastiprināt intervenciju Krievijas
dienvidos, Ukrainā un Kaukāzā. Jau agrāk koncentrējuši
savus karakuģus un desanta karaspēku Melnās jūras os-

tās, sabiedrotie, pēc Lauka štāba rīcībā esošajām ziņām,
turklāt bija sākuši virzīties no Hotinas rajona uz Mogi-
ļevu — Podoļsku (pie Dņestras) un Žmerinku — Kijevu.
Tiesa, vēl nebija ziņu, uz kurieni pārvietos franču divī-

zijas no Salonikiem, taču galvenās interventu koncentrē-

šanās vietas dienvidos (Odesa un Sevastopole) deva
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iemeslu pieņemt, ka Antantes karaspēks tieksies uz zie-

meļiem, lai ieņemtu Kijevu un Donbasu *. Vienlaikus ne

mazumu rūpju radīja Donas un Sibīrijas baltgvardu tā-

lāka aktivizēšanās un kontrrevolūcijas pieaugošā pretes-
tība Igaunijā. Visai reālie somu baltgvardu draudi lika pa-

domāt par Petrogradas drošību.

3. janvārī J. Vācietis izbrauca uz Maskavu. Kremlī Aiz-

sardzības Padomes komisija V. I. Ļeņina vadībā uzmanīgi

noklausījās un apsprieda viņa ziņojumu.
1 Sīkāk rakstu-

rojis situāciju frontēs, kuru kopējais garums sasniedza jau
apmēram astoņus tūkstošus kilometru, virspavēlnieks uz-

svēra, ka galvenā uzmanība joprojām tiek veltīta dien-

vidiem, Donas apgabalam, kur sakopoti visi iespējamie

papildspēki, bruņojuma un munīcijas rezerves. Dienvidu

frontes uzdevums palika agrākais: pilnīgi sakaut Kras-

nova baltgvardu karaspēku, atvērt ceļu uz Ziemeļkau-

kāzu, tikai pēc tam aktivizējot operatīvo darbību Uk-

rainā
2
.

Ziņojuma beigās J. Vācietis pieskārās stratēģiskajām
rezervēm. Viņš bija acīm redzami neapmierināts, ka to for-

mēšana aizkavējusies un ka apmēru ziņā tās atpaliek no

pilsoņu kara izvirzītajām prasībām. Kaut gan rezervju iz-

veidošanā tika ieguldītas lielas pūles, šis jautājums palika
visai aktuāls arī turpmāk un lielā mērā traucēja virspa-

vēlnieka un Republikas Revolucionārās kara padomes
ieceru realizēšanu.

Atgriezies Serpuhovā, virspavēlnieks J. Vācietis iepa-
zinās ar Lauka štāba priekšnieka F. Kostjajeva priekš-
likumu turpmāk iecirknī no Sožas upes līdz Jeļecas-

Kupjanskas līnijai izveidot Ukrainas fronti. J. Vācietis

bija apmierināts ar štāba priekšnieka sīki izstrādāto un

motivēto ziņojumu, kurā pareizi bija novērtēta situācija
Ukrainā un paredzēta notikumu turpmākā attīstība, un

uzlika īsu rezolūciju: «Principiāli piekrītu.»
3 Vēlāk pie-

rādījās, ka Antantes plānu novērtējums gandrīz vai pilnīgi
sakrita ar tās patiesajām iecerēm.

Vēl tajā pašā dienā notika Republikas Revolucionārās

kara padomes apspriede, kura pieņēma lēmumu par Uk-

rainas frontes izveidošanu. Par tās komandieri iecēla

V. Antonovu-Ovsejenko. Ukrainas fronti organizēja divu

armiju sastāvā. Vienu no tām paredzēja izmantot Dņep-

* Tā laika dokumentos — «Doņecas baseins».
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ras līnijas un Melnās jūras piekrastes aizsardzībai pret

iespējamo Antantes desantu uzbrukumu, otru — kopējai
kara darbībai ar Dienvidu frontes karaspēku pret Kras-

nova un Deņikina baltgvardiem.
J. Vācietis rūpīgi analizēja ziņojumus no frontēm,

Lauka štāba rīcībā esošos datus par pretinieka spēkiem
un to izvietojumu. Tas viņam nereti ļāva savlaicīgi pa-
redzēt ienaidnieka plānus. «Nav izslēgta iespēja, ka Kol-

čaka karaspēks, ieņēmis Permu un nocietinājies šajā vir-

zienā, tiks pārsviests aktīvai darbībai Ufas virzienā,» 4

vēl 6. janvārī virspavēlnieks telegrafēja S. Kameņevam.
J. Vācietis savās aplēsēs nebija kļūdījies, likdams Aus-

trumu frontes pavēlniecībai tam pievērst nopietnu uzma-

nību. Liekas, gan nejaušas sagadīšanās dēļ, tajā pašā
6. janvārī A. Kolčaks patiešām stādīja uzdevumu iegūt

Ufas-Buguruslanas rajonu
5
,

pretēji savam priekštecim
atsacīdamies aktivizēt Permas-Vjatkas virzienu nolūkā

savienoties ar interventiem Krievijas ziemeļos.
Ar labi saprotamu uzmanību un interesi virspavēlnieks

sekoja janvāra sākumā oficiāli noorganizētās Padomju

Latvijas armijas panākumiem, jo vairāk tādēļ, ka pats

bija uzņēmies tās tiešo komandēšanu. Ar Latvijas atbrī-

vošanas gaitu J. Vācietis nelielā rakstā iepazīstināja «Iz-

vesti jas» lasītājus.
6

Tas bija laiks, kad latviešu strēlnieki, kurus kā savus

cīņu biedrus un atbrīvotājus pirms nedēļas vai divām

bija sveikuši Rīgas strādnieki un vidzemnieki, steidzās

padzīt vācu okupācijas armijas paliekas un baltgvardus
no Kurzemes. Arī tur revolucionārās Latvijas Sociālde-

mokrātijas vadītie darbaļaudis nevēlējās turēt rokas klēpī
un nogaidīt. Viņu pašaizliedzības rezultātā Jelgavā, Bauskā

Tukumā un Talsos bruņotā sacelšanās uzvarēja un vara

pārgāja tautas rokās vēl pirms latviešu strēlnieku iera-

šanās.

1919. gada 13. janvārī, dienā, kad pirms četrpadsmit

gadiem tika apšauta mierīga rīdzinieku demonstrācija pie

dzelzceļa tilta pār Daugavu, Rīgā pulcējās Vidzemes, Lat-

gales, kā arī tikai daļēji atbrīvotās Kurzemes darbaļaužu

pārstāvji. Darbu sāka Apvienotās Latvijas strādnieku, bez-

zemnieku un strēlnieku padomju I kongress. Tas svinīgi

pasludināja Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas no-

dibināšanu. Padomju Krievijas vārdā sveikt Latvijas dar-

baļaužu pārstāvjus bija ieradies J. Sverdlovs. Ir ziņas,
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ka arī virspavēlnieks J. Vācietis bija paredzējis tajās
dienās būt Rīgā. Diemžēl dienesta pienākumu dēļ viņš

nevarēja ierasties. «Apsveicu pirmo Sarkanās Latvijas Pa-

domju kongresu pēc septiņsimt gadu ilgas varonīgas un

grūtas cīņas pret Latvijas darba tautas apspiedējiem,»
7

telegrammā kongresa delegātiem rakstīja virspavēlnieks
un jaunās Padomju Latvijas armijas pavēlnieks.

Turpinoties Latvijas rietumdaļas atbrīvošanai, janvāra
pirmajā pusē grūta situācija izveidojās Igaunijā, kuras

ieņemšanu virspavēlnieks uzskatīja par nepieciešamu

priekšnoteikumu sekmīgam cīņu iznākumam Baltijas jūras

piekrastē. Somu baltgvardu un angļu karakuģu atbalstī-

tajam Igaunijas buržuāziskajam karaspēkam izdevās at-

spiest Tallinai uzbrūkošās padomju 7. armijas daļas.

Uzzinājis par Tapas, svarīga dzelzceļu mezgla punkta,
krišanu, virspavēlnieks J. Vācietis nespēja slēpt savu ne-

apmierinātību. Bija skaidrs, ka reizē ar to Tapas—Valkas

dzelzceļš zaudējis savu nozīmi kā izdevīga rokādes līnija.
Virspavēlnieks nekavējās Ziemeļu frontei dot rīkojumu

pastiprināt 7. armijas labā iecirkņa daļas, sakaut balt-

gvardus un no jauna pāriet uzbrukumā Tallinai. Tomēr

pēc dažām dienām viņš vairs nešaubījās, ka cīņā pret

kontrrevolūciju Igaunijas teritorijā vajadzēs iesaistīt lat-

viešu strēlniekus. Sakarā ar priekšā stāvošajiem uzde-

vumiem J. Vācietis lika steidzīgi jo steidzīgi formēt 2. Pa-

domju Latvijas strēlnieku divīziju.
Diemžēl notikumi 7. armijas rajonā turpināja attīstī-

ties strauji un nelabvēlīgi. 14. janvārī ienaidnieks ieņēma
Tērbatu. Padomju Latvijas armija steidzās nosūtīt lat-

viešu strēlnieku pulkus uz Valkas rajonu. Dienvidigau-

nijā, pēc tam pie Valkas izraisījās sīvas kaujas. Iniciatīvu

tomēr paturēja pretinieks.
16. janvāra pēcpusdienā virspavēlnieks pa tiešo vadu

saistījās ar Daugavpili un lūdza P. Aveņu, Padomju Lat-

vijas armijas pavēlnieka palīgu, īsumā raksturot situāciju

armijas frontē. «Valku jānotur par katru cenu,» sarunas

beigās J. Vācietis atgādināja, iesakot īpašu uzmanību

veltīt Valkas-Tērbatas un Valkas-Vilandes virzienam 8
.

Direktīvas un rīkojumi liecināja, ka virspavēlnieks nodo-

mājis atjaunot nesen tik daudzsološo stratēģiski operatīvo

situāciju Baltijā. Šai ziņā ievērojama loma tika ierādīta

Padomju Latvijas armijai. 20. janvārī direktīvā Padomju

Latvijas armijai J. Vācietis deva norādījumu pāriet uz-



Virspavēlnieks J. Vācietis un viņa pavadoņi Daugavpils cietokšņa

apskates laikā 1919. gada janvārī

brukumā no Veravas un Valkas puses uz Tērbatu—Tapu,
Vilandi—Tallinu, Rūjienu—Pērnavu—Hāpsalu, lai ar trie-

cieniem pret baltgvardu flangu un aizmuguri atvieglotu
7. armijas pāreju uzbrukumā Ziemeļigaunijā

9
. Dienu

iepriekš bija kritusi Narva, un virspavēlnieks, daudz ne-

domājot, pavēlēja trīs Austrumu frontei paredzētos pul-
kus nosūtīt uz Narvas rajonu. Šāda J. Vācieša rīcība,

kuru asi kritizēja V. I. Ļeņins
10

, lieku reizi rādīja, cik

ļoti virspavēlnieks centās panākt lūzumu cīņu gaitā Bal-

tijas ziemeļos, kur atkāpes viņa stratēģiskā plāna reali-

zēšanā bija pratis savā labā izmantot ienaidnieks, pie
viena pasliktinot Petrogradas stratēģisko stāvokli. Kas

attiecas uz Padomju Latvijas armiju, tad tās spēki izvir-

zītajam uzdevumam bija visai nepietiekami, bet vispārējā

situācija neļāva ievērojami pastiprināt Sarkano Armiju
KSFPR rietumos.

Ar kontrrevolūcijas panākumiem Igaunijā 1919. gada

janvārī tikko kā organizētajai Padomju Latvijas armijai
radās bīstami draudi no ziemeļiem. Pret igauņu un somu

baltgvardiem bija nepieciešams nosūtīt strēlnieku pulku
lielāko daļu, Kurzemes atbrīvošanai atstājot nelielus, tikai

17912*
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vienas latviešu strēlnieku brigādes spēkus. Savu nozīmi

zaudēja Daugavas līnijas nostiprināšana, uz kuru virs-

pavēlnieks bija norādījis mēnesi iepriekš.

Lai tuvāk iepazītos ar Padomju Latvijas armijas stā-

vokli, J. Vācietis 23. janvārī izbrauca uz Daugavpili, kur

atradās armijas štābs. Pārbaudījis štāba darbu, virspavēl-
nieks apmeklēja Daugavpils cietoksni. Bija īsa ziemas

diena. Zem kājām gurkstēja sniegs. Kopā ar Republikas
Revolucionārās kara padomes locekli A. Okulovu, armijas
Revolucionārās kara padomes locekli J. Pieci v. c. pava-

doņiem J. Vācietis aplūkoja okupantu pamestos munī-

cijas ratus, noliktavas, kurās glabājās bagātīgi bruņojuma

krājumi, pakavējās pie atraktajām bedrēm, kur kārtu

virs kārtas ciešās rindās gulēja artilērijas lādiņi. Daļu no

šiem krājumiem vēlāk izmantoja Padomju Latvijas ar-

mijas vajadzībām. Pēc cietokšņa apskates virspavēlnieks
un viņa pavadoņi vieglajā automašīnā devās atpakaļ uz

štābu.

Atrodoties Daugavpilī, virspavēlnieks vairākkārt sais-

tījās ar Lauka štābu, lai vienmēr būtu lietas kursā par

situāciju un stāvokļa izmaiņām citās frontēs. Arī viņu

vairākkārt pieprasīja Serpuhova. 24. janvārī, vēl pa ceļam

uz Daugavpili, J. Vācieti pie tiešā vada izsauca F. Kostja-

jevs. Lauka štāba priekšnieks vēlējās uzzināt virspavēl-
nieka apsvērumus sakarā ar nepieciešamību dot direktīvu

par turpmāko darbību Austrumu frontei un Turkestānas

armijai pēc to apvienošanās pie Orenburgas n
.

Ar nepa-

cietību J. Vācietis gaidīja vēstis no Dienvidu frontes, kam

bija izvirzīts uzdevums sakaut baltgvardu spēkus Donas

kreisajā krastā. Taču krasnovieši no jauna bija radījuši

nopietnus draudus Caricinai.

Svētdien, 26. janvārī, J. Vācietis kopā ar P. Aveņu

ieradās Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas galvas-

pilsētā.
12

Rīgu viņš nebija redzējis kopš 1917. gada va-

saras, kad tā krita vācu militāristu rokās. Tieši no stacijas

virspavēlnieks ar saviem pavadoņiem devās uz Komunāru

laukumu, lai atdotu godu Rīgas atbrīvošanā kritušajiem

cīnītājiem. Pēc tam kopā ar K. Pētersonu — LSPR kara

komisāru v. c. valdības locekļiem J. Vācietis nelielā pa-

staigā pa Rīgas ielām ielūkojās pilsētas sejā cirstajās
kara brūcēs. Virspavēlnieka uzturēšanās laikā apsprieda

jautājumus par cīņu gaitu Baltijā, Padomju Latvijas ar-
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mijas formēšanu un apgādi. Sarunās piedalījās K. Pēter-

sons, J. Daniševskis, J. Pieče, kā arī A. Okulovs un

R. Bērziņš, kurš pirms pāris nedēļām bija iecelts par ar-

mijas inspektoru. 30. janvārī virspavēlnieks atgriezās Ser-

puhovā.

Cīņas pilsoņu kara frontēs liecināja, ka padomju kara-

spēks savā operatīvajā izaugsmē ir uz pareiza ceļa. Vēl

pirms pusgada Sarkanās Armijas daļām un vienībām bija
svešs pat vienkāršs manevrs, un kauju laikā tās izman-

toja parastu frontālu triecienu, paļaujoties vienīgi uz sar-

kanarmiešu izturību un drosmi, turpretī tagad komandieri

sāka arvien labāk izprast veiksmīga manevra priekšro-
cības. Protams, vēl ne viss izdevās gludi. Tādēļ J. Vā-

cietis izstrādāja norādījumus par karaspēka apmācīšanu
operatīvai darbībai naktī, par kauju darbību stepē ziemas

apstākļos. Daudz pārdomu Jukumam Vācietim izraisīja
Sarkanās Armijas ne visai sekmīgā cīņa Donas stepēs,
kur padomju karaspēka daļām vienmēr vajadzēja būt ga-

tavām pret baltgvardu kavalērijas triecieniem no flanga.
Dienvidu frontē, cīnoties stepju rajonā, kur nebija nekādu

dabisku šķēršļu, pretinieka kavalērija, sevišķi pirmajā
laikā, veiksmīgi izmantoja savas priekšrocības.

J. Vācietis necieta, ja operatīvajos jautājumos frontu

un armiju pavēlnieki baidījās pieņemt patstāvīgus lēmu-

mus, kuri izrietēja no situācijas, nosodīja viņu mēģinā-

jumus dažkārt slēpties aiz Revolucionārās kara padomes

muguras. Frontu un armiju pavēlniekiem un divīziju
priekšniekiem atgādinādams operatīvajos jautājumos rīko-

ties savā vārdā, virspavēlnieks vadījās no attiecīgajiem
:nolikumiem un pilnvarām. Pats nekad nevairīdamies no

atbildības, viņš to pašu prasīja no citiem. Kā zināms,

V. I. Ļeņins tieši bezatbildību raksturojis kā visbīstamāko

ļaunumu, kas kara lietās neizbēgami noved pie katastro-

fas, haosa, panikas, daudzvaldības un sakāves. 13

Frontu un armiju revolucionāro kara padomju locekļu
arvien redzamāka līdzdalība stratēģiski operatīvo jautā-

jumu risināšanā pilsoņu kara gaitā bija likumsakarīga

parādība. Tikai tā varēja apgūt kara vešanas gudrības.
Diemžēl virspavēlnieks J. Vācietis attiecībā uz šo parā-
dību ieņēma visumā noraidošu nostāju. Tam pamatā bija

atsevišķi neveiksmīgi gadījumi, kad Revolucionārās kara

padomes locekļi nepamatoti pašapzinīgi iejaucās operatī-

vajā vadībā, kā tas 1918. gada rudenī bija vērojams
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Dienvidu frontē. Taisnības labad jāpiebilst, ka J. Vācietis

visumā nesekmēja arī armiju revolucionāro kara padomju
locekļu izvirzīšanu par armiju pavēlniekiem. Pēc viņa
uzskatiem apgūt operatīvās vadības prasmi iespējams vie-

nīgi ar ilgstošu neatlaidīgu darbu, uzkrājot ne tikai teorē-

tiskās zināšanas, bet arī, kas ne mazāk svarīgi, tik ne-

pieciešamo komandiera praksi. Tā J. Vācietis nelabprāt
piekrita, ka 3. armijas komandieri R. Bērziņu, kurš sa-

ņēma jaunu norīkojumu, nomainīja tās pašas armijas

revolucionārās kara padomes loceklis M. Laševičs. Te gan

jāpiebilst, ka arī R. Bērziņš nebija militārais speciālists,
taču, izanalizējis 3. armijas darbību, virspavēlnieks J. Vā-

cietis deva par viņu kā armijas pavēlnieku labu atsauk-

smi, dienesta vārdā izsakot dziļu pateicību
14

. Tāpat ir zi-

nāms, ka J. Vācietis sākumā iebilda arī pret M. Frunzes

iecelšanu par 4. armijas pavēlnieku, lai gan vēlāk atzina

viņu par ļoti apdāvinātu. Teiktais liecina, ka virspavēl-
nieks laika gaitā pārvērtēja savus dažkārt pārsteidzīgos
slēdzienus, kuri, pats par sevi saprotams, nevarēja rast

atsaucību frontu un armiju atbildīgo darbinieku vidū.

Kaut arī J. Vācietis prata novērtēt militārās zināšanas,
tas nebūt nenozīmēja, ka viņš būtu ieredzējis vecos ģen-
štābistus. Virspavēlnieks nemeklēja viņu draudzību un

atbalstu, un, vairāku pārbēgšanas gadījumu ietekmēts,

necentās agrākos ģenerāļus izvirzīt atbildīgos posteņos,

sevišķi vēl tad, ja nebija pārliecināts par viņu izturēšanos

smagā brīdī. Šai ziņā grūti viņam ko pārmest — viena

pati Kazaņas aizstāvēšana bija atstājusi neizdzēšamus

iespaidus.
Janvāra beigās un februārī sasāpējušajam komandē-

jošā sastāva jautājumam virspavēlnieks pievērsās vai-

rākos savos rakstos žurnāla «Vojennoje Delo» slejās. In-

teresanti atzīmēt, ka J. Vācietis lielu uzmanību veltīja
Sarkanās Armijas komandiera morālajām īpašībām, atzīs-

tot, ka «bez varonīga noskaņojuma komandējošais sastāvs

nav spējīgs pilnībā veikt to darbu, kas nepieciešams uz-

varas sasniegšanai»
15. No tā, pēc viņa pārliecības, bija

atkarīgas trīs ceturtdaļas kaujas panākumu. Tieši šī «va-

ronīgā noskaņojuma» bieži trūka vecajiem militārajiem

speciālistiem.

Virspavēlnieks uzmanīgi vēroja jaunos, nesen izvirzī-

jušos padomju komandierus, kuriem nebija ne skanīgu
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Republikas Revolucionārās kara padomes loceklis A. Okulovs, Pa-

domju Latvijas armijas Revolucionārās kara padomes loceklis J. Pieče

un virspavēlnieks J. Vācietis inspekcijas braucienā 1919. gada
janvārī

titulu, ne lielas pieredzes, bet netrūka uzņēmības un tiek-

smes mācīties, mācīties kauju apstākļos. Neapšaubāmi,
J. Vācietis vēlējās redzēt vairāk tādu drosmīgu, bet tai

pašā laikā saprātīgu Sarkanās Armijas komandieru kā

M. Tuhačevskis un V. Blihers. Viņi bija jauna, padomju

tipa komandieri, kuri izcēlās ar to, ka prata izlobīt no

vecās kara zinātnes visu racionālo, pilsoņu kara apstākļiem

noderīgo un piemērot to kaujas operāciju sagatavošanā

un norisē. Vienlaikus viņi ienesa svaigas vēsmas militā-

rajā zinātnē, ja bija nepieciešams aizstāt novecojušos
šablonus. Likās savādi, ka nesenie poručiki un praporščiki
cīņu gaitā ne vienreiz vien prata pārspēt pieredzējušos

baltgvardu ģenštābistus. Jā, sarkanie komandieri neticami

ātri apguva nepieciešamo pieredzi. Par divīziju priekš-
niekiem Sarkanajā Armijā nereti bija jaunības degsmes

pilni, tikko pāri divdesmit gadu, slieksnim pārkāpuši revo-

lūcijas aizstāvji, enerģiski un pašaizliedzīgi. Lūk, kur auga

maiņa, kam bija lemts kļūt par Padomju valsts bruņoto
spēku aizsardzības spēju kaldinātāju.
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Tomēr J. Vācietis necentās tuvoties arī jaunajiem sar-

kanajiem komandieriem. Viņš nespēja pilnīgi atbrīvoties

no veco kadru virsnieku aizspriedumiem. Grūtajos un sa-

režģītajos apstākļos, ļoti aizņemts ar dienesta pienāku-
miem, virspavēlnieks ne vienmēr prata atrast īsto pieeju
cilvēkiem, sastrādāties ar padotajiem. Jāņem vērā arī

J. Vācieša rakstura iezīmes, viņa tiešums attiecībās ar

cilvēkiem, kas vienā otrā radīja nepatiku, lai gan, kā jau
teikts, virspavēlnieks pēc savas dabas bija sirsnīgs un

atsaucīgs cilvēks, gatavs visiem izpalīdzēt. Ne viens vien

vecais ģenerālis, ar skaudību uzņēmis J. Vācieša izvirzī-

šanos, katru viņa sīkāko neprecizitāti tiecās izpūst pēc

iespējas lielāku. Bet pilsoņu kara laikā, kad daudz ko

vajadzēja radīt pilnīgi no jauna, bez kļūdām iztikt neva-

rēja, kur nu vēl bez neprecizitātēm.
Sarkanās Armijas sekmīga cīņa pret baltgvardiem un

interventiem ienaidniekam lika arvien nopietnāk pārvēr-
tēt savus sākotnējos pieņēmumus. Taču, meklējot un at-

rodot dažādus izskaidrojumus padomju karaspēka uzva-

rām, kontrrevolūcija joprojām bija pārliecināta par sava

komandējošā sastāva lielajām priekšrocībām. Patiešām,

ģenerāļu vien baltgvardiem bija papilnam. Pastāvēja ne-

noliedzama sāncensība komandējošo posteņu ieņemšanā.
Izvirzījās arvien jauni Krievijas «glābēji». 13. janvārī Ar-

hangeļskā vecā piegriezuma cara ģenerāļa šinelī ar spo-

žajiem uzplečiem ieradās J. Millers. Ap to pašu laiku Kau-

kāza brīvprātīgo armijas komandēšanu uzņēmās atklā-

tais monarhists, melnais barons P. Vrangelis. Kad februārī

ne bez A. Deņikina piekrišanas tika atstādināts proģermā-
niski noskaņotais «visvarenā Donas karaspēka» bēdīgi
slavenais atamans P. Krasnovs, viens no tiem, kas sapņoja
ar zvanu skaņām iejāt Maskavā, viņa vietā izvirzījās

Antantei vēlamākais ģenerālis A. Bogajevskis. Godkārī-

gais A. Deņikins, uzņemdamies visu Dienvidkrievij as balt-

gvardu spēku komandēšanu, tad vēl nezināja, ka pēc gada

viņam, Sarkanās Armijas sakautam, nāksies nolikt savas

pilnvaras Antantes pēdējās cerības — Vrangeļa priekšā.
Un kur tad vēl «augstākais virspavēlnieks» Kolčaks, kas

lika ārzemju imperiālistiem saprast, ka viņa plāni nav

mazie.

Tomēr imperiālistisko lielvalstu valdošās aprindas, vē-

rodamas pilsoņu kara gaitu Krievijā un padomju bruņota

spēku pašaizliedzīgo cīņu, kļuva arvien domīgākas. Ka
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nekā Sarkanā Armija pēdējos piecos mēnešos bija atbrī-

vojusi 850 tūkstošus kvadrātkilometru lielu teritoriju ar

40 miljoniem iedzīvotāju. Visu laiku neatsaukušās uz Pa-

domju republikas miera piedāvājumiem, Antante un ASV

ar prezidenta V. Vilsona starpniecību 1919. gada 22. jan-
vāri beidzot pašas nāca ar priekšlikumu noslēgt pamieru
un pēc tam noturēt miera sarunas Marmora jūras Prinču

salās. Tas bija diplomātisks manevrs, taču liecināja par

imperiālistisko lielvalstu apjukumu sakarā ar Sarkanās

Armijas panākumiem, augošo revolucionāro kustību rie-

tumos, strādnieku solidaritāti ar pasaulē pirmo darba-

ļaužu valsti. Šādā ceļā tās cerēja noturēt kontrrevolūcijas
rokās Sibīriju un daļu no dienvidu apgabaliem.

V. I. Ļeņins, izpratis imperiālistu viltību, 24. janvārī no-

rādīja, ka jāsasprindzina visi spēki, lai mēneša laikā, t. i.,
vēl līdz paredzētajai konferencei, ieņemtu Rostovu pie
Donas, Ceļabinsku un Omsku Iб

.
Gluži citāda bija Trocka

nostāja. Viņš, kā tas redzams no J. Vācieša atmiņām, Re-

publikas Revolucionārās kara padomes sēdē licis apspriest

jautājumu par Sarkanās Armijas samazināšanu līdz div-

desmit piecām divīzijām, taču, saņēmis noteiktu pretsparu,

nekavējoties pasteidzies šo jautājumu noņemt no dienas

kārtības. Neskatoties uz to, virspavēlnieks J. Vācietis tu-

rēja par savu pienākumu ziņot V. I. Ļeņinam, ka nav

pieļaujama KSFPR bruņoto spēku samazināšana. 17 Konfe-

rence Prinču salās, kā zināms, nenotika. To izjauca balt-

gvardi un paši ārzemju imperiālisti.
Laikā, kad V. I. Ļeņins izvirzīja uzdevumu ieņemt Ros-

tovu pie Donas, Dienvidu frontes labais spārns tikko bija
ieņēmis Lugansku, bet tās galvenie spēki sasnieguši Donas

vidusteci. Padomju karaspēks no rietumiem, ziemeļiem un

austrumiem bija iekļāvis baltgvardus ciešā lokā. Krasno-

vieši centās dot īsus prettriecienus svarīgākajos virzienos,
bet tikai Caricinas iecirknī ienaidniekam bija izdevies

gūt panākumus. Pēdējie ziņojumi no 10. armijas liecināja,
ka visi uzbrukumi Caricinai sekmīgi atsisti. Virspavēlnieks
un Dienvidu frontes pavēlniecība tiecās turpināt kazaku

spēku ielenkšanas un iznīcināšanas operāciju Donas ap-

gabalā un pie Caricinas. Taču, kad Ukrainas frontes Har-

kovas virziena grupa pēc Harkovas atbrīvošanas devās

uz Poltavu un Jekaterinoslavu, lai gan J. Vācieša direk-

tīva prasīja galvenos spēkus virzīt uz Donbasu, nozī-

mīgajā Donbasa-Rostovas virzienā palika maz spēku.
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Turklāt janvārī ar neveiksmi beidzās sekmīgi uzsāktais 11.

armijas uzbrukums Ziemeļkaukāzā, ar kuru virspavēlnieks

saistīja cerības atbalstīt Dienvidu frontes kreiso flangu.
Šādā situācijā Deņikins, atspiedis Kaspijas-Kaukāza fron-

tes karaspēku, bija izšķīries savus galvenos spēkus no Zie-

meļkaukāzā pārsūtīt ne Caricinas virzienā, bet uz Don-

basu. Jāpiekrīt A. Jegorovam, vēlākajam Dienvidu frontes

pavēlniekam, ka «Deņikina plašais manevrs ar spēku pār-
sviešanu uz Donbasu nebija pietiekoši ņemts vērā»18

. Lai

gan virspavēlnieks J. Vācietis vairākkārt atgādināja ne-

pieciešamību pastiprināt padomju karaspēka daļas Don-

basā, kā arī Luganskas rajonā, Dienvidu fronte nespēja

izpildīt doto uzdevumu un ieņemt Ros+ovu un Novočer-

kasku.

Kara darbība Donas apgabalā 1919. gada sākumā lika

padomāt par turpmāko operatīvo virzienu izvēli cīņā pret
dienvidu kontrrevolūciju. Spriežot pēc operatīvajiem do-

kumentiem, jau februārī J. Vācietis atzina, ka galveno
triecienu virziens jāizvēlas tā, lai padomju karaspēks do-

tos cauri rajoniem, kur tam būtu nodrošinātas vietējo

iedzīvotāju simpātijas un atbalsts. Tāds rajons neapšau-
bāmi bija Donbass.

Austrumu fronte rīkojumu attīstīt enerģisku operatīvo
darbību Čeļabinskas virzienā saņēma tādā brīdī, kad tā

pēc Urālu kalnu grēdas sasniegšanas, izņemot savu labo

flangu, būtībā mīņājās uz vietas. leņemt Čeļabinsku pa-

vēlniecība gatavojās pēc tam, kad tā pakāpeniski būs

apieta no ziemeļiem un dienvidiem. To panākt Austrumu

fronte nespēja. Februāra otrajā pusē virspavēlnieks J. Vā-

cietis bija spiests konstatēt, ka cīņas Urālu un Sibīrijas
virzienā aizvien vairāk ievelkas un kļūst smagākas.

SARKANĀS ARMIJAS PIRMAJĀ GADSKĀRTĀ

Starptautiskā kontrrevolūcija turpināja palielināt sa-

vus bruņotos spēkus Padomju Krievijas rietumos. Inter-

vencijā aktīvi piedalījās buržuāziski muižnieciskā Polija.

Vajadzēja rēķināties ar kontrrevolucionāro vācu daļu

straujo pieaugumu Baltijā. Pastāvēja reāla ic-spēja, ka

Padomju valsts pretinieku rindas var papildināt buržuā-

ziskā Somija. Tādēļ bija nepieciešams operatīvajā un or-
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ganizatoriskajā ziņa ciešāk saistīt atsevišķas padomju ar-

mijas, kuras cīnījās rietumos.

12. februārī J. Vācietis parakstīja pavēli par 7. armijas,
Padomju Latvijas un Rietumu armijas iekļaušanu jaun-
izveidojamās Rietumu frontes sastāvā. Tā aptvēra teri-

toriju no Ladogas ezera un Somu jūras līča līdz pat Uk-

rainai.Frontes štābs izvietojās Staraja Rusā. Tolaik ienaid-

nieks vislielāko aktivitāti izrādīja Baltijā, taču vajadzēja
rēķināties, ka turpmāk tas var pāriet uzbrukumā arī citos

frontes iecirkņos.

Pretpadomju cīņā iesaistoties Somijai, tieši apdraudēta
būtu Petrogradā. Petrogradas rajonam neapšaubāmi bija
liela stratēģiska nozīme. Tomēr Trocka agrākais bezatbil-

dīgais paziņojums, ka Petrogradā uz laiku varot tikt at-

dota ienaidniekam (Viskrievijas Galvenais štābs bija pat

saņēmis uzdevumu izstrādāt tās evakuācijas plānu), lika

virspavēlniekam J. Vācietim konkrētāk pamatot nepiecie-
šamību par katru cenu noturētOktobra revolūcijas varoņ-

pilsētu. J. Vācietis norādīja, ka ar Petrogradas ieņem-
šanu pretinieks gūs iespēju bīstami apdraudēt 6. armijas

aizmuguri, būs atklāts ceļš uz Maskavu, nelabvēlīgi tiks

ietekmēta padomju karaspēka cīņa Baltijā
19

. Tādēļ vēl

1918. gada decembra sākumā virspavēlnieks bija devis

rīkojumu nodrošināt pilsētu pie Ņevas no Karēlijas zemes

šauruma puses, vienlaikus pastiprinot Kronštates cietokšņa
aizsardzības spējas.

Lai pārliecinātos par paveikto, 13. februārī J. Vācietis

un S. Aralovs izbrauca uz Petrogradu. Nākamajā dienā

tur notika apspriede ar Ziemeļu frontes (saskaņā ar Rie-

tumu frontes izveidošanu to bija paredzēts izformēt), 7. ar-

mijas un Petrogradas apgabala kara komisariāta pārstāvju
piedalīšanos. No Petrogradas virspavēlnieks izbrauca uz

nocietinātajām pozīcijām Karēlijas zemes šaurumā, ap-

meklēja Kronštates cietoksni. Pārbaudē konstatēja, ka

rīkojumi izpildīti, pozīcijas izveidotas rūpīgi. J. Vācietis

apmierināts vēroja, ka pie tām strādāts daudz, nežēlojot
spēkus un ņemot palīgā izdomu. Uzbrukuma gadījumā
ienaidnieks ziemeļos no Petrogradas saņemtu spēcīgu pret-

sparu. Kas attiecas uz buržuāzisko Somiju, tad tā gan

atturējās atklāti vērsties pret Padomju valsti.

Baltijas centrālajā daļā pieaugošo kontrrevolūcijas
spēku spiedienam sīkstu pretestību izrādīja Padomju
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Latvijas armija. Pēc sīvajām kaujām, kas notika pie Valkas

janvāra beigās, igauņu un somu baltgvardu daļu tālākā

virzīšanās tika apturēta. Frontes stāvoklis Ziemeļvidzemē

nostabilizējās. Par spīti nelielajiem spēkiem, Kurzemē lat-

viešu strēlnieki bija sasnieguši Skrundu, Nīgrandi un Ma-

žeiķu staciju, vairāk vietās šķērsojot Ventu. Tuvākajā
laikā nesaņemot lielākus papildspēkus, kontrrevolūcijai

vajadzēja atsacīties no cerībām noturēties Liepājas-Aiz-
putes rajonā. Turklāt nebija droša baltgvardu aizmugure,,

jo Liepājas strādnieki gatavojās atbalstīt latviešu sarka-

nos strēlniekus. Tāpēc kontrrevolucionārie spēki tika pa-

pildināti ar lielu enerģiju. Berlīnē un daudzās citās Vā-

cijas pilsētās aktīvi darbojās baronu izveidotais algotņu
vervēšanas birojs «Baltenland». XX gs. landsknehti, kurus

vilināja lielais atalgojums, cerības uz laupījumu un mili-

tāru karjeru, arvien lielākā skaitā gan ar kuģiem, gan

pa dzelzceļu ieradās Liepājā. Šo «varoņu» vidū bija vē-

lākā hitleriskā vērmahta feldmaršali E. fon Kleists un

G. fon Kihlers, ģenerāļi S. fon Arnims, F. fon Rābenaus;

v. c. Toreiz, 1919. gadā, šo vīru pakāpes un arī uzvārdi

vēl maz ko izteica. Toties savu neslēpto naidu pret pa-

domju varu viņi prata pierādīt ar dzelzi un asinīm. Ar

zvērisku naidu savās negantajās atriebības alkās pret lat-

viešu darbaļaudīm vērsās teitoņu bruņinieku pēcteči —

vietējie vācu baroni, kuri kuplā skaitā bija sastopami Bal-

tijas landesvērā. Daudzi no viņiem kā «goda policisti»
bija piedalījušies soda ekspedīciju trakošanā, apspiežot
1905.—1907. gada revolūciju Latvijā, un nu kopā ar sa-

viem dēliem ņēmās slīcināt asinīs padomju varu. Ko gan

atliek teikt par latviešu baltgvardiem, kuri landesvērā

jeb, kā to tautā sauca, «landeszvēra» sastāvā gāja pret
Padomju Latviju.

Visus Kurzemē un Ziemeļlietuvā izvietotos pretpadomju
spēkus apvienoja vācu 6. rezerves korpusā. Korpusa ko-

mandēšanu uzņēmās reakcionārais ģenerālis R. fon der

Golcs. Nežēlīgi izrēķinājies ar revolucionāro kustību So-

mijā, viņš Baltijā kaldināja viltīgus un tālejošus agresīvus

plānus. Latviešu strēlniekiem Kurzemē tādēļ turpmāk bija

jācīnās ar spēcīgu, labi organizētu un teicami apgādātu
pretinieku, kuram bija ievērojams militāri tehniskais pār-

svars. Cīņas līdzekļu ziņā tas nebija izvēlīgs. Golca va-

dītie baltgvardi nekautrējās apšaudīt latviešu strēlniekus

ar ķīmiskajiem lādiņiem. Februārī ienaidnieks sagrāba
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Kuldīgu un Ventspili, izvirzot sev uzdevumu izlauzties

Lielupes līnijā.
Turpinoties cīņām Ziemeļvidzemē, Padomju Latvijas ar-

mijai trūka rezervju un grūti nācās pastiprināt savas daļas
Kurzemē. Baltijas jūru nebija atstājuši angļu karakuģi.
Izzūdot ledus segai, tie varēja radīt jaunus draudus. Pla-

šās piekrastes aizsardzība pret ienaidnieka desantiem ne-

bija uzskatāma par viegli realizējamu pasākumu.
Drīz pēc Rīgas atbrīvošanas J. Vācietim radās doma

cīņā pret ienaidnieka karakuģiem izmantot zemūdenes.

Formējot Volgas un Kaspijas padomju flotili, no Petro-

gradas pa dzelzceļu uz Saratovu bija pārvestas četras

vecās konstrukcijas zemūdenes. Divas zemūdenes Sara-

tovas tuvumā nolaida ūdenī, bet abas pārējās, kuras tur

atveda vēlāk, kad Volga jau pārklājās ar ledu, novietoja
uz ķīļblokiem. Ar virspavēlnieka attiecīgu rīkojumu tās

gatavojās pārvest uz Rīgu. Taču iestājās stiprs sals, kas

aizkavēja sagatavošanās darbus zemūdeņu pārtransportē-
šanai 20

.
Vēlāk tās tomēr atstāja darbībai Volgā, un izrā-

dījās, ka tur šīs nelielās zemūdenes bija ļoti piemērotas.
23. februārī, Sarkanās Armijas pirmajā gadadienā, virs-

pavēlnieks J. Vācietis ieradās uz Republikas Revolucio-

nārās kara padomes apspriedi Maskavā. Padomju laik-

raksti sakarā ar gadadienu publicēja atbildīgu padomju
militāro darbinieku intervijas, virspavēlnieka rakstu «Celt-

niecība ugunī». «Sarkanā Armija,» savā rakstā norādīja
J. Vācietis, «var lepoties ar saviem panākumiem — tās ir

viņas tiesības. Viņa bez jebkādas augstprātības var teikt,

ka paveikusi daudz.»21 Gada laikā Sarkanā Armija bija

ievērojami izaugusi, pārorganizējusies un nostiprinājusies.
Tas deva pārliecību, ka visas ienaidnieka pūles un cen-

tieni sagraut Padomju valsti būs veltīgi.
Kaut gan bija svētdiena, turklāt svētki, Republikas

Revolucionārā kara padome izskatīja tīri praktiskus, gal-
venokārt Sarkanās Armijas apgādes jautājumus. Citādi

nevarēja, jo pilsoņu kara frontēs turpinājās cīņas. Vaja-
dzēja nemitīgi rūpēties par valsts aizsardzības spēju no-

stiprināšanu.
Vēl tajā pašā dienā kopā ar S. Aralovu virspavēlnieks

izbrauca uz Padomju Latvijas , armijas fronti. Pa ceļam
Smoļenskā viņi tikās ar R. Bērziņu, Padomju Latvijas

armijas inspektoru, kurš ziņoja par stāvokli armijā un tās

apgādē. R. Bērziņš atradās ceļā uz Ukrainu. Tur Padomju
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Latvijas vajadzībām tika organizēta pārtikas produktu

iepirkšana. Grūtajos pilsoņu kara gados jaunajām pa-

domju republikām vajadzēja sadarboties un savstarpēji

izpalīdzēties.
25. februārī Daugavpilī notika Padomju Latvijas armi-

jas Revolucionārās kara padomes sevišķa sēde ar J. Vā-

cieša un S. Aralova piedalīšanos. Armijas pavēlnieka
vietnieks P. Avens, Revolucionārās kara padomes locekļi
A. Daumanis un J. Tupiņš lietišķi izteicās par armijas

papildināšanu un apgādi. Apspriede konstatēja nepiecieša-
mību pastiprināt politisko darbu, celt Revolucionārās kara

padomes autoritāti. Kā pēdējo, pēc skaita 11. jautājumu,

apspriedes dalībnieki izskatīja J. Vācieša norādījumu par

Daugavpils nocietināšanu 22
.

Lai gan to atzina par neat-

liekamu pasākumu, nepieciešamie aizsardzības darbi aiz-

kavējās, bet pēc diviem mēnešiem Daugavpili jau ap-

draudēja poļu baltgvardi.
Mēneša beigās virspavēlnieks sniedza kārtējo ziņojumu

V. I. Ļeņinam un Republikas Revolucionāraj ai kara pa-

domei par Padomju valsts stratēģisko stāvokli un Sarka-

nās Armijas uzdevumiem. Tajā saprotama uzmanība bija
veltīta Dienvidu frontei. Dienvidos Sarkanā Armija nebija

spējusi ieņemt Donbasu, Rostovu un Novočerkasku. At-

zīstot, ka cīņas Dienvidu frontē būs saistītas ar lielu sa-

sprindzinājumu, J. Vācietis uz turpmāko kara darbības

gaitu dienvidos tomēr raudzījās optimistiski, paredzot

ieņemt Donbasu un Donas apgabalu, kā arī Ziemeļkau-
kāzu. Krietni atturīgāk viņš vērtēja cīņu attīstību Aus-

trumu frontē, kur padomju karaspēka daļas nebija spē-

jušas sasniegt Čeļabinsku, nemaz nerunājot par Omsku.

Tam, protams, bija savi objektīvi cēloņi. Par galvenajiem
uzdevumiem virspavēlnieks izvirzīja cīņu Ukrainā pret
Antantes un baltgvardu spēkiem, kā arī visā Rietumu

frontē no Somu jūras līča līdz Rovnai pret sabiedroto im-

periālistu aktīvi pabalstītajiem vietējo baltgvardu, tāpat

Vācijas un Polijas kontrrevolucionārajiem formējumiem.
Tas liecināja, ka J. Vācietis, joprojām vislielāko uzma-

nību pievērsdams sabiedroto imperiālistu neapšaubāmi

varenajam militārajam potenciālam, šai gadījumā pietie-
kami novērtēja cīņu nelabvēlīgo ievirzi Austrumu, tāpat
arī Dienvidu frontē, lai gan, kā to rāda dokumentālie

materiāli, viņš bija nobažījies par notikumu attīstību aus-

trumos.



191

Savā ziņojumā J. Vācietis uzsvēra nepieciešamību no-

regulēt karaspēka apgādes un transporta jautājumus, ra-

dīt priekšnoteikumus frontu papildināšanai un spēcīgu

rezervju organizēšanai
23. Tie bija visnotaļ sasāpējuši jau-

tājumi. Kaut pūļu bija ieguldīts daudz, virspavēlniekam
tā arī nebija izdevies izveidot spēcīgu stratēģisku rezervi,
lai to vajadzības gadījumā izmantotu kompakti kā trie-

ciendūri. No vienpadsmit divīzijām, kuras aizmugurē for-

mējās, četras vajadzēja nosūtīt frontes pastiprināšanai jau
1918. gada beigās, bet trīs — 1919. gada sākumā. Turklāt

divas no palikušajām četrām divīzijām bija saņēmušas

norīkojumu uz Rietumu, resp. Ukrainas fronti. Apstākļi

spieda divīzijas nosūtīt uz fronti nepietiekami apbruņotas
un maz apmācītas. Vēl vairāk — aktīvo armiju papildi-
nāšanai vajadzēja izsūtīt marša rotas. Tas bremzēja for-

mēšanos aizmugurē, nedeva iespēju frontēm un armijām
izvietot rezervē veselas divīzijas un brigādes.

Pilsoņu kara turpmākajā gaitā no jauna priekšplānā

izvirzījās Austrumu fronte, kuras kopgarums tolaik sasnie-

dza apmēram 1800 km. 4. martā Austrumu frontē uzbru-

kumā pārgāja Kolčaka baltgvardi. lenaidnieks strauji
devās uz Ufu. Koncentrējuši ievērojamus spēkus šai vir-

zienā, kolčakieši vispirms sagrāba Birsku, bet desmit die-

nas pēc uzbrukuma sākuma ieņēma Ufu. Grūtā situācijā
nonāca 5., pēc tam arī 2. armija. Pretinieks veiksmīgi iz-

mantoja padomju armiju nepietiekamo sadarbību. Tikai

9. martā, pārliecinājusies, ka baltgvardi sākuši plaša mē-

roga, bet ne taktiski ierobežotu operāciju, Austrumu fron-

tes pavēlniecība no Simbirskas par to ziņoja Republikas

Revolucionāraj ai kara padomei un lūdza informēt virs-

pavēlnieku
24. Republikas Revolucionārā kara padome

lēma par daļēju Votkinskas ieroču rūpnīcas evakuāciju

un stratēģiskas rezerves radīšanu pie Volgas divu divī-

ziju sastāvā. J. Vācietis bez tam deva rīkojumu par Dien-

vidurālu, tai skaitā Uraļskas un Orenburgas apgabala no-

cietināšanu.25
Bija pamats domāt, ka Kolčaka atteikšanās

no operāciju turpināšanas Permas rajonā un galvenā trie-

ciena virziena maiņa notikusi ne bez vēlēšanās savieno-

ties ar Deņikina baltgvardiem Saratovas virzienā.

Baltgvardu operatīvie panākumi Austrumu frontē lika

virspavēlniekam pārorientēties un iesaistīties operatīvo
plānu izstrādāšanā cīņā pret kolčakiešiem, jo vairāk tā-

dēļ, ka frontes vadība, pēc visa spriežot, ienaidnieka
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uzbrukuma sākumā bija apjukusi
26

.
Austrumu fronte bija

izdalījusi ne mazumu daļu cīņai pret kontrrevolūciju

dienvidos. Tomēr J. Vācietis nešaubījās, ka pretinieka pa-

nākumus katrā ziņā sekmējusi neizdevīgā padomju armiju
dislokācija Austrumu frontē, karaspēka izkliedētība, uz

ko jau agrāk bija norādīts. Protams, pilnībā novērtēt si-

tuāciju, paredzēt notikumu attīstības galvenos iespējamos
virzienus un pieņemt lēmumu vienā divās dienās neva-

rēja. J. Vācietis bija norūpējies arī par situāciju dien-

vidos. Viņš steidzināja dienvidu frontes pavēlniecību sa-

kaut baltgvardu grupējumu Donbasā, ieņemt Novočer-

kasku un Rostovu pie Donas. 27 Liekas, virspavēlnieks vēl

cerēja visā drīzumā sagaidīt izšķirošus panākumus dien-

vidos. Tas pie viena dotu iespēju pastiprināt padomju

karaspēku Austrumu un Rietumu frontē. Tamlīdzīgi pa-

sākumi nebija nekas jauns. Taču 1919. gada pavasarī no-

brieda situācija, kad ienaidnieks kļuva visai aktīvs nevis

kādā atsevišķā frontē, bet gan vairākās, un iespēja pa-

stiprināt kādu noteiktu fronti uz citas rēķina kļuva ar-

vien problemātiskāka.
Saasinoties cīņām pilsoņu kara frontēs, pieauga darba

slodze Lauka štābā. Vēl raitāk klaudzēja telegrāfa apa-

rāti, ar lielāku nepacietību tika gaidītas ziņas no armi-

jām. Apstrādājot un analizējot savāktos datus, sastādot

operatīvos un izlūku ziņojumu pārskatus, bija jāapzinās,
ka no šī, liktos, sausi sīkumainā darba atkarīga ienaid-

nieka sakāves plānu izstrādāšana.

Sarkanās Armijas vadošais centrs darbojās nepārtraukti

un spraigi, kā noregulēts mehānisms. Tādu to redzēja
V. I. Ļeņins, kurš, kā savās atmiņās liecina S. Aralovs,

dažas dienas pirms partijas VIII kongresa uz nedaudz

stundām bija ieradies Serpuhovā.
28

Partijas kongresa priekšvakarā īsā sarunā ar S. Aralovu

V. I. Ļeņins viņam rekomendējis ziņojumā kongresam at-

zīmēt veco militāro speciālistu lomu Sarkanajā Armijā.
V. I. Ļeņins ieteicis minēt konkrētas personas. To vidū kā

pirmo viņš nosaucis virspavēlnieku J. Vācieti 29
. Republi-

kas Revolucionārās kara padomes locekļa S. Aralova zi-

ņojumu par Padomju valsts militāro stāvokli kongresa

delegāti noklausījās 21. marta vakara plenārsēdē. Kā zi-

nāms, VIII partijas kongress lielu uzmanību veltīja Sar-

kanās Armijas nostiprināšanai. Tas satrieca t. s. «kara

opozīciju», kura uzstājās pret militāro speciālistu izman-



tošanu Sarkanajā Armijā. Šāda kļūdaina nostāja sekmēja

atpalicību Padomju zemes militārās celtniecības jautā-

jumos, kas nekādā ziņā nebija pieļaujama.
Dzīves apstākļi pilsoņu kara gados bija smagi. ledzīvo-

tāji cieta no pārtikas trūkuma, bada un slimībām. Iz-

ņēmums nebija arī serpuhovieši, kurus janvārī piemeklēja
tīfa un baku epidēmija. Serpuhovā turklāt trūka iespēju
nodrošināties ar pārtiku uz vietas. Produktus vajadzēja
sagādāt dienvidu guberņās. Vēlēdamies sniegt palīdzību

vietējiem iedzīvotājiem, 19. martā J. Vācietis parakstīja
apliecību Serpuhovas Izpildu komitejas priekšsēdētājam
G. Ševarovam, kuru komandēja uz Dienvidu frontes rajonu
iepirkt gaļu pilsētas strādnieku, bērnu, slimnieku un garni-
zona vajadzībām. Virspavēlnieks lūdza frontes apgādes
priekšnieku sniegt Ševarovam nepieciešamo palīdzību
dotā uzdevuma izpildīšanā

30. Teiktais liecina, ka J. Vā-

cietim patiesi rūpēja, lai iedzīvotājiem, vispirms bērniem

un trūcīgajiem ļaudīm būtu ko ēst. Citādi arī nevarēja
būt: tas izrietēja no virspavēlnieka cilvēciskā pienākuma
apziņas. Vēl vairāk, viņš centās sniegt palīdzību ikvie-

nam, kurš griezās ar personiska rakstura lūgumu. Tā, pie-
mēram, kad vēlāk Padomju Latvijas armijas štāba priekš-
nieks P. Maigurs lūdza J. Vācieti palīdzēt iekārtot slim-

nīcā smagi slimo sievu, virspavēlnieks to nekavējoties iz-

darīja. Slimnieci ievietoja kādā no Maskavas slimnīcām,

kur viņai bija nodrošināta laba apkopšana. Līdzīgu gadī-

jumu bija daudz.

Cīņās Austrumu frontē iniciatīva vēl arvien atradās

pretinieka rokās. 21. martā virspavēlnieks telegrafēja uz

Simbirsku, dodot norādījumu, lai tiktu veikti visener-

ģiskākie pasākumi nolūkā apturēt baltgvardu uzbrukumu,
kuru tie izvērsa uz rietumiem no Ufas. lenaidnieks strauji

tuvojās Menzeļinskai, apdraudēja Jelabugu, 2. un 5. pa-

domju armijas aizmuguri. Enerģiskiem līdzekļiem vaja-

dzēja likvidēt pārrāvumus, izmantojot 2. armijas izdevīgo
stāvokli Birskas virzienā.

Austrumu frontei smagajā laikā radio un telegrāfs at-

nesa vēsti par Padomju republikas nodibināšanos Ungā-

rijā. Grūtajos pilsoņu kara apstākļos šī ziņa deva vispirms
jau morālu gandarījumu miljoniem darbaļaužu. Revolū-

cijas panākumi Ungārijā, nedaudz vēlāk daļā Vācijas —

Bavārijā, uzskatāmi parādīja rietumu protetariāta cen-

tienus.

19313
—

70



194

Sarosījās Antante. Varēja sagaidīt intervenciju Ungā-

rijā, lai izrēķinātos ar revolucionāro kustību. Nevienam

nebija noslēpums, ka jaunā Padomju Ungārija ar cerībām

raudzījās uz austrumiem. Padomju Krievija to apzinājās
un bija gatava sniegt atbalstu Padomju Ungārijai.

22. martā virspavēlnieka vilciens atradās ceļā uz Dien-

vidu fronti. J. Vācietis, saņēmis jauno ziņu, devās uz

S. Aralova vagonu, lai kopā ar Lauka štāba komisāru

apspriestos par palīdzību Ungārijas revolūcijai. Būdami

vienis prātis šajā jautājumā, viņi nolēma informēt

V. I. Ļeņinu par saviem apsvērumiem. Vilciens tuvojās
Tulai, un telegrammu šifrētā veidā pa tiešo vadu nosūtīja

uz Kremli. Jau nākamajā dienā Aizsardzības Padomes

priekšsēdētājs deva piekrītošu atbildi. Pēc virspavēlnieka

atgriešanās no Dienvidu frontes V. ī. Ļeņins viņu izsauca

pie sevis. Sākotnējie pieņēmumi par palīdzību Padomju

Ungārijai tad tika galīgi izšķirti un apstiprināti.
31

Martā virspavēlnieks J. Vācietis atteicās no Padomju

Latvijas armijas pavēlnieka pienākumiem. Laiks bija pie-

rādījis, ka armijas pavēlniekam nepārtraukti jāatrodas uz

vietas. No Serpuhovas bija grūti pietiekami ātri izsekot

situācijas izmaiņām, turklāt kā virspavēlniekam darba jau
tā bija ļoti daudz.

Padomju Latvijas armija izcīnīja smagas kaujas kā Kur-

zemē, tā Ziemeļvidzemē. Pēdējās ziņas no Daugavpils iz-

raisīja nopietnas bažas. Bija kritis Tukums un Jelgava,
fronte pievirzījusies tuvu Rīgai. Lai saņemtu sīkāku in-

formāciju, 26. martā virspavēlnieks pa tiešo vadu izsauca

Padomju Latvijas armijas štābu. Štāba priekšnieks P. Mai-

gurs pēc operatīvās situācijas izklāsta ziņoja, ka visa ar-

mijas Revolucionārā kara padome atrodas Rīgā. Tur īpašā

apspriedē tika izšķirts Padomju Latvijas galvaspilsētas
liktenis. Kā nedaudz vēlāk kļuva zināms, nolēma Rīgu

stingri aizstāvēt. Sarunas nobeigumā P. Maigurs painte-

resējās, kad var gaidīt virspavēlnieka ierašanos. Taču

J. Vācietis noteica: «Es steidzīgi braucu uz Austrumu

fronti...» 32

Jā, Austrumu frontē gāja grūti. Bija jāatstāj Menze-

ļinska. Tiesa, 2. armijai Menzeļinsku drīz izdevās atgūt,
bet Krasnoufimskas virzienā un Sterlitamakas rajonā balt-

gvardi sarkanarmiešus atspieda. Zināmas sekmes bija cī-

ņām Uraļskas rajonā, kur padomju karaspēks ne tikai

noturēja savas pozīcijas, bet pat ieņēma Gorjačinskas



fortu. Tomēr Sarkanās Armijas virzīšanos Turkestānā va-

jadzēja daļēji apturēt. Galvenā vērība bija jāveltī frontes

centrālās daļas nostiprināšanai, arī kreisajam spārnam,
kur pretinieks centās iegūt Kamas baseinu.

Partija V. ī. Ļeņina vadībā mobilizēja Padomju zemes

darbaļaudis cīņai pret Kolčaku. Uz Austrumu fronti devās

tūkstošiem komunistu un komjauniešu. Baltgvardu aiz-

mugurē auga un pieņēmās spēkā partizāņu kustība, gūs-
tot arvien plašāku vērienu.

GRŪTAIS PAVASARIS

Tā ir veca patiesība, ka karā nekad viss nevar būt

skaidrs un iepriekš paredzams. Karavadonim vienmēr jā-
būt gatavam dažādām varbūtībām, jāprot ātri reaģēt uz

notikumu negaidītu pavērsienu, pieņemt atbildīgu lē-

mumu, pamatojoties uz ziņām, kas liecina tikai par daļu
no kara darbības norisi ietekmējošiem faktoriem. Pati

lēmuma pieņemšana — sarežģīts radošs process, izšķirošs
solis, kam parasti iepriekš seko mokošas pārdomas, šau-

bas, pareizā risinājuma meklējumi. Šis lielais sagatavo-
šanas darbs nav iedomājams bez attiecīgu štābu, militāri

apmācītu un pieredzējušu cilvēku kolektīva ieguldījuma.
Un tomēr — tas ir karavadoņa lēmums, kas it kā dod

startu, virza karaspēka darbību uz vienu mērķi, lai to

sasniegtu cilvēku pūliņu un kara tehnikas darbības re-

zultātā.

Pilsoņu kara apstākļi Sarkanās Armijas rindās esoša-

jiem ģenerāļiem un pulkvežiem lika darboties ar pa-

augstinātu slodzi, pie tam nepiedzīvoti sarežģītās situā-

cijās. Ja ņem vērā vēl imperiālistiskā kara gadus, tad nav

jābrīnās, ka daudzi no viņiem jau bija turpat vai izsmē-

luši savas fiziskās iespējas. Ne vienam vien armijas pa-

vēlniekam grūti bija tikt galā ar saviem pienākumiem.
Cilvēki bija noguruši, vēlējās īsu atpūtu, gūt iespēju
apmeklēt savas ģimenes. Saprotams, ka sameklēt aizstā-

jējus nepavisam nebija vienkārši, un tomēr virspavēlnieks
vairumā gadījumu bija centies šādus lūgumus apmie-
rināt.

Grūti spriest, cik noguris jutās pats Jukums Vācietis.

Šķita, ka viņa enerģija ir patiesi neizsīkstoša. Tādas ir

laika biedru liecības. Turklāt, gadu gaitā paradis visu
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galveno, neatliekamo paveikt pats, J. Vācietis ne visai

paļāvās uz citiem, tādēļ, sastādot operatīvos plānus, pats

tajos ieguldīja milzīgu darbu. Viņš bija paradis tā strā-

dāt un tāpēc samērā maz izmantoja priekšrocības, kuras

viņam kā virspavēlniekam spēja sagādāt Lauka štāba da-

žādās pārvaldes. Šādai rīcībai bija savs trūkums: J. Vā-

cietis pietiekami neizraisīja Lauka štāba kolektīvā radošu

iniciātīvu, kaut gan viņš bija ne tikai stingrs, bet arī

sirsnīgs un atsaucīgs komandieris, gatavs ikvienam dot

biedrisku padomu, izteikt vērtējošu aizrādījumu bez ma-

zākās vēlēšanās kādu aizskart vai augstprātīgi pamācīt.

Taču tas nebūt nenozīmēja, ka Vācietis nebūtu gribējis
rēķināties ar citu domām.

Piedalīdamies Kolčaka baltgvardu sagrāves plāna izstrā-

dāšanā, virspavēlnieks J. Vācietis nebūt nedomāja igno-
rēt Austrumu frontes pavēlniecību. Vēl vairāk, viņš in-

teresējās, kādas ir tās domas par situāciju kopumā un

atsevišķiem komponentiem. J. Vācietis sekoja rezervju
nosūtīšanai uz Austrumu fronti un to pareizai izman-

tošanai. Virspavēlnieku neapmierināja padomju karaspēka

izvietojums frontē. 2. aprīlī viņš, starp citu, prasīja, lai

frontes pavēlnieks paskaidro, kā tiek izmantota labā

flanga pasivitāte un kur koncentrēs dūri prettriecienam
no Ufas puses uzbrūkošajiem baltgvardiem. lepazinies ar

Austrumu frontes pavēlniecības apsvērumiem, J. Vācietis

savā direktīvā S. Kameņevam pēc trim dienām rakstīja:
«Pret ienaidnieku, kurš uzbrūk no Ufas puses, jums no

Austrumu frontei nodotā karaspēka ar prasmīgu daļu pār-

grupēšanu jārada trieciendūre, koncentrējot to Samaras-

Ufas virzienā... Jūs vēlaties visu nosegt un rezultātā

neko nenosegsiet. 1. armijas divīzijas nepieciešams virzīt

tiešā triecienā pret tām ienaidnieka daļām, kas uzbrūk

Ufas-Samaras un Ufas-Simbirskas virzienā.. .»
33

Tādējādi
tika ieteikts sagatavot triecienu pretinieka galveno spēku

flangā.
No virspavēlnieka direktīvām redzams, ka viņš neapro-

bežojās ar vispārēju uzdevumu izvirzīšanu, bet, detalizēti

iedziļinoties situācijā, konkrēti un bezkaislīgi novērtēja
Austrumu frontes un tās armiju pavēlniecības rīcību. Pats

viņš strādāja ļoti daudz un prasīja, lai arī citi nežēlotu

spēkus Padomju valsts aizsardzības interesēs. Ne visi

spēja pietiekami novērtēt J. Vācieša darbīgo un patstā-

vīgo raksturu, vēl grūtāk bija tam piemēroties. Virspa-
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vēlnieka stingrība bija labi saprotama. Jāņem vērā tas,
ka Austrumu frontes vadība tā arī neizveidoja triecien-

dūri, nespēja koordinēt 5. un 1. armijas darbību, kad tās

pēc grūtām atiešanas kaujām marta beigās pārgāja pret-
uzbrukumā.

7. aprīlī, gan krietni vēlāk, nekā bija paredzējis, J. Vā-

cietis izbrauca uz Austrumu fronti. Tās štābā viņš no-

klausījās Revolucionārās kara padomes ziņojumu par ope-

rāciju plānu un panākumiem frontes nostiprināšanā.
10. aprīlī turpat Simbirskā notika republikas un frontes

revolucionāro kara padomju kopēja sēde. Par katru cenu

vajadzēja noturēt stratēģiskos punktus pie Volgas. Šai

nolūkā bija stingri jānocietina un jāaizsargā Kazaņas,
Simbirskas, kā ari Sizraņas-Samaras un Saratovas rajons.
Apspriede nolēma no visām piecām frontes armijām
izveidot divas grupas. Viena no tām 2. un 3. armijas sa-

stāvā tika izvietota uz ziemeļiem no Kamas, bet otra

(dienvidu) grupa, par kuras komandieri iecēla 4. armijas

pavēlnieku M. Frunzi, sāka enerģiski gatavoties pret-
triecienam kolčakiešu galvenajiem spēkiem.

34

Tas bija laiks, kad baltgvardu Rietumu armijas pavēl-
nieks ģenerālis Hanžins savā pavēlē jau nekautrējās pie-
minēt Maskavas baznīcu kupolu zelta mirdzumu. Kolčaks

uzskatīja, ka Sarkanā Armija visā frontē sakauta un viņš
drīz sasniegs Volgu.

12. aprīlī J. Vācietis no Austrumu frontes atgriezās Ser-

puhovā. Sešas dienas vēlāk virspavēlnieks kopā ar Lauka

štāba priekšnieku sniedza ziņojumu Republikas Revolu-

cionārajai kara padomei par stāvokli frontēs. Bija nolemts

turpināt aktīvu darbību dienvidos. Baltgvardi tur centās

pārņemt iniciatīvu. Padomju karaspēka daļas sekmīgi

virzījās uz Rostovu un Novočerkasku, toties Don-

basā sastapās ar baltgvardu sīkstu pretestību. Uz

dienvidiem no Bahmutas un uz dienvidaustrumiem no

Luganskas pretinieks, saņēmis pastiprinājumus, pārgāja
pretuzbrukumā. Kaujas bija sīvas un noritēja ar mainī-

gām sekmēm.

Augošā neapmierinātība Antantes interventu karaspēkā,
kas spieda ārzemju imperiālistus atvilkt savus spēkus,
petļuriešu nepopularitāte, viņu nespēja organizēt spēcīgu
armiju, atviegloja Ukrainas frontes karaspēkam Ukrainas

teritorijas atbrīvošanu. Šīs frontes viena armija tuvojās
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Galicijas un Rumānijas robežām, bet otra ar panākumiem
cīnījās Odesas rajonā un Krimā.

Jau tuvākās nedēļas pierādīja, ka nepamatots bijis
virspavēlnieka optimistiskais Rietumu frontes novērtē-

jums. Secinājums, ka «pretinieks šai frontē kaut kādu cē-

loņu dēļ nav spējīgs pāriet uz aktīvu darbību»35
,

neat-

taisnojās. Cīņas rietumos saasinājās.
Nopietnu uzmanību ziņojums pievērsa Austrumu fron-

tei. Uz turieni tika pārsviestas karaspēka daļas un kara

tehnika no KSFPR centra, kā arī no citiem mazāk aktī-

viem pilsoņu kara iecirkņiem.
Situācija Austrumu frontē bija ļoti sasprindzināta. Vie-

nubrīd kolčakieši atradās vairs tikai ap 80—100 km no

Kazaņas, Samaras un Simbirskas, bet no Spaskas pie Vol-

gas — nepilnus 40 km. Kolčakieši neatlaidīgi lauzās uz

Volgas vidusteci, cenšoties sasniegt to pašā navigācijas
sākumā.

Ziņas, kuras pienāca no Austrumu frontes, liecināja, ka

Buguruslanas un Buzulukas rajonā Sarkanā Armija gūst
panākumus. Taču Buguļmas rajonā turpinājās padomju

karaspēka atiešana. Šādā situācijā aprīļa beigās enerģiskā

pretuzbrukumā pārgāja Austrumu frontes karaspēka dien-

vidu grupējums.
Ukrainas frontes daļām sekmīgi turpinot virzīšanos uz

rietumiem, 21. aprīlī J. Vācietis un S. Aralovs griezās ar

telegrammu pie V. I. Ļeņina, konsultējoties, kādā mērā

pieļaujama ievirzīšanās Galicijā un Bukovinā. Atbildes

telegrammā Aizsardzības Padomes priekšsēdētājs norā-

dīja, ka tā nepieciešama sakariem ar Padomju Ungāriju.
«Šis uzdevums,» rakstīja V. I. Ļeņins, «jāatrisina drīzāk

un noteiktāk, bet ārpus šā uzdevuma ietvariem nekāda

Galicijas un Bukovinas ieņemšana nav vajadzīga, jo Uk-

rainas armija kategoriski un nekādā gadījumā nedrīkst

novirzīties no saviem diviem galvenajiem uzdevumiem,

proti: pirmais, vissvarīgākais un neatliekamākais — palī-
dzēt Donbasam. Šo palīdzību vajag panākt drīz un plašos

apmēros. Otrs uzdevums — nodibināt drošus sakarus pa

dzelzceļiem ar Padomju Ungāriju. Paziņojiet, kādas jūsu
direktīvas Antonovam un kas darīts to izpildes pārbau-
dei!»36

Jauno padomju republiku armiju pavēlnieki dažkārt

pietiekami nerēķinājās ar vispārstratēģisko situāciju. Bija

gadījumi, kad viņi padomju varas kopējo interešu vietā
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vadījās no šaurāka apjoma separātiskiem apsvērumiem.

Turpmāk to vairs nevarēja pieļaut. 23. aprīlī virspavēl-
nieks J. Vācietis griezās pie V. I. Ļeņina ar ziņojumu par

Padomju republiku ciešākas militāras savienības nepiecie-
šamību. Tā bija nopietni apdomāta prasība, kuras sākot-

nējā ievirze atrodama jau agrākos virspavēlnieka ziņoju-
mos un telegrammās. J. Vācietis norādīja, ka «bruņoto
spēku sadrumstalošana nacionālajās armijās šajā izšķiro-
šajā momentā ir visādā ziņā nemērķtiecīga un ārkārtīgi
kaitē mūsu sekmēm» 37, un ierosināja tam darīt galu. Sar-

kanās Armijas papildināšanas interesēs viņš izteicās par
Vsevobuča likvidēšanu. J. Vācieša priekšlikumu atbalstīja
S. Aralovs, starp citu, iebilstot pret Vsevobuča likvidē-

šanu un iesakot to samazināt par 50—70 procentiem.

lepazinies ar ziņojumu, V. I. Ļeņins zīmītē Republikas
Revolucionārās kara padomes priekšsēdētāja vietniekam

E. Skļanskim norādīja, ka tūlīt jāsastāda direktīvas tek-

stu par militāro vienību (tās projektu nedaudz vēlāk uz-

rakstīja pats V. I. Ļeņins), piekrītot visus Vsevobuča spē-
kus nodot aktīvās Sarkanās Armijas papildināšanai

38
.
Pēc

nepieciešamajiem sagatavošanās pasākumiem 1919. gada
1. jūnijā VCIK pieņēma attiecīgu dekrētu par Krievijas,
Ukrainas, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas padomju re-

publiku vienību cīņai pret starptautisko imperiālismu.

Virspavēlnieks nobažījies vēroja vācu ķontrrevolucio-

nāro daļu pieaugošo spēku. Laiks tomēr pierādīja, ka

vācu militāristus pretpadomju cīņā iespējams izmantot

tikai ierobežotā apmērā. Toties arvien negantāk pret pa-

domju varu vērsās buržuāziski muižnieciskā Polija. Tās

karaspēks februārī un martā ieņēma daļu Baltkrievijas,
bet 21. aprīlī sagrāba Viļņu. Viļņas zaudējums bija negai-
dīts. Mēģinājumi pilsētu atgūt beidzās nesekmīgi. Poļu

baltgvardi turpināja uzbrukumu Pabrades-Daugavpils
virzienā. Tādēļ savu fronti bija spiesta pagarināt Padomju

Latvijas armija, rūpējoties par draudu novēršanu aizmu-

gurei un kreisajam flangam.
Stratēģisko rezervi virspavēlnieks J. Vācietis koncen-

trēja pie Volgas un bija norūpējies, lai tās daļas netiktu

priekšlaikus izsvaidītas atsevišķu virzienu pastiprināšanai.
Bažas radīja Austrumu frontes štāba nepietiekami prasmī-
gais darbs. Jau marta sākumā J. Vācietis meklēja piemē-
rotu kandidatūru Austrumu frontes štāba priekšnieka pos-

tenim. Šai nolūkā virspavēlnieks izsauca uz Serpuhovu
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Lietuvas padomju divīzijas priekšnieku ģenerāli V. Olde-

rogi. Taču pēc nopietnām pārdomām J. Vācietis apstājās
pie P. Ļebedeva kandidatūras. Izvēle katrā ziņā bija veik-

smīga. Ģenerālis P. Ļebedevs imperiālistiskā kara laikā

bija izpildījis armijas štāba priekšnieka pienākumus, izcē-

lās ar plašām zināšanām un lielām darba spējām. Pirms

izbraukšanas uz Simbirsku virspavēlnieks J. Vācietis iepa-
zīstināja viņu ar saviem apsvērumiem par baltgvardu ģe-

nerāļa Hanžina armijas sakāves iespējām Kineļas-Bugu-
ruslanas rajonā.

Austrumu frontes štābā P. Ļebedevs ieradās 27. aprīlī.
lepazinies ar situāciju frontē, četras dienas vēlāk viņš

ziņoja Lauka štābam par Buguruslanas operācijas gaitu,
norādot uz to, ka apstākļi spieduši, nenogaidot rezervju
koncentrēšanos, pāriet prettriecienā uz Buguruslanu, gūs-
tot atzīstamas sekmes.39 Diemžēl vispārējo situāciju Aus-

trumu frontē vēl nebūt nevarēja uzskatīt par apmierinošu.

Nebija izslēgta iespēja, ka ienaidniekam izdosies sasniegt
Volgu. J. Vācietis kategoriski prasīja darīt visu iespē-
jamo, lai tas nenotiktu, vēl vairāk, lai Volga nenonāktu

zem pretinieka apšaudes, jo bija iecerējis to izmantot kā

izdevīgu ūdensceļu rezervju pārsviešanai no dienvidu

iecirkņa uz ziemeļiem un otrādi. Viņš ieteica dot trie-

cienu Samaras-Simbirskas iecirknī uzbrūkošo baltgvardu

priekšējo daļu kreisajam spārnam un aizmugurei, piespie-
žot ienaidnieku pārtraukt virzīšanos uz Spasku. Taču Aus-

trumu frontes pavēlniecība izvēlējās mazāk izdevīgu trie-

ciena virzienu pretinieka dziļākajai aizmugurei.
Pamatotas bažas virspavēlniekam J. Vācietim sagādāja

cīņu ievirze Padomju Krievijas dienvidos. Dienvidu frontē

baltgvardiem jau bija ievērojams skaitlisks pārsvars un

padomju karaspēks Donbasā bija spiests soli pa solim at-

kāpties. Lai iegūtu papildinājumu Sarkanajai Armijai

dienvidos, J. Vācietis ierosināja izsludināt strādnieku mo-

bilizāciju Ukrainā. lerosinājums tika pieņemts, un Repub-
likas Revolucionārā kara padome to apstiprināja ar attie-

cīgu lēmumu.40

Sasprindzināta situācija izveidojās maija vidū. Naktī

uz 14. maiju baltgvardi pārrāva 7. armijas fronti Narvas

iecirknī; Judeņiča armija sāka uzbrukumu Petrogradai.

Negaisa mākoņi savilkās pāri dienvidiem, kur arvien grū-
tāk klājās 10. armijai. Nevarēja būt šaubu, ka Deņikins
centīsies izmantot cīņu saasināšanos citās frontēs. Tāpēc
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virspavēlnieks J. Vācietis izšķīrās pārtraukt padomju ka-

raspēka aktivitāti KSFPR ziemeļos un pāriet uz aizsar-

dzību 6. armijas frontē, dodot attiecīgu rīkojumu par

daļu pārsviešanu uz Petrogradas-Gatčinas rajonu. Vien-

laikus tika sperti soļi ienaidnieka pārrāvuma likvidēšanai

dienvidu frontes aizmugurē. Gribot negribot vajadzēja
Millerovas virziena pastiprināšanai pāradresēt Austrumu

frontei paredzētās trīs brigādes, artilēriju un kavalērijas
divizionu.41

lepazinies ar Austrumu frontes pavēlniecības iesniegto

turpmākās cīņas plānu un izklāstījis savus apsvērumus
Lauka štāba priekšniekam, J. Vācietis izbrauca uz Petro-

gradu. Aizsardzības Padome nosūtīja uz turieni grupu at-

bildīgu partijas un militāru darbinieku pilsētas aizsardzī-

bas organizēšanai
42

. Petrogradas aizstāvju rindās stājās
strādnieki un Baltijas flotes jūrnieki. 22. maijā virspavēl-
nieks deva rīkojumu Sarkanās Armijas daļas no Krasnoje
Selo-Gatčinas rajona virzīt enerģiskā uzbrukumā. Nedrīk-

stēja pieļaut, ka baltgvardi sasniegtu Petrogradu.
Tai laikā, kad Aizsardzības Padomes un virspavēlnieka

J. Vācieša galvenā uzmanība bija pievērsta notikumu at-

tīstībai Petrogradas rajonā, kontrrevolūcijas spēki spējā
triecienā sagrāba Rīgu. Tas bija smags zaudējums Pa-

domju Latvijai. Latviešu strēlniekiem vajadzēja atkāpties
uz jaunām aizsardzības pozīcijām Latgalē.

Austrumu frontē padomju karaspēka dienvidu grupa

sekmīgi turpināja pretuzbrukumu, arvien vairāk atspiežot

baltgvardus. Toties frontes kreisajā spārnā kolčakieši sa-

grāba Glazovu. Sakarā ar grūto stāvokli Dienvidu frontē

un Petrogradas rajonā 6. jūnijā J. Vācietis savā direk-

tīvā Austrumu frontei par tuvākajiem uzdevumiem

izvirzīja: ātrāk iegūt Belajas-Kamas līniju, nostiprināt to,

izveidojot spēcīgus atbalsta punktus, un nekavējoties

apspiest kontrrevolucionāro sacelšanos Uraļskas un Oren-

burgas apgabalā. 43 Austrumu frontes pavēlniecība, izpro-
tot direktīvu kā tālākā uzbrukuma pārtraukšanu, griezās
ar ziņojumu pie virspavēlnieka un V. I. Ļeņina, izsako-

ties par nepieciešamību austrumos visiem spēkiem turpi-
nāt uzbrukumu. Diemžēl karaspēka daļu noņemšana un

pārsviešana uz Petrogradas rajonu un Dienvidu fronti

bija neatliekama nepieciešamība. Tā to novērtēja arī

V. I. Ļeņins. Kas attiecas uz jautājuma otro pusi — par

frontes operatīvo darbību, tad 12. jūnijā virspavēlnieks
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paskaidroja, ka «Austrumu frontes uzdevums paliek agrā-
kais, t. i., sakaut Kolčaka armiju»

44
. J. Vācietis pie viena

aizrādīja uz padomju karaspēka nepietiekamo aktivitāti,

pārmetot, ka baltgvardu vajāšana galvenajā Ufas-Zlato-

ustas-Ceļabinskas virzienā norisinās ļoti vāji. Virspavēl-
nieks noraidīja frontes pavēlniecības plānu, kas paredzēja

galveno triecienu pretiniekam dot no Birskas uz Krasno-

ufimsku. Neskarot baltgvardu stratēģiskās rezerves, tas

būtu vērsts tukšā telpā. Lai varētu izpildīt pamatuzde-
vumu — pilnīgi sakaut kolčakiešus, — baltgvardi bija
jāpiespiež pieņemt kauju tiem neizdevīgos apstākļos. Tais-

nība, rēķinoties ar spēku piespiesto pārsviešanu no Aus-

trumu uz citām frontēm, J. Vācietis ierobežoja Austrumu

frontes centra uzdevumus ar īpašu avangardu izvirzīšanu,

gan norādot, ka padomju karaspēks tur nekādā gadījumā
nedrīkst palikt stingri pasīvs, īpaši vēl tādēļ, ka bija ziņas

par baltgvardu vājumu centrālajā iecirknī. Virspavēlnieks
uzsvēra nepieciešamību par katru cenu noturēt iniciatīvu

frontes centrā, lai nedotu ienaidniekam iespēju sagrupēt

spēkus flangos. 45

Austrumu frontes vadība, kaut arī nekonsekventa pra-
sībā turpināt enerģisku uzbrukumu (par to liecināja tās

ierosinājums pārcelt paredzēto aizsardzības joslu no Be-

lajas-Kamas uz Balaševo-Kunguras-Čusovajas līniju 46
), iz-

šķirošu nozīmi piešķīra teritorijai. Virspavēlnieks J. Vā-

cietis savukārt uzskatīja, ka Kolčaku jāsakauj ar strauju
iznīcinošu triecienu tā dzīvajam spēkam, necenšoties iegūt

telpu. Tādēļ viņš uzstājās par to, ka jāpanāk kolčakiešu

sagrāve, neielaižot tos Sibīrijas plašumos. Pēc J. Vācieša

aprēķiniem Sarkanā Armija spēja sakaut baltgvardus Aus-

trumu frontē ar ierobežotiem spēkiem.

Bija vēl viens apstāklis, kuru nedrīkstēja nenovērtēt.

Kolčaka aizmugurē arvien plašāku un spēcīgāku vērienu

ieguva partizāņu kustība. Tautas masu. cīņa pret baltgvar-
diem un inferventiem iegāja izšķirošajā posmā. Nereti

sacēlās veseli apriņķi. Sākotnējā stihiskā cīņa komunistu

vadībā kļuva par organizētu kustību, kuru apspiest kontr-

revolūcija nespēja.
47

Tomēr ļoti no svara bija ieņemt Urālus. Šo uzdevumu

V. I. Ļeņins izvirzīja jau agrāk, un maija beigās vēlreiz

atkārtoja. Tādēļ jautājumu par uzbrukumu Austrumu

frontē jūnija vidū izskatīja sanākušais partijas Centrālās

Komitejas plēnums. Plēnums un tūlīt pēc tam Republikas
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Revolucionārā kāra padome izteicās par intensīva uzbru-

kuma turpināšanu Austrumu frontē, lai visātrāk atrisi-

nātu virspavēlnieka izvirzīto uzdevumu — sakautu Kol-

čaka karaspēku
48

.
Vienlaikus par katru cenu vajadzēja

nostiprināt Petrogradas iecirkni. Tāpēc vajadzēja noņemt

jaunas daļas no Austrumu frontes, kuras papildināšanai

steidzīgi mobilizēja vietējos darbaļaudis. Sarkanā Armija
ar enerģisku uzbrukumu guva panākumus. Atstājot vienu

pilsētu pēc otras, kolčakieši vēlās atpakaļ.

DEŅIKINA SAGRĀVES PLĀNS

Sarkanās Armijas cīņa pret Kolčaka un Judeņiča balt-

gvardu armijām neļāva visu uzmanību veltīt Deņikinam,
lai gan arvien skaidrāk kļuva redzams, kādas briesmas

Padomju valstij draud no dienvidu kontrrevolūcijas. Bija
notikušas ievērojamas izmaiņas starptautiskajā arēnā,

gluži citādi bija politiskie, militārie v. c. apstākļi, un to-

mēr, tāpat kā iepriekšējā gada rudenī, priekšplānā atkal

izvirzījās Dienvidu fronte, kur Sarkanajai Armijai nebija
izdevies sagraut baltgvardu spēkus. Vēlāk savās atmiņās
J. Vācietis rakstīja, ka viņam jau 1919. gada maija bei-

gās kļuvis pilnīgi skaidrs, ka no Deņikina var sagaidīt
turpmākus spēcīgus triecienus divos virzienos: 1) uz Har-

kovu un tālāk uz ziemeļiem, 2) uz Caricinu un uz zieme-

ļiem. Jau tad virspavēlnieks apsvēra iespējas dot deņiki-
niešiem spēcīgus prettriecienus uz Harkovu un Caricinu,

secinot, ka galvenais un izšķirošais trieciens jādod Har-

kovas-Donbasa virzienā.49

Deņikina sagrāves plāns, par kuru virspavēlnieks infor-

mēja V. I. Ļeņinu, sīkāk tika izstrādāts un papildināts jū-
nijā. To, ka J. Vācietis bija pirmais, kas izstrādāja plānu

deņikiniešu iznīcināšanai, apstiprina S. Aralovs: «Sākot-

nēji plānu par uzbrukumu Deņikinam pēc visumā sīkiem

un pamatīgiem V. I. Ļeņina norādījumiem sastādīja J. Vā-

cietis. Šis plāns paredzēja uzbrukuma izvēršanu cauri

Donbasam.»50

Pamatos plāna izstrādāšanu virspavēlnieks J. Vācietis

pabeidza jūnija otrajā pusē. Tolaik bija reorganizēta un

pārkārtota Rietumu un Dienvidu fronte (starp tām abām

sadalīja izformētās Ukrainas frontes karaspēka daļas). No

Kurskas-Jekaterinoslavas rajona līdz pat Volgas lejasteces
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labajam krastam stiepās vienota Dienvidu fronte 14., 13.,

8., 9. un 10. armijas sastāvā. Pēc bīstamo draudu novēr-

šanas Petrogradai un kolčakiešu tālākās atspiešanas aus-

trumos, Dienvidu frontei tika veltīta galvenā uzmanība.

Kā liecina J. Vācieša ziņojums Republikas Revolucionā-

rajai kara padomei par stāvokli frontēs jūnija vidū, stā-

voklis dienvidos bija kļuvis draudošs. lenaidnieks bija gu-

vis panākumus Harkovas-Kurskas un Voroņežas virzienā,
kā arī pārrāvis Povorinas—Caricinas dzelzceļu un izvirzī-

jies uz ziemeļiem no Caricinas. Kopā ar Lauka štāba rī-

cībā esošajām ziņām tas viss norādīja uz pretinieka spēku
grupēšanos galvenokārt divos rajonos: Kurskas-Voroņe-
žas frontē un pret Kamišinas-Balašovas iecirkni.

Virspavēlnieks J. Vācietis uzskatīja, ka sekmīgām ope-

rācijām dienvidos nepieciešami šādi priekšnoteikumi: vis-

īsākajā laikā ir jāpapildina visas piecas Dienvidu frontes

armijas (arī to komandējošais sastāvs) un Viduspievolgā
kā neapdraudētā formēšanās bāzē ir jāizveido rezerves

armija, nostiprinot tuvāko aizmuguri un organizējot Tam-

bovas, Kurskas, Voroņežas un Kamišinas aizsardzību.

Frontes skaitlisko sastāvu J. Vācietis bija iecerējis palie-
lināt līdz 170 tūkstoš durkļiem un zobeniem, kā arī 500

lielgabaliem. Pēc šo spēku koncentrēšanās vajadzēja sākt

vispārēju uzbrukumu pret Deņikinu. Uzbrukuma sākums

bija iecerēts laikā no 1. līdz 10. augustam. Operācijas

mērķis bija skaidrs: sakaut deņikiniešus Donas apgabalā
un Ukrainā, nedodot iespēju tiem atkāpties uz Ziemeļ-
kaukāzu.51 Lūk, tādēļ J. Vācietis bija iebildis pret Aus-

trumu frontes pavēlniecības ļoti nenoteikto apgalvojumu
sakaut Kolčaku līdz rudens vidum. Tādā gadījumā krietni

ievilktos pastiprinājumu izdalīšana no šīs frontes spēkiem
cīņām dienvidos. Izrādījās, ka Vācietim bija taisnība. Jū-

nija beigās Kolčaka vajāšanu varēja turpināt ar mazākiem

spēkiem, jo baltgvardu rindu sairums vairs nebija apturams.
Galveno triecienu Deņikina baltgvardiem J. Vācietis

gatavojās dot ar 14., 13., un 8. armijas spēkiem, t. i., ar

Dienvidu frontes labo spārnu un centru cauri Donbasam

virzienā uz Novočerkasku. Palīgtrieciena loma bija pare-

dzēta frontes kreisajam spārnam — 9. un 10. armijai —

joslā starp Volgu un Donas vidusteci. 10. armijai, uzbrū-

kot gar Donas kreiso krastu, vajadzēja atgriezt ienaidnie-

kam atkāpšanās ceļus uz Ziemeļkaukāzu. 52 J. Vācieša plāns
bez visa teiktā paredzēja koncentrēt Kurskas rajonā trie-
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ciengrupu. Tajā viņš bija nolēmis iekļaut trīs strēlnieku

divīzijas un kavalēriju speciāli Deņikina izlases daļu sa-

kaušanai. Šim atbildīgajam uzdevumam virspavēlnieks
gatavojās izmantot latviešu strēlniekus, igauņu padomju
daļas un no kursantiem saformētu divīziju.

Savu plānu virspavēlnieks J. Vācietis turpināja izstrā-

dāt detaļās vēl jūlija sākumā. A. Jegorovs, kurš izšķirošo
cīņu dienās komandēja Dienvidu fronti, vēlāk atzina, ka

šis plāns pilnīgi atbildis visai iepriekšējai situācijai un

pareizi atrisinājis frontes vispārējos uzdevumus. «Galvenā

trieciena izvēle caur Ukrainu un Donbasu,» vēlāk A. Je-

gorovs rakstīja speciālā pētījumā, kas veltīts Deņikina sa-

grāvei, «bija vienīgi pareizā.»
53 Tas garantēja iedzīvo-

tāju atbalstu Sarkanajai Armijai, kam bija visai būtiska

nozīme. Aizsteidzoties notikumiem priekšā, jāpiebilst, ka

Deņikina sagrāve 1919. gada rudenī un ziemā visā visumā

noritēja tā, kā bija paredzējis J. Vācietis. Sarkanā Armija
savu galveno triecienu vērsa Harkovas-Donbasa virzienā.

24. jūnijā kurjers nogādāja V. I. Ļeņinam divus virspa-
vēlnieka sūtījumus

54. Pirmajā no tiem atradās virspavēl-
nieka ziņojums par stāvokli frontēs jūnija vidū. Tas

sniedza sīku pārskatu par vispārējo stratēģisko situāciju,

Republikas bruņoto spēku stāvokli un pretinieka grupē-

jumiem. J. Vācietis neslēpa, ka pavisam nav rezervju,
un ka par tādām kādai no frontēm var būt tikai karaspēka

daļas no citas frontes. Uzbrukumu Austrumu frontē

viņš saistīja ar stāvokli dienvidos, ar nepieciešamību

pastiprināt Dienvidu fronti. Virspavēlnieks norādīja, ka

uzdevums visās pārējās frontēs pašreizējā situācijā re-

zervju trūkuma dēļ jārisina atkarībā no tā, kā stabilizē-

sies stāvoklis Dienvidu frontē un Petrogradas-Pleskavas

rajonā.
Otrais sūtījums saturēja virspavēlnieka J. Vācieša zi-

ņojumu Republikas Revolucionārajai kara padomei par

neveiksmju cēloņiem Dienvidu frontē un par tās uzdevu-

miem. Tie bija izvirzīti, taču tos izpildīt neizdevās. Jūnija

pēdējā nedēļā baltgvardi sagrāba Harkovu, krita Caricina,

kas vairākkārt bija spējusi izturēt aplenkumu. Caricinas

zaudējums, kā savās atmiņās raksta J. Vācietis, bijis sā-

pīgs un zināmā mērā neizprotams 55, jo 10. armija neno-

liedzami pārsniedza Vrangeļa baltgvardu daļu spēkus.
Та ka Caricina bija kritusi, vajadzēja dot rīkojumu

Austrumu frontei parūpēties par labā flanga drošību. Aus-
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enerģiju pēdējās kaujās pret kolčakiešiem Aizsardzības

Padome savā 25. jūnija sēdē pieņēma lēmumu izteikt pa-
teicību 5., 2. un Turkestānas armijas sarkanarmiešiem un

komandējošajam sastāvam un izsniegt balvas. Paziņojot

par to, virspavēlnieks lika nolasīt pavēli visās rotās,

eskadronos, baterijās un komandās 56. Kā atbildot uz šo

karaspēka daļu varonību, sevi atgādināja 3. armija, kas

1. jūlijā atbrīvoja Permu un Kunguru.

Dienvidu fronte ... Jūlija sākumā virspavēlnieks atkal

un atkal savās domās kavējās pie tās, aprēķinot piepra-
sāmos papildinājumus un kara materiālus, sagatavojot di-

rektīvas un rīkojumus. J. Vācietim nebija divu domu par

to, ka Deņikina sagrāve jārealizē ar tādu aprēķinu, lai

Sarkanās Armijas galvenie spēki darbotos Maskavas vir-

zienā, nosedzot Tulas kara rūpnīcas un KSFPR centru.

Viņš bija pārliecināts, ka ar Deņikina sagrāvi tiks dots

nāvējošs trieciens visai Krievijas kontrrevolūcijai, kā tas

arī patiesībā bija.

Jūlija sākumā sanāca KK(b)P Centrālās Komitejas plē-
nums. Tas izskatīja svarīgus pilsoņu kara izvirzītus jautā-
jumus, galveno uzmanību veltot Padomju valsts spēku
mobilizēšanai cīņā pret Deņikina baltgvardiem. Tika lemts

arī par virspavēlnieka nomaiņu. Kā tas redzams no vēs-

tules N. Krupskajai,
57

par to tobrīd izteicies arī V. I. Ļe-
ņins. Izpildot KK(b)P Centrālās Komitejas plēnuma norā-

dījumus, KSFPR Tautas Komisāru Padome 1919. gada 8.

jūlijā atbrīvoja J. Vācieti no virspavēlnieka pienāku-
miem.

58
Par godu J. Vācietim jāsaka, ka savā autobiogrā-

fijā, kuru viņš rakstīja pāris mēnešu vēlāk, bijušais virs-

pavēlnieks nav centies sevi novērtēt par augstu, parādīt
pēc iespējas labākā gaismā. Pat vairāk, tajā varam atrast

visai paškritiskus izteikumus. «Bieži man bija jādomā,»

rakstīja J. Vācietis, «vai es strādāju pietiekami enerģiski,
varbūt kāds cits izdarītu vairāk, varbūt man vajadzētu
šo vietu atdot kādam talantīgākam stratēģim.» 59 Lai kā

arī būtu, aizvadītajā gadā Jukums Vācietis kā Austrumu

frontes, pēc tam visas Sarkanās Armijas virspavēlnieks

bija paveicis tiešām daudz, un ar apziņu, ka visus spēkus

veltījis Padomju valsts aizsardzībai, viņš varēja būt mie-

rīgs par to vērtējumu, kuru vajadzēja dot vēsturei.
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VII nodaļa

KADRU KALVĒ

KAD LIELGABALI PIEKLUST

Atrazdamies Republikas Revolucionārās kara padomes
rīcībā sevišķi svarīgiem uzdevumiem, J. Vācietis ar sa-

protamu interesi sekoja izšķirošo cīņu gaitai pret Deņi-
kina baltgvardiem. Vienubrīd stāvoklis patiesi bija kri-

tisks; pašpārliecinātais ienaidnieks enerģiski lauzās uz

Padomju valsts galvaspilsētu, un vajadzēja sasprindzināt
visus spēkus, lai to apturētu. Grūts uzdevums bija jāveic
Dienvidu frontes trieciengrupai, kuru izveidoja no Lat-

viešu strēlnieku divīzijas, P. Pavlova atsevišķās brigādes
un sarkanajiem kazakiem. Sīvās kaujās pie Orlas un Kra-

miem trieciengrupa deva iznīcinošu pretsparu baltgvardu
izlases daļām. Šīs asiņainās kaujas iezīmēja lūzumu cīņu

gaitā. Sabruka deņikiniešu cerības ieņemt Maskavu. Vēl

nesen tik pašpārliecinātais baltgvardu karaspēks sāka vel-

ties atpakaļ un drīz tika pilnīgi sagrauts.

Izšķirošo cīņu priekšvakarā no Dienvidu frontes uz Pet-

rogradu pārsvieda 5. latviešu strēlnieku pulku. Petrogradā
no jauna bija briesmās. 5. pulka strēlnieki ar diviem 21.

divīzijas pulkiem tika iekļauti trieciengrupā. Tā sīvās

kaujās oktobra otrajā pusē deva izšķirošus triecienus Ju-

deņiča baltgvardiem, atsviežot viņus no Oktobra revolū-

cijas varoņpilsētas.
Par pašaizliedzību cīņās pret padomju varas ienaidnie-

kiem šajās pilsoņu kara izšķirošajās dienās latviešu strēl-

nieki kārtējo reizi izpelnījās partijas un Padomju valdī-

bas atzinību. Goda Sarkano karogu pasniedza Latviešu

strēlnieku divīzijai par varonīgo cīņu pret deņikiniešiem.

Apbalvoja arī atsevišķus pulkus. Zemgaliešiem par Pet-

rogradas aizstāvēšanu 1919. gada rudenī Viskrievijas Cen-

trālā Izpildu Komiteja pasniedza otru Sarkano Gada ka-

rogu.
Ar savu veco pulku un tā ieguldījumu Padomju valsts

aizstāvēšanā J. Vācietis pamatoti lepojās. Savukārt zem-

galieši vienmēr ar lielu cieņu pieminēja savu bijušo ko-

mandieri un pie izdevības centās uzzināt, kā viņam
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klājas. Liels bija prieks, ja izdevās pārmīt kaut dažus vār-

dus. Pat desmit piecpadsmit gadus pēc pilsoņu kara katra

J. Vācieša tikšanās ar saviem «puikām» izvērtās sirsnīgā
sarunā. Ja vien atļāva laiks, tā bieži vien turpinājās
J. Vācieša dzīvoklī. Tie bija abpusēji patīkami brīži, un

tos glabā to cilvēku atmiņa, kuri kādreiz jaunības spēka

pilni un vīra brieduma gados tikušies ar Sarkanās Armijas
pirmo virspavēlnieku.

Padomju zeme ilgojās miera, kas tai bija nepieciešams,
lai dziedētu imperiālistiskā un pilsoņu kara cirstās brūces,
celtu un radītu jaunu sociālistisku sabiedrību. Jau 1919.

gada vasarā Tautas Komisāru Padome sāka gatavoties

paredzamajām izmaiņām KSFPR militārajā celtniecībā pēc

pilsoņu kara. Novembra beigās, kad sakautie deņikinieši

un Judeņiča baltgvardi bija atsviesti tālu no Maskavas

un Petrogradas, jautājums par Sarkano Armiju pēc balt-

gvardu un interventu padzīšanas pacēlās ar vēl lielāku

noteiktību. Padomju zemei jau no paša sākuma bija sve-

šas iekarošanas tendences, tā netīkoja pēc citu valstu te-

ritorijas. Bruņotie spēki bija nepieciešami aizsardzības no-

lūkos. Tādēļ šķita, ka jāgatavojas Sarkanās Armijas de-

mobilizācijai, pastāvīgās armijas aizstāšanai ar milicijas
sistēmu. Šim nolūkam 1919. gada 30. novembrī Republi-
kas Revolucionārā kara padome izveidoja komisiju, ku-

ras uzdevums bija teorētiski izstrādāt un pamatot milicijas
sistēmas ieviešanu Padomju valsts aizsardzībā. Par komi-

sijas priekšsēdētāju iecēla Jukumu Vācieti 1. Viņš ar lielu

enerģiju ķērās pie darba, kas katrā ziņā bija mazāk pa-

zīstams, taču nepieciešami vajadzīgs.

Aprimstot pilsoņu karam un darbaļaudīm stājoties mie-

rīgā jauncelsmes darbā, nedrīkstēja pieļaut sociālistiskās

valsts aizsardzības spēju pavājināšanos. Vienmēr vaja-

dzēja būt gataviem dot spēcīgu pretsparu jebkuram im-

periālistu mēģinājumam apdraudēt Padomju republiku.
Tas nozīmēja, ka bez pastāvīgiem bruņotajiem spēkiem
neiztikt. Taču kādos apmēros paturēt Sarkano Armiju, cik

sarkanarmiešu demobilizēt, kā ieviest milicijas sistēmu

valsts aizsardzībā — tie bija jautājumi, kuru risināšanu

nevarēja atlikt uz vēlāku laiku.

Risinot šos valsts aizsardzības sistēmas pārkārtošanas
uzdevumus, J. Vācietis pievērsās vēsturei un tās sniegta-

jām liecībām par milicijas sistēmas rašanos un pastāvē-
šanu agrāk. leskats vēsturē liecināja, ka problēma vispār
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nav jauna, bet interesanta, un tik plašā mērogā nekad ag-

rāk nav risināta. Bija rūpīgi jāapsver visi aspekti, lai

pieņemtu praktiski realizējamus lēmumus un pareizus
ieteikumus. Uzdevums, kā izrādījās, vienā paņēmienā ne-

bija izpildāms. Kā tāds tas J. Vācieti vēl vairāk ieintere-

sēja, un viņš nodevās darbam ar parasto aizrautību.

3. decembrī kā pirmais savas tēzes minētajā jautājumā

izklāstīja N. Podvoiskis, tai laikā Vsevobuča Centrālās

pārvaldes priekšnieks. Tiesa, viņš neuzrādīja noteiktu atri-

sinājumu. leteicis pagaidām atturēties no nekavējošas

milicijas sistēmas ieviešanas, N. Podvoiskis uzskatīja, ka

pārejas periodā jāsaglabā pastāvīga Sarkanā Armija ar

tādu aprēķinu, ka pie pirmās iespējas to aizstās ar šķi-
risku miliciju, šim nolūkam izmantojot Vsevobuča terito-

riālos kadrus.

J. Vācietis kā komisijas priekšsēdētājs nesteidzās tūlīt

izteikt savus apsvērumus. Rūpīgi pārdomāto ziņojumu
«KSFPR bruņoto spēku reformas variants ar pāreju uz

milicijas sistēmu» viņš sniedza Republikas Revolucionā-

rajai kara padomei 1920. gada janvāra otrajā pusē. Pa-

matojot savus apsvērumus ar to, ka miers starp sociālis-

tisko valsti un imperiālistiskajām lielvalstīm nevar būt

pastāvīgs, J. Vācietis noteikti izteicās par tādu priekšno-
teikumu saglabāšanu, kas spētu nodrošināt Padomju ze-

mes aizsardzības gatavību. Pilsoņu kara gadi liecināja,
ka vispirms jānodrošina starptautiskā imperiālisma svarī-

gākais uzbrukuma objekts — KSFPR Eiropas daļa. Valsts

aizsardzības interesēs J. Vācietis ierosināja pārcelt mili-

tāri administratīvo centru uz austrumiem — Urālu, Ka-

mas un Volgas rajonu. Viņš ieteica radīt vienotu Padomju

republikas militāri tehnisko bāzi Vjatkas, Permas, Jeka-

terinburgas, Ceļabinskas, Ufas un Simbirskas rajonā
2
.

Šī

doma, neapšaubāmi, pelnīja ievērību. Turklāt Urālos bija
rodamas visas nepieciešamās izejvielas spēcīgas metalur-

ģijas izvēršanai, kuras strauju izaugsmi iezīmēja jau pir-
mās piecgades darba ritms. Turpmāk šis smagās rūpniecī-
bas un metalurģijas rajons attīstījās sevišķi vērienīgi.
Lielā Tēvijas kara gados no Urāliem uz fronti nosūtīja
tūkstošiem tanku, lidmašīnu, lielgabalu v. c. kara teh-

nikas.

Beidzoties pilsoņu karam, Sarkanās Armijas demobili-

zācijas jautājumu J. Vācietis paredzēja risināt tā, lai ne

uz brīdi neciestu valsts aizsardzības intereses. Šai nolūkā
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viņš ieteica saglabāt zināmu skaitu (20) divīziju, kurām

vajadzēja atrasties pilnīgā kaujas gatavībā. Desmit no

tām J. Vācietis domāja atstāt kā regulāro armiju, kā

«pirmās līnijas» divīzijas, kamēr pārējās desmit — «otrās

līnijas» divīzijas — sākoties karam, nekavējoties stātos

Padomju republikas sardzē. Minēto divdesmit divīziju sa-

glabāšana, pēc viņa uzskatiem, dotu iespēju īsā laikā

iesaistīt cīņās pret ienaidnieku vairāk nekā vienu miljonu
sarkanarmiešu 3.

Tādējādi arī J. Vācietis izteicās pret nekavējošu pāreju
uz milicijas sistēmu. Nedaudz vēlāk kādā no saviem rak-

stiem žurnālā «Vojennoje Delo» viņš šai sakarībā norā-

dīja uz diviem nosacījumiem. Pirmkārt, bija jābūt skaid-

rībā, vai starptautiskā situācija un Padomju republikas

iekšējās dzīves struktūra sekmē strauju pāreju, t. i., ra-

dikālus pārkārtojumus aizsardzības sfērā, kas saistīti ar

milicijas sistēmas ieviešanu, un, otrkārt, vai esošajos ap-

stākļos neievērot vidusceļu, saglabājot augstu kaujas ga-

tavību šī vārda valstiskajā nozīmē. J. Vācietis brīdināja,
ka karš var izcelties pēkšņi. Tādā gadījumā pretinieks,
kam pastāvīga armija, ātrāk sagatavosies un iebruks Pa-

domju zemes teritorijā. Ja KSFPR Eiropas daļas teritorijā

milicijas sistēma tobrīd būs savā sākotnējās organizēšanās

stadijā, ienaidniekam tiks dota iespēja ielauzties zemes

iekšienē. «Tādēļ,» secināja J. Vācietis, «nekavējoša pār-

eja uz milicijas sistēmu, atlaižot pastāvīgo armiju, pašlaik
ir pilnīgi neiedomājama. Mūsu republikai vajadzīgs bru-

ņots kaujas spēks, kas spējīgs jebkurā brīdī dot pretsparu

ienaidniekam, lai no kuras puses tas arī parādītos, bet

tas ir pa spēkam tikai pastāvīgai armijai. Tātad pastāvīgo
armiju pagaidām nepieciešams saglabāt.»

4

Atzīstot par nepieciešamu saglabāt pastāvīgu Sarkano

Armiju, J. Vācietis tomēr atzina, ka iespējams daļēji sākt

milicijas sistēmas ieviešanu, veicot to ļoti pārdomāti un

uzmanīgi. «Šeit nepieciešama dziļa pārdomātība lēmumos

un liela uzmanība pasākumos,»
5 viņš brīdināja. Jau tu-

vākie mēneši pierādīja, ka J. Vācietim taisnība. Imperiā-
listi vēl nebija atsacījušies no domas ar spēku satriekt

Padomju valsti.

1920. gada 29. janvārī Republikas Revolucionārās kara

padomes sēdē, piedaloties J. Vācietim, S. Kameņevam,
P. Ļebedevam, N. Podvoiskim v. c, izskatīja jautājumu

par jauno Sarkanās Armijas organizācijas veidu. J. Vā-
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cietis un N. Podvoiskis noteikti noraidīja S. Kameņeva un

Lauka štāba iesniegto projektu. Tas bija visai sarežģīts,
pie tam, ka noradīja J. Vācietis, nebūt ne labākais risi-

nājums, jo pamatos pilnīgi atgādināja divīziju teritoriālos

apgabalus Francijā no franču-prūšu kara laika 1870.—

1871. gadā. Nopietno domstarpību dēļ sēde pieņēma lē-

mumu visiem apspriedes dalībniekiem tuvāko triju dienu

laikā iesniegt īsus motivētus apsvērumus par milicijas
sistēmas ieviešanu. Savā priekšlikumā J. Vācietis preci-
zēja agrāk minētos secinājumus, ierosinot mobilizācijas
pamatā likt teritoriālo nokomplektēšanu, maksimāli rēķi-
noties ar esošajiem apstākļiem un situāciju.6

Rezultātus lielajam sagatavošanas darbam pārejā uz

teritoriālo milicijas sistēmu valsts aizsardzībā apkopoja

21114*
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KK(b)P IX kongress. Tā lēmumi deva ievirzi sekojošiem

praktiskajiem pasākumiem. KSFPR teritoriju iedalīja trīs-

padsmit kara apgabalos. Sākās kaujās novājināto divīziju
izformēšana. Vairākas armijas tika pārveidotas par darba

armijām.
Sākto pāreju uz Sarkanās Armijas mierlaika uzbūvi pār-

trauca panu Polijas uzbrukums Padomju Krievijai 1920.

gada pavasarī. Nedaudz vēlāk, kad Sarkanās Armijas gal-
venie spēki bija iesaistīti cīņā pret poļu baltgvardiem,

aktivizējās Krimā patvērušās un līdz galam nesatriektās

deņikiniešu atliekas. Viņu komandēšanu bija uzņēmies
ģenerālis P. Vrangelis. Ārzemju imperiālistu labi apbru-
ņots un apgādāts, melnā barona karaspēks, nogaidījis iz-

devīgu brīdi, atstāja Krimu un iebruka Ziemeļtaurijā. No

jauna izveidojās Dienvidu fronte. Taču vrangeliešu mēģi-

nājumi gūt tālākus panākumus Ziemeļtaurijā un pēc tam

Kubaņā cieta neveiksmi. Sarkanā Armija atspieda balt-

gvardus uz Krimu, kur viņi saņēma pēdēj о iznīcinošo

triecienu.

Uzvaras pār panu Poliju un Vrangeli iezīmēja pilsoņu
kara beigas Padomju Krievijas Eiropas daļā. Cīņas pret
interventiem un baltgvardiem turpinājās Tālajos Austru-

mos, Aizkaukāzā un Vidusāzijā, taču nebija šaubu par to,

ka Sarkanā Armija ar vietējo darbaļaužu palīdzību sa-

trieks visus padomju varas ienaidniekus. Tādēļ 1921. gadā
visai noteikti turpinājās to jautājumu risināšana, kuri

saistījās ar padomju bruņoto spēku pāreju uz miera laika

stāvokli. Padomju valsts paturēja daļu no pilsoņu kara

ugunīs rūdītajiem regulārās Sarkanās Armijas kadriem.

Viņi modri sargāja tautas saimniecības atjaunošanas un

sociālistiskās jauncelsmes darbu, kuram padomju darba-

ļaudis turpmāk veltīja savus spēkus un enerģiju.

KARA AKADĒMIJAS PASNIEDZĒJS

Ar 1919./20. mācību gadu J. Vācietis papildināja Sar-

kanās Armijas Ģenerālštāba akadēmijas pasniedzēju rin-

das. Tas, protams, nebija viņa pedagoģiskās darbības sā-

kums. J. Vācietis kā pasniedzējs bija nedaudz darbojies
vēl pirms imperiālistiskā pasaules kara. Tiesa, tie bija
tikai pirmie soļi, turklāt parastā karaskolā, ne Ģenerāl-
štāba akadēmijā, augstākajā militāro kadru kalvē.
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Sarkanās Armijas Ģenerālštāba akadēmijā par pasnie-

dzējiem darbojās daudzi vecie militārie speciālisti, agrā-

kie ģenerāļi, tāpat ģenerālštāba virsnieki, kara inženieri.

Gandrīz vienā laikā ar J. Vācieti uz akadēmiju pārgāja
strādāt V. Novickis. Bijušais ģenerālis neilgu laiku 1917.

gada rudenī bija komandējis Rīgas frontē izvietoto 12. ar-

miju. Sākumā V. Novickis pasniedza taktiku, bet vēlāk

viņu iecēla par karu vēstures cikla galveno vadītāju.
Kara mākslas vēstures kursu lasīja profesors A. Svečins,

daudzu jau pirms pirmā imperiālistiskā pasaules kara iz-

dotu militāru darbu autors. Ar inženierzinātnēm klausī-

tājus iepazīstināja ievērojamais kara inženieris profesors
K. Veļičko. 20. gados akadēmijas pasniedzēju rindas pa-

pildināja B. Šapošņikovs, A. Zaiončkovskis v. c. Klausī-

tāju pirmo sastāvu vidū bija vesela plejāde redzamu pil-

soņu kara varoņu, kā, piemēram, P. Dibenko, I. Fedjko,
I. Sabļins, tāpat vēlākie Padomju Savienības Maršali un

ģenerāļi K. Mereckovs, V. Sokolovskis, I. Tjuļeņevs,
V. Popovs, nākamie pazīstamie padomju militārie teorē-

tiķi V. Triandafilovs, S. Beļickis un A. Volpe. Sarkanās

Armijas Ģenerālštāba akadēmijā varēja sastapt daudzu

un dažādu tautību pārstāvjus. 1919./20. gadā akadēmijā
savas militārās zināšanas apguva arī J. Dzenītis, B. Eglī-
tis, A. Gailis, K. Janelis, J. Žīgurs, K. Žīgurs v. c. latvieši,

kuri savu dzīvi bija nolēmuši arī turpmāk saistīt ar pa-

domju bruņotajiem spēkiem. Vēlāk viņu skaitu papildi-
nāja citi, to vidū M. Reiters, J. Veikins, P. Baumanis —

pazīstami Lielā Tēvijas kara dalībnieki ģenerāļi.
1919./20. gadā Sarkanās Armijas Ģenerālštāba akadē-

mija pārgāja uz t. s. normālo (trīsgadīgu) kursu. 7 Akadē-

mijā tolaik pasniedza visu ieroču šķiru (kājnieku, kavalē-

rijas, artilērijas, tehnisko daļu un kara gaisa spēku) tak-

tiku, vispārējo taktiku, karu un kara mākslas vēsturi.

Klausītāji iepazinās ar 1904.—1905. gada krievu-japāņu,
kā arī 1914.—1918. gada imperiālistiskā pasaules kara

vēsturi, ar fortifikāciju, karaspēka aizmugures uzbūvi un

tā apgādes organizēšanu. Protams, turpinoties pilsoņu ka-

ram, bija jāpārvar ne mazums grūtību. Ziemā kursanti

lekcijas klausījās vāji apgaismotās un aukstās telpās.
Neliela bija viņu pārtikas deva. Akadēmijas priekšnieks
A. Sņesarevs, kurš 1919. gada augustā nomainīja A. Kļi-

moviču, kā arī administrācija, veltīja visas pūles, lai

dzīves un darba apstākļus uzlabotu, un panāca to jau
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visai drīz. Savukārt klausītāju kolektīvs izcēlās ar augstu

apzinīgumu. Viņu vidū populārs bija lozungs: minimālā

laikā — maksimālu daudzumu derīgu zināšanu.

Jau 1919./20. gadā akadēmijas mācību daļa ieviesa

teorētisko lekciju un praktisko nodarbību ciešu saistību.

Katram teorētiskam kursam sekoja attiecīgas praktiskās
nodarbības. Pie tam tika atzīts par lietderīgu, ka viena

vai otra priekšmeta pasniedzējs vienlaikus ir arī praktisko
nodarbību vecākais vadītājs. Tādējādi no pasniedzējiem

prasīja, lai klausītāji apgūtu visu kursu kopumā, kā teo-

rētisko, tā praktisko daļu. Akadēmijā visnotaļ sekmēja

klausītāju patstāvīgu darbību. Ja pirmajos divos gados

pakāpeniski pieauga viņu aktīva līdzdalība attiecīgo kursu

teorētiskās un praktiskās daļas apguvē, tad pēdējā, tre-

šajā gadā klausītājiem vajadzēja praksē pierādīt patstā-
vīgu radošu darbu militāro zinātņu jomā, izpildot veselu

rindu dažādu militāri zinātnisku darbu.8 Kā jau minēts,

Sarkanās Armijas Ģenerālštāba akadēmijā jau no paša
sākuma liela uzmanība tika pievērsta sabiedriski poli-
tisko un ekonomisko zinātņu pamatu apgūšanai. Netika

aizmirstas arī svešvalodas. Tādējādi akadēmija gatavoja
vispusīgi izglītotus militāros speciālistus.

Pilsoņu karš prasīja papildināt sarkano komandieru

rindas. Daudzi kursanti jau 1919. gadā, bet 1920. gadā
viss vecākais kurss devās uz fronti. Kursanti cīnījās pret

Kolčaku, poļu baltgvardiem, ģenerāļa Vrangeļa armiju,
lai pēc tam atgrieztos akadēmijā. Ne visi tomēr atgrie-
zās, daudzi palika kauju laukos.

Sarkanās Armijas Ģenerālštāba akadēmijā J. Vācietis

bija viens no pasniedzējiem karu vēstures katedrā. Viņš

lasīja lekciju kursu par pirmo pasaules karu, pāris gadus
arī par franču-prūšu karu, un kā viens no pirmajiem —

par pilsoņu kara vēstures jautājumiem. J. Vācietis bija
labs lektors. Dzīvā un tēlainā valoda, epizodes no kaujām,
kurās pats bija piedalījies, aizrautība, kas neatstāja vien-

aldzīgus klausītājus, plašās zināšanas, bieži vien arī par

jautājumiem, kas tieši neattiecās uz tēmu, noteica viņa

kā lieliska pasniedzēja autoritāti. Lekcijām J. Vācietis

gatavojās ļoti nopietni, centās katru gadu to saturu at-

jaunināt un precizēt, ienest tajās jaunas domas, ievēro-

jot kara zinātnes nemitīgo attīstību. Kā liecina A. Grabe,

cilvēks, kas Sarkanās Armijas pirmo virspavēlnieku atce-

ras gan no imperiālistiskā, gan pilsoņu kara, gan kara
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akadēmijas laika, J. Vācieša lekcijas bijušas pievilcī-
gas ar dziļo un pārdomāto saturu, izklāsta vienkāršību un

oriģinalitāti. Viņš spēja sarežģīto un neskaidro padarīt
par vienkāršu un saprotamu. Padomju Savienības Maršals

K. Mereckovs atceras, ka J. Vācietis un F. Kostjajevs, kas

nolasījuši speciālas lekcijas par pilsoņu kara jautāju-
miem, «labi zināja kara lietas, minēja spilgtus un sapro-

tamus piemērus, jo vairāk tādēļ, ka pavisam nesen paši
bija vadījuši padomju karaspēku, sākumā Austrumu

frontē, bet pēc tam visas KSFPR mērogā. Uz viņu lekci-

jām nāca ne tikai klausītāji, bet arī pasniedzēji.»
9

Tur-

pmākajos gados imperiālistiskā un pilsoņu kara analīzei

un iegūtās pieredzes apkopošanai tika pievērsta arvien

lielāka uzmanība, attiecīgi samazinot agrāko karu apskata

īpatsvaru. Tas it sevišķi bija sakāms par antīko karu vēs-

turi, kam Krievijas vecā Nikolaja Ģenerālštāba akadēmija

ļoti daudz laika veltīja vēl imperiālistiskā kara priekšva-
karā.

Pēc pilsoņu kara izmainījās Sarkanās Armijas Ģenerāl-
štāba akadēmijas profils. Tai turpmāk bija jāgatavo ne

tikai ģenerālštāba speciālisti, bet arī vispusīgi sagatavoti
ierindas komandieru kadri. Sakarā ar šiem jaunajiem
uzdevumiem akadēmiju reorganizēja un pārdēvēja par

Strādnieku un Zemnieku Sarkanās Armijas Kara akadē-

miju. 1924. gada pavasarī par tās priekšnieku iecēla

M. Frunzi. Kaut gan viņš vadīja akadēmiju tikai pusotra
gada, šai laikā daudz tika paveikts sarkano komandieru

sagatavošanas tālākā attīstībā. Pēc M. Frunzes nāves kara

akadēmiju nosauca viņa vārdā.

Gadu no gada vasaras beigās Maskavā no karaspēka

daļām, no dažādām Padomju Savienības vietām ieradās

komandieri un politdarbinieki, lai kārtotu iestāju eksā-

menus M. Frunzes kara akadēmijā. Gribētāju netrūka,

tādēļ konkurss bija liels. Turklāt prasības, lai varētu iestā-

ties akadēmijā, nemitīgi auga. Taču to cilvēku skaits, kuri

vēlējās tur papildināt savu izglītību, arvien palielinājās.
20. gadu pirmajā pusē akadēmijā mācījās arī J. Razins,

vēlāk pazīstams militārais teorētiķis un daudzu darbu

autors. Sagadījās tā, ka viņa grupai taktiku pasniedza
J. Vācietis, kurš gan, kā atzīmēts, specializējās karu vēs-

tures jomā. Arī taktikas nodarbības J. Vācietis vadīja
saistoši un interesanti. «No tās grupas taktikas pasniedzē-
jiem, kurā es mācījos, visdziļākās zināšanas deva bijušais
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virspavēlnieks J. Vācietis. Nodarbībās klasē un mācību

laukā viņš vienmēr centās vienu vai otru kara mākslas

teorijas pamattēzi papildināt ar karu vēstures piemēru,
īpaši no 20. gadsimta kariem un bagātās personiskās
kauju prakses,»

10
trīs gadu desmitus vēlāk atcerējās ģene-

rālis J. Razins. Tādas pašas atmiņas par J. Vācieti kā

par labu pasniedzēju saglabājušās ģenerālim N. Medved-

jevam
11

. Gāja gadi, mainījās klausītāju kontingents. Auga
J. Vācieša pasniedzēja meistarība. Desmit gadus pēc
J. Razina, kurš vēlāk pats kļuva par pasniedzēju M. Frun-

zes kara akadēmijā, tajā iestājās pilsoņu kara dalībnieks

L. Pērns. «Mūsu 12. grupai sevišķi laimējās. Semināru

nodarbības šeit trīs gadu laikā nepārtraukti vadīja pro-

fesors J. Vācietis,» ģenerālis L. Pērns raksta savās atmi-

ņās. «Ja būtu iespējams savākt vienkopus visus karu vēs-

tures piemērus ar to sīku aprakstu, kurus mums minēja

profesors J. Vācietis trīs gadu mācību laikā, tad iznāktu

ne viena vien grāmata, bet vairāki sējumi. Daudzi no viņa

minētajiem piemēriem, neskatoties uz kraso atšķirību kau-

jas operāciju realizēšanā mūsdienu apstākļos, ir derīgi arī

šodien.» 12 Šāds vērtējums ir labākā atzinība jebkuram

pasniedzējam un liecina, kāda ir J. Vācieša ieguldītā
darba patiesā vērtība.

Akadēmijas klausītāji izstrādāja tēmas, veltītas atse-

višķām operācijām pirmajā pasaules karā vai pilsoņu
karā. Labākos darbus pēc tam iekļāva akadēmijas pare-

dzēto publikāciju sarakstā. Viens no pasniedzējiem, kurš

vienmēr centās ievirzīt klausītāju interesi šajā zinātnisko

pētījumu jomā, bija profesors J. Vācietis. Ja tas bija va-

jadzīgs, viņš labprāt un nerēķinoties ar savu laiku sniedza

konsultācijas. Ar redzamu labpatiku J. Vācietis vadīja

praktiskās nodarbības, cenšoties tās tuvināt kaujas ap-

stākļiem. Tādu, labsirdīgu un biedriski noskaņotu, viņu
atceras ģenerālis J. Veikins 1929. gada vasarā netālu no

Podoļskas, uz dienvidiem no Maskavas, kur notika taktis-

kās mācības. Šajos izbraucienos, nodarbībās lauka apstāk-

ļos, J. Vācietis patiesi jutās lieliski. Te kā uz delnas kļuva
redzama viņa lielā praktiskā pieredze un karavīra rūdī-

jums.
J. Vācietis labprāt ar padomu un ieteikumu palīdzēja

jaunajiem pasniedzējiem, kairi sākumā darbs akadēmijā

sagādāja zināmas grūtības. Nekad necenšoties kādu vis-

gudri pamācīt vai norādīt uz nebūtiskiem sīkumiem,
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principiālos jautājumos un savos secinājumos J. Vācietis

palika stingrs un nelokāms.

1933. gada decembrī M. Frunzes akadēmija atskatījās
uz 15 savas darbības gadiem. Sakarā ar ievērojamo jubi-

leju 1934. gada janvārī PSR Savienības Centrālās Izpildu
Komitejas Prezidijs akadēmiju apbalvoja ar Ļeņina or-

deni. Šo augsto Padomju valsts goda zīmi pasniedza arī

R. Eidemanim (viņš bija kara akadēmijas priekšnieks
laikā no 1925. līdz 1932. gadam), akadēmijas priekšniekam
un komisāram V. Šapošņikovam un J. Ščadenko, polit-

daļas palīgam. Profesors J. Vācietis, tāpat I. Kits-Vij tenko,

G. Isersons, V. Meļikovs un J. Tihomirovs saņēma Sarka-

nās Zvaigznes ordeni. Lielu grupu akadēmijas darbinieku

apbalvoja ar PSR Savienības Centrālās Izpildu Komitejas
Goda rakstiem un vērtīgām balvām.13

Apbalvojumi aici-

nāja darboties vēl rosīgāk. Turklāt pasniedzēja darbu

J. Vācietis bija iemīlējis. Viņš joprojām radoši strādāja
un deva redzamu ieguldījumu Sarkanās Armijas vadošo

kadru teorētiskajā sagatavošanā.

IEGULDĪJUMS ZINĀTNE

Līdztekus darbam akadēmijā J. Vācietis ar lielu entu-

ziasmu piedalījās kara vēstures komisijas pasākumos. Šo

komisiju nodibināja 1918. gada vasarā, un tās uzdevums

bija apkopot un izvērtēt imperiālistiskā, kā arī pilsoņu
kara pieredzi. īpaši aktīvu darbību tā izvērsa nākamā

gada rudenī. Tolaik komisijas locekļi sapulcējās katru

piektdienu. Sanāksmes notika Maskavā, Prečistenkas (tag.
Kropotkina) ielā 14, ēkā, kurā atradās Sarkanās Armijas
arhīvs. Izmantojot savā darbā arhīva materiālus, kara vēs-

tures komisija vienlaikus vāca imperiālistiskā un pilsoņu
kara dalībnieku atmiņas, dienasgrāmatas, piezīmes par

atsevišķām kara epizodēm, cenšoties iegūt pēc iespējas

pilnīgāku ainu par nesenajiem notikumiem, vispirms da-

žādām militārām operācijām. īsā laikā ieguva popularitāti

komisijas publiskās sēdes ar atsevišķu tematisku jautā-

jumu iztirzāšanu. Tajās ieradās arvien vairāk interesentu.

Kara vēstures komisijas publiskajā sēdē 1919. gada
21. novembrī ar referātu «Bruņoto spēku celtniecība ugu-

nīs un tās ietekme uz stratēģiju» 14 kā pirmais uzstājās
J. Vācietis, pievēršoties spēcīgas un regulāras Sarkanās
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J. Vācietis pastaigas brīdī (1924. gada uzņēmums)

Armijas izveidošanai Austrumu frontē pēc Kazaņas kri-

šanas. Tas nenoliedzami bija nozīmīgs posms padomju
bruņoto spēku vēsturē, un bija visai loģiski, ka pirmais
savus apsvērumus par to izteica cilvēks, kura tiešā va-

dībā notika šie pārkārtojumi, kam sekoja Sarkanās Armi-

jas uzvaras pie Volgas v. c. pilsoņu kara frontēs. Dzīvās

debates pēc referāta liecināja, ka tas izraisījis nopietnas

pārdomas, kuru turpinājums tika pārnests uz attiecīgo
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preses izdevumu slejām. Pēc J. Vācieša turpmākajās sē-

dēs ar vairākiem referātiem uzstājās kara vēstures komi-

sijas priekšsēdētājs A. Svečins, kā arī S. Lukirskis v. c.

Tā kā valstiski svarīgs bija milicijas sistēmas pareizs no-

vērtējums un analīze, šai aktuālajai tēmai komisija vel-

tīja četrus ziņojumus 15
. Iztirzāja arī dažādas militāras

operācijas un karaspēka vadības problēmas. Referātu ap-

spriešanā aktīvi iesaistījās daudzi kara akadēmijas pasnie-
dzēji: profesori A. Ņeznamovs, S. Kotļarevskis v. c, aka-

dēmijas priekšnieks A. Sņesarevs. Kara vēstures komisijas
darbībā aizvien kuplākā skaitā iekļāvās arī akadēmijas

klausītāji.
J. Vācietis aktīvi piedalījās komisijas (vēlāk to pārdē-

vēja par kara vēstures biedrību) darbībā arī turpmākajos
gados. Tā vienā no sēdēm 1922. gadā viņš nolasīja refe-

rātu par asiņainajām Ziemassvētku kaujām Rīgas frontē

1916. gada decembrī — 1917. gada janvārī.
16 Kā zināms,

pret šo bezjēdzīgo slaktiņu J. Vācietis izteicās vēl tā sa-

gatavošanas laikā, un arī vēlāk neslēpa savu negatīvo
attieksmi pret to.

Pasniedzēja darbs akadēmijā reizē ar kara vēstures ko-

misijas pasākumiem veicināja J. Vācieša zinātnisko dar-

bību. Viņš bija pilns apņēmības sekmēt «dziļi principiālas,
ar militāro erudīciju un praktisko domu bagātas» 17

pa-

domju militārās literatūras uzplaukumu.

Saprotamu iemeslu dēļ J. Vācieša uzmanību sākotnēji

saistīja karu vēstures tēmas. Jau 1920. gadā tika publicē-
tas viņa lekcijas par franču-prūšu karu, kuras togad la-

sīja vecākā kursa klausītājiem IS
. Lekcijās dots abu pušu

karaspēka izvietojuma un operatīvās darbības vērtējums,

izsekojot cīņas attīstības gaitai. J. Vācietis nevairījās kri-

tizēt kā frančus, tā vāciešus (piemēram, par situācijai
neatbilstošu kavalērijas izmantošanu, nepietiekami organi-
zēto izlūkošanu). Aplūkojot kauju pie Sedanas, viņš pa-

matoti norādīja uz koncentrētas artilērijas uguns neapšau-
bāmām priekšrocībām. Tā jau ar šīm lekcijām J. Vācietis

sniedza rūpīgas analīzes un kritiska vērtējuma piemēru.
Cenšoties zinātniskajā darbā ieinteresēt un iesaistīt aka-

dēmijas klausītājus, J. Vācietis tai pašā laikā bez jebkā-
das augstprātības uzmanīgi uzklausīja viņu domas un

spriedumus. Pieminot mācību laiku akadēmijā, ģenerālis
J. Razins vēlāk rakstīja: «Vācietis dalījās ar mums arī

sava zinātniskā darba iecerēs, bet dažreiz ielūdza dzīvoklī,
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lasīja atsevišķas rokraksta daļas un lūdza musu vērtē-

jumu.»
19

leceres bija plašas, un nemitīgā spraigā darba rezul-

tāti neizpalika. 1923. gadā iznāca grāmata «Kauju dar-

bība Austrumprūsijā 1914. gada jūlijā, augustā un sep-
tembra sākumā».20 Šo stratēģisko apskatu par 1. un 2.

krievu un 8. vācu armijas cīņām pirmā pasaules kara pir-
majos mēnešos J. Vācietis ievērojami papildināja un

20. gadu beigās lasītāji saņēma pēc apjoma jau trīskārt

biezāku grāmatu par militārajām operācijām pie Vācijas
Austrumu robežām 1914. gadā.

21 Tā aptvēra gan tikai

pirmo daļu no viņa iecerētā plašā pētījuma par trim lie-

lākajām operācijām; autors bija paredzējis nākamajās
divās daļās izsekot Ivangorodas-Varšavas un Lodzas ope-

rācijai. Diemžēl šie nodomi palika nerealizēti.

Grāmata par Austrumprūsijas operāciju ir nopietns vēs-

turisks, uz arhīvu materiāliem un dokumentu publikāci-

jām balstīts pētījums. J. Vācietis tajā detalizēti analizējis
krievu un vācu karaspēka sastāvu, izvietojumu, pavēlnie-
cības rīcību utt., lielu uzmanību veltot kauju darbības

sākotnējai ievirzei un tās tālākajai attīstībai. Viņš izteica

interesantas domas un aizrādījumus par cara armijas stra-

tēģiski operatīvajiem plāniem un to realitāti. Darba vēr-

tību, bez šaubām, palielina veselas astoņpadsmit rūpīgi
izstrādātas krāsainas shēmas. Savu nozīmi grāmata nav

zaudējusi arī mūsu dienās, jo vairāk tādēļ, ka autors bijis

aplūkojamo militāro operāciju līdzdalībnieks.

Kā jau minēts, J. Vācietis bija viens no pirmajiem, kas

pievērsās pilsoņu kara vēsturei. 20. gadu pirmajā pusē
iznāca viņa nelielais darbs «levads pilsoņu kara vēsturē.

1918.—1920.»22 Par pilsoņu kara tēmu J. Vācietis atstājis

bagātīgu manuskriptu materiālu. J. Vācieša manuskripti
satur kā atmiņu, tā dokumentālo materiālu liecības. Līdz

šim no šiem manuskriptiem publicēti tikai nelieli izvil-

kumi periodiskajos izdevumos.23

Jukums Vācietis pamatoti pieskaitāms pirmajiem lat-

viešu strēlnieku vēstures celmlaužiem. Interesanti atzīmēt,
ka viena no pašām pirmajām zināmajām J. Vācieša pub-

likācijām bija veltīta viņa pulka strēlniekiem — zemgalie-
šiem. Tiesa gan, 1916. gadā Rīgā iespiestie norādījumi
5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljonam

24 ir specifiski

praktiski un īsi padomi un aizņem tikai dažas lappuses.
J. Vācieša spalvai pieder arī pirmais mēģinājums
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apkopot, gan vispārējos vilcienos, latviešu strēlnieku vēs-

turi. Tas sakāms par 20. gadu pirmajā pusē LKP «Spar-
taka» izdevniecībā iznākušo grāmatu «Latviešu strēlnieku

vēsturiskā nozīme» divās daļās.
25 Šai darbā, starp citu, at-

rodams J. Vācieša secinājums par strēlnieku vietu mūsu

tautas vēsturē. «Tā pašaizliedzība, ar kuru latviešu sar-

kanie strēlnieki ar dziļāko pārliecību cīnījās pret Krie-

vijas reakciju visās plašajās Krievijas frontēs,» raksta

Jukums Vācietis, «padarīja mazās latviešu tautas vārdu

lielu un neaizmirstamu uz visiem laikiem.»26 Grāmatā iz-

teiktas daudzas vērtīgas atziņas un domas, taču sastopami
arī kļūdaini izteikumi, neprecizitātes. Tagad, kad latviešu

strēlniekiem veltītas daudzas monogrāfijas un apkopojo-
šais pētījums «Latviešu strēlnieku vēsture» (Rīgā, 1970),
minētais J. Vācieša darbs vērtīgs vispirms kā viņa at-

miņu un pārdomu vēstījums.
Kad ar 20. gadu otro pusi «Prometeja» izdevniecība

laida klajā «Latvju strēlnieku vēstures» sējumus, J. Vā-

cietis labprāt iesniedza savas atmiņas par cīņām pret Dov-

bora-Musņicka kontrrevolucionāro poļu korpusu, par

kreiso eseru dumpja apspiešanu Maskavā, cīņām pie Ka-

zaņas 1918. gada augustā.
27 Par latviešu strēlnieku vēstu-

res jautājumiem viņš rakstīja Padomju Savienībā iznā-

kušajos laikrakstos un žurnālos: «Krievijas Cīņas» 1927.

gada 10. un 12. novembra numuros ievietots raksts «Lat-

viešu strēlnieki Oktobra revolūcijā», par to pašu tēmu arī

žurnālā «Voina i revoļucija» 1927. gada 10./11. nr., bet

Sarkanās Armijas 10. gadadienā avīze «Krasnaja Zvezda»

iepazīstināja savus lasītājus ar J. Vācieša rakstu «Lat-

viešu strēlnieki pilsoņu karā». Cik zināms, savu pēdējo

publikāciju par latviešu strēlniekiem J. Vācietis ievie-

tojis 1937. gadal. novembrī «KomūnāmCīņā». Laikraksts

tad publicēja viņa atmiņas par Oktobra dienām 2. brigādē.
Arī starp arhīvā atrodamajiem J. Vācieša manuskrip-

tiem vairāki veltīti latviešu strēlniekiem. Tas sakāms par

darbu «Latdivīzijas cīņas pret Deņikinu un Vrangeli», pē-

tījumu par 5. latviešu strēlnieku pulka cīņām pret Jude-

ņiču, sagatavoto rakstu «Latviešu strēlnieku loma Pa-

domju republikas bruņoto spēku izveidošanā».

No 30. gadu sākuma saglabājušies semināru nodarbī-

bām paredzētie pāris J. Vācieša publicētie konspekti.
Viens no tiem ir militāri vēsturisks apskats par ģenerāļa
Samsonova armijas sagrāvi Austrumprūsijā

28
,

kā arī tīri
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M, Frunzes kara akadēmijas profesors J. Vācietis nodarbību

laikā 1936. gadā

militāra rakstura analīze par nosegšanas un izlūkošanas

organizēšanu imperiālistiskā kara sākuma posmā.
29 Šajos

gluži neliela apjoma darbos autors sniedzis interesantas

ziņas, devis vērā ņemamus secinājumus un nebūt nav

baidījies izteikties par kara mākslas evolūcijas ievirzēm

nākotnē.

Apveltīts ar lielu erudīciju militārajos jautājumos,
J. Vācietis juta nepieciešamību izteikt savas domas un

slēdzienus par problēmām un uzskatiem, kādi bija izvir-

zījušies vai iesakņojušies pēc pirmā pasaules kara un

pilsoņu kara. Viena no problēmām, kas nodarbināja
daudzu prātus, bija vienotā kara doktrīna. Par to plaši
tika debatēts jau 1919. un 1920. gadā, sevišķi pēc A. Sve-

čina referāta kara vēstures komisijā 1920. gada 27. feb-

ruāri. Referāta tēma «Kara doktrīnas pamati» radīja ne

tikai lielu interesi, bet sekmēja daudzu militāro speciā-
listu tiešu iesaistīšanos problēmas risinājumā kā nākama-

jās komisijas sēdēs, tā preses izdevumos. Domas dalījās
vispirms jau sakarā ar pašas kara doktrīnas definējumu.
A. Svečins, A. Ņeznamovs, D. Parskis v. c. tā arī nespēja
vienoties, un ikviens citādi raksturoja problēmas būtiskās
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iezīmes. Savas domas par to jau tolaik izteica arī J. Vā-

cietis, dodot gan īsu, bet visai neizteiktu un apšaubāmu
kara doktrīnas formulējumu («kara doktrīna — kara ģē-
nija pravietiskā balss») 30

.
Lai būtu kā būdams, problēma

viņu ieinteresēja un sākās nopietna iedziļināšanās tās

būtībā. Rezultātā 1923. gadā iznāca J. Vācieša grāmata
«Par nākotnes kara doktrīnu» 31

.
Darbā pirmo reizi tika

izteiktas daudzas tam laikam oriģinālas un interesantas

domas. Ar grāmatas manuskriptu, kā noskaidrots, jau
1921. gada beigās iepazinies M. Tuhačevskis, kad saņēmis
to recenzēšanai.

Savā grāmatā J. Vācietis no dažādiem viedokļiem ana-

lizēja kara doktrīnas būtību un deva tai apzīmējumu kā

mācībai par valsts gatavību karam. No šī aspekta viņš

izvērtēja prasības, kuras kara doktrīna izvirza valsts

ārējai un iekšējai politikai, kara lietām. J. Vācietis tiecās

uzskatāmāk parādīt kara doktrīnas un valsts ārējās un

iekšējās politikas, kara tehnikas un ekonomisko problēmu,
stratēģijas, taktikas v. tml. savstarpējo saistību un mijie-
darbību. Viņš droši izteica savas domas par daudziem

principiāliem jautājumiem, kuros valdīja vislielākās dom-

starpības, piemēram, par kaujas taktikas raksturu, aviā-

cijas un kavalērijas lomu, militāro operāciju vadību. Grā-

matas publicēšanas laikā tā bija vērtējama kā nenolie-

dzams solis uz priekšu svarīgās problēmas izstrādāšanā,

kas savukārt bija cieši saistīta ar Padomju valsts aizsar-

dzības spēju nostiprināšanu.
J. Vācietis sekoja un interesējās arī par militāro psi-

holoģiju. 1925. gadā iznāca viņa darbs «Cilvēks un karš.

Apcerējumi militāri sabiedriskajā psiholoģijā»
32

.
Tas

lieku reizi apliecināja J. Vācieša plašo interešu loku un

vēlēšanos iedziļināties dažādās problēmās.

ledomība, savu zināšanu pārspīlēšana J. Vācietim bija
sveša. Ilgas stundas viņš pavadīja akadēmijas bibliotēkā,

bieži apmeklēja Maskavā lielāko Rumjanceva (tag.
V. I. Ļeņina) bibliotēku. Nevienam nebija noslēpums
J. Vācieša lielā mīlestība uz grāmatām. No grāmatnīcām
un antikvariātiem viņš nereti atgriezās savā dzīvoklī ar

kaudzi dažādu izdevumu. Protot latviešu, krievu un vācu

valodu, viņš ar ne mazāku interesi iegādājās grāmatas par

militārajiem un karu vēstures jautājumiem arī angļu un

franču valodā.

Attiecības ar cilvēkiem, saviem darba biedriem, J. Va-



cietis bija vienkāršs un sirsnīgs. Kā oficiālās, tā perso-

niska rakstura sarunās viņš vienmēr bija laipns un ko-

rekts. Taisnība, J. Vācietis nevarēja ciest pieglaimošanos

un augstāk par visu vērtēja godīgumu. Dažam labam ne-

bija pa prātam viņa drošie un patstāvīgie spriedumi. Tikai

principiālā strīdā J. Vācietis dažkārt bija skarbs.

Personiskā dzīve J. Vācietim ritēja ļoti vienkārši un,

jāsaka, arī vienmuļi. Tās galvenais un vienīgais saturs

bija darbs. Labprāt viņš devās garākās pastaigās, jo kā

karavīrs uzskatīja, ka noteikti jārūpējas par fizisko saga-

tavotību. Turklāt bija tik patīkami dot sev nelielu atslodzi

un, staigājot pa parka alejām, dziļi elpot atspirdzinošo un

pavasaros tik smaržojošo gaisu.
J. Vācieša dzīve traģiski aprāvās 1938. gada 28. jūlijā.

Viņa pēdējā militārā pakāpe bija 2. ranga armijas koman-

dieris.

15 - 70



NOBEIGUMS

Daudzu tautu atziņas ir vienprātīgas secinājumā, ka cil-

vēka lielumu nosaka viņa darbs, viņa dotais ieguldījums
augstāka mērķa vārdā sabiedrības labā. Tas patiesi ir

ieguldījums, kuru pareizi izprast un novērtēt palīdz laiks.

Gadi steidzas. Jau vairāk nekā pusgadsimts mūs šķir no

Oktobra revolūcijas un pilsoņu kara laika, arvien retākas

kļūst pašaizliedzīgo revolūcijas veterānu, Ļeņina gvardes
rindas. Paaudze nomaina paaudzi. Ne tikai jaunatne, bet

arī cilvēki vidējos gados par Padomju valsts pirmajiem

soļiem uzzina tikai no grāmatām un gadsimta vienaudžu

atmiņām. Taču mūsu dienās, kad ik uz soļa redzams pa-

veiktais, jo skaidrāk un pārliecinošāk saskatāms Lielā Ok-

tobra gvardes diženums. Tas uzliek mums pienākumu ar

jc lielāku cieņu izturēties pret cilvēkiem, kuri ziedoja
savu dzīvību, veselību, spēkus un enerģiju pasaulē pir-
mās darbaļaužu valsts izcīnīšanā un nosargāšanā.

Līdzās daudziem citiem redzamu ieguldījumu jaunās

Padomju republikas nosargāšanā bargajos pilsoņu kara

gados devis Jukums Vācietis. Kopš Oktobra revolūcijas
dienām viņš savu dzīvi veltīja Padomju valsts aizsar-

dzībai. J. Vācietis pamatoti pieskaitāms vecākajai pa-

domju karavadoņu plejādei, kam atbildīgus uzdevumus

darbaļaužu valsts pirmajos pastāvēšanas gados uzticēja
V. I. Ļeņins. PSRS Bruņoto Spēku vēsturē viņš iegājis
kā prasmīgs stratēģis, enerģisks komandieris un bezbai-

līgs cīnītājs.
«Revolūcija izceļ tikai drosmīgos un uzslavas cienī-

gos» — tie ir Jukuma Vācieša vārdi. Vēsture liecina, ka

šos vārdus ar pilnām tiesībām varam attiecināt arī uz

viņu pašu — Sarkanās Armijas pirmo virspavēlnieku.
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«Zvaigzne», 1962,№ 13, 3. lpp.
4

Kangars J. Lutriņu skolas 100 gados. Lutriņi, 1940, 17.—19. lpp.
5 LPSR Centrālais valsts vēstures arhīvs (turpmāk — LPSR CVVA),

621. L, 1. apr., 701. 1., 16. un 17. lp.
6 J. Vācieša masas A. Andersones aptauja 1969. g. 25. okt.
7 «Dienas Lapa», 1889, 8. jūl.
8 Энциклопедический словарь ..., с. 68.
9 Антонов А. Виленское пехотное юнкерское училище. 1864—

1899 гг. Вильна, 1900, е. 10.
10 Бобровский П. Двадцатипятилетие юнкерских училищ. СПб.,

1889, с. 31. :•
~

11 Антонов А. Виленское пехотное юнкерское училище, с. 47.

II nodala

1 Центральный государственный военно-исторический архив (turp-
māk — ЦГВИА), ф. 544, он. I, д. 1329, л. 189; л. 21.

2 «Военно-исторический журнал», 1966, N° 8, с. 79.
3 Вацетис И. О военной доктрине будущего. М, 1923, с. 100.
4 ЦГВИА, ф. 544, он. I, д. 1384, л. 386.
5 LKP СК Partijas vēstures institūta Partijas arhīvs (turpmāk —

LKP CX PVI PA), 45, f., 3. apr., 22. 1., 194. lp.
6

Turpat, 26. L, 19.—20. lp.
7

Turpat, 5. apr., 14. 1., 9. lp.
8 ЦГВИА, ф. 3458, on. 2, д. 26, л. 11.
9 «Latviešu Strēlnieki», 1936, № 7, 650. lpp.

10

Turpat, N° 8, 780.—782. lpp.
11

Latviešu strēlnieku vēsture. R.
r 1970, 39.—40 lpp.

12 LKP CX PVI PA, 45. f., 3. apr., 26. ļ., 25. lp.
13

«Līdums», 1916, 10. sept.
14 Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, 1. d. [Pleskava],

1922, 16.—18. lpp.
15 «Dzimtenes Balss», 1970, 24. apr.
16 ЦГВИА, ср. 2152, он. 2, д. 251, л. ПО.
17 LKP CX PVI PA, 45 f., 3. apr., 19. 1., 45. lp.
18 ЦГВИА,, ф. 3458, оп. 2, д. 13, лл. 182—202.
19 Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, 1. d., 9. lpp.
20 LPSR CVVA, 5434. f., 1. apr., 681. 1., 44. lp.
21

Вацетис И. О военной доктрине, будущего, с. 15—16.
22 Latviešu strēlnieku vēsture, 58. lpp.
23 ЦГВИА, ф. 3458J оп-2, д. 64, л. 6. "
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111 nodaļa

1 «Brīvais Strēlnieks», 1917, 25. apr.
2 Latviešu strēlnieku vēsture, 96.—97. lpp.
3 LPSR CVVA, 5434. f., 1. apr., 676. 1., 4. lp.
4 «Война и революция», 1927, № 10/11, с. 133—134.

5 LKP CX PVI PA, 45. f., 3. apr., 18. 1., 153. lp.
6 Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, 1. d., 61. lpp.
7

«Latvju Strēlnieks», 1917, 6. sept.
8 Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, 1. d., 80. lpp.
9 ЦГВИА, ф. 2152, оп. 2, д. 251, л. ПО.

10 Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme. 1. d., 98. lpp.
11 1917. gads Latvijā. Revolūcijas dalībnieku atmiņas. R., 1957, 265. lpp.
12

Ļeņins V. I. Raksti. Tulk. no 4. izd., 26. sēj., 204. lpp.
13 «Latviešu Strēlnieki», 1940, № 32, 3208.—3210. lpp.
14 Citēts no grāmatas: Kaimiņš J. Latviešu strēlnieki cīņā par Oktobra

revolūcijas uzvaru. R., 1957, 330. lpp.
15 «Komunāru Cīņa», 1937, 6. nov.

16 ЦГВИА, ф. 2152, оп. 7, д. 308, л. 412.
17 Turpat, оп. 1, д. 90, л. 17.
18 «Исторические записки», т. 86, М, 1970, с. 36—38.
19

Latvijas Komunistiskā partija Oktobra revolūcijā. 1917. Dokumenti

un materiāli. R., 1957, 423. lpp.
20 Tomanis B. Revolūcijas dēli. R., 1970, 42. lpp.
2! Latviešu strēlnieku vēsture, 154. lpp.
22

Latvju strēlnieku vēsture 2 sēj., 1. sēj., 2. d. M., 1928, 274. lpp.
23 «Правда», 1918, 15 февр.

IV nodaļa

1 Militarismus gegen Sowjetmacht 1917 bis 1919. Berlin, 1967, S. 216,
219.

2 «Исторические записки», т. 86, с. 49.
3 Papērs Relating of the Foreign Relations of the United States. 1918.

Russia. Vol, 1, Washington, 1931, p. 384.
4 «Военно-исторический журнал», 1964, № 12, с. 51.
5

Tomanis В., 97. lpp.
6 Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, 1. d., 6. lpp.
7 Latvijas Komunistiskā partija 1918. un 1919. gadā. Dokumenti un ma-

teriāli. R., 1958, 48. lpp.
8 LPSR CVVA, 5434. f., 1. apr., 201. 1., 2. lp.
9 Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, 2. d. (M.), 1924,
4. lpp.
10 LPSR CVVA, 5434. f., 1. apr., 201. 1., 60. lp.
11 Turpat, 12. lp.
12 Ļeņins V. I. Raksti, 27. sēj., 479. lpp.
13 Tomanis В., 181. lpp.
14 Latviešu strēlnieki cīņā par padomju varu 1917.—1920. gadā. Atmi-

ņas un dokumenti. R., 1960, 50. lpp.
15 Turpat, 53. lpp.
16 Спирин Л. Крах одной авантюры. М., 1971, с. 61; Latviešu strēl-

nieki cīņā par padomju varu 1917.—1920. gadā, 56. lpp.
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17
Ļeņins Latvijas revolucionāru atmiņās. R., 1969, 174.—176. lpp.

58 Latviešu strēlnieki cīņā par padomju vara 1917.—1920. gadā,
59. lpp.

19
Ļeņins Latvijas revolucionāru atmiņās, 176.—177. lpp.

20 Latviešu strēlnieki cīņā par padomju varu 1917.—1920. gadā,
65, lpp.

21 Спирин Л. Крах одной авантюры, с. 65.
22 «Известия ВЦИК», 1918, 8 июля.
23 Декреты Советской власти, т. 3. М., 1964, с. 603.
24

Ļeņins Latvijas revolucionāru atmiņās, 157. lpp.
25

«Военно-исторический журнал», 1962, № 4, с. 73—74.
26 Ļeņins Latvijas revolucionāru atmiņās, 180. lpp.
27 LPSR CVVA, 5434. f., 1. apr., 201. 1., 86. lp. Arī citi materiāli

ļauj secināt, ka J. Vācieša atmiņās minēts nepareizs izbraukšanas

datums (14. jūlijs).
28 LKP CX PVI PA, 45. f., 3. apr., 21. 1., 13. lp.
29 Директивы Главного командования Красной Армии (1917 —1922).

Сборник документов. М., 1969, с. 102.
30

Ļeņins V. I. Raksti, 27. sēj., 491. lpp.
31 Lielā ceļa posmi. R., 1964, 129.—130. lpp.
32 «Военное дело», 1918, № 8, стб. 15.
33 Военная академия за пять лет. М, 1923, с. 28.
34 Ненароков А. Восточный фронт. 1918. М., 1969, с. 120.
35 Тухачевский М. Избранные произведения в 2-х т., т. 1. М., 1964,

с. 80.
36 Ненароков А., с. 121.

37 Собрание оперативных телеграмм, приказов и распоряжений
главнокомандующего Восточным (чехословацким) фронтом
т. Вацетиса. М., 1918, с. 19.

38 Директивы командования фронтов Красной Армии (1917—1922).
Сборник документов в 4-х т., т. 1. М., 1971, с. 398.

39 «Гражданская война» (Казань), 1918, 23 (10) июля.

40
Собрание оперативных телеграмм ....

с. 48.
41 Ненароков А., с. 131.
42 Turpat, 206. lpp.
43 Собрание оперативных телеграмм ..., с. 2.
44 Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, 1. d., 143. lpp.

Piezīme. Kā atceras V. Pavārs, pulks savu smago bateriju saformējis
vēlāk, bet tekstā minētā baterija tikusi piekomandēta Kazaņā.

45 LKP CX PVI PA, 45. f., 3. apr., 34. 1., 13. lpp.; Skat. arī: Дирек-
тивы командования фронтов Красной Армии, т. 1, с. 415—417.

46 Skat. ari redakcijas piezīmi: Бонч-Бруевич M. Вся власть Сове-

там. М., 1964, с. 338.
47 Ненароков А. с. 123.
48 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 104—105.
49 «Военно-исторический журнал», 1972, № 2, с. 75—76.
50 Директивы командования фронтов Красной Армии,т. 1, с. 106—107.
51 Ļeņins Latvijas revolucionāru atmiņās, 158. lpp.
52 Собрание оперативных телеграмм ..., с. 216.
53 Борьба за Казань. Сборник материалов о чехоучредиловской

интервенции в 1918 г. № 1. Казань, 1924, с. 8; Из истории граж-

данской войны в СССР. Сборник документов в 3-х т., т. 1. М.,

1960, с. 363.
54 Latviešu strēlnieki cīņā par padomju varu 1917,—1920. gadā, 102. lpp.
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55
Turpat, 103. lpp.

58
Latvju strēlnieku vēsture, 1. sēj., 2. d., 337.—338. lpp.

57 Latviešu strēlnieki cīņā par padomju varu 1917.—1920. gadā,
104. lpp.

58 Turpat, 106. lpp.
59 Turpat.
60 Turpat, 107. lpp.
61 Turpat.
62 Из истории гражданской войны в СССР, т. 1, с. 362.
63

LPSR CVVA, 5434. f., 1. apr., 257. 1., 237. lp.
64 Papērs Relating of the Foreign Relations of the United States. 1918.

Russia. Vol. 2, VVashington, 1932, p. 374.
65 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 108—109.
66 LKP CX PVI РА, 45. f., 3. apr., 34. 1., 199. lp.
67

Baumgart W. Deutsche Ostpolitik 1918. Von Brest-Litowsk bis zum

Ende der Ersten Weltkrieges. Wien und Mūnchen, 1966, S. 240—

241.

63 Grimm C. Jahre deutscher Entscheidung im Baltikum 1918/1919.
Essen, 1939, S. 328.

69 Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, 2. d., 8. lpp.
70 Директивы командования фронтов Красной Армии, т. 1, с.428—429.
71 Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, 2. d., 5.-6. lpp.

V nodala

1 Декреты Советской власти, т. 3, с. 373.
2 Ленинский сборник, т. XXXVII. М., 1970, с. 101,
3 «Известия ВЦИК». 1918, 3 сент.

4 «Zvaigzne», 1962., № 13, 4. lpp.
5 Центральный государственный архив Советской Армии (turpmāk —

ЦГАСА), ф. 5, оп, 1, д. 2, л. 25.
8 Turpat, 1. lp.
7 Директивы командования фронтов Красной Армии, т. 1, с. 436—-

-437. . ■
8

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е, т. 50, с. 178.
9

Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, 2. d., 41. lpp;
10 «Правда», 1918, 11 сент.

11 Papērs Relating of the Foreign Relations of the United States. 1918.

Russia. Vol. 2, Washington, 1932, p. 381, 384. \

12 Самарская губерния в годы гражданской войны. Сборник доку-
ментов. Куйбышев, 1958, с. 111.

13 «Известия ВЦИК», 1918, 4 окт.

14 Симбирская губерния в годы гражданской войны. Сборник доку-

ментов в 2-х т., т. 1. Ульяновск, 1958, с. 174.
15 Директивы командования фронтов Красной Армии, т. 1, с. 444.
16 Болдырев В. Директория. Колчак. Интервенты. (Воспоминания).

Новониколаевск, 1925, с. 59.
17 No publicēšanai sagatavotā Т. Kaufelda atmiņu manuskripta.
18

Ļeņins V. I. Raksti, 29. sēj., 127. lpp..
19 Turpat, 128. lpp.
20 «Военно-исторический журнал», 1962,,№ 4, с. 75.
21 «Известия Народного комиссариата по военным делам», 1918,

3 ноября; «Военное дело»,.1918,;.№ 27.
_
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22 Армия Советская. М., 1969,. с. 47.

23 «Известия Народного комиссариата по военным делам», 1919,
2 февр.

24
LPSR CVVA, 5434. f., 1. apr., 201. 1., 291.—293. lpp.

25 No M. Homutova vēstules autoram.

26 Из истории гражданской войны в СССР, т. 1, с. 382.
27 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 117—127;

«Военно-исторический журнал», 1962, № 4, с. 74.
28

Ļeņins V. I. Raksti, 28. sēj., 83. lpp.
29 LKP CX PVI PA, 45. f., 3. apr., 34. 1., 269. lp.
30 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 375.
31 Эйхе Г. Уфимская авантюра Колчака. М., 1960, с. 21.
32 Ленин В. И. Поли. собр. соч. т. 50, с. 197.
33 Из истории гражданской войны в СССР, т. 1, с. 381—382.
34

Красные герои. Список участников гражданской войны, награж-

денных орденом Красное Знамя. Вып. 1, янв. 1920, с. 1.
35 «Военно-исторический журнал», 1962, № 4, с. 78.
36

Turpat, 67.-68. lpp.
37 LKP CX PVI PA, 45. f., 3. apr., 121. lp.
38 Латышские стрелки в борьбе за Советскую власть в 1917—1920

годах. Воспоминания и документы. Рига, 1962, с. 385.
39 Вацетис И. О военной доктрине будущего, с. 537.
40

Ļeņins V. I. Raksti, 28. sēj., 201. lpp.
41 Кораблев Ю. В. И. Ленин и создание Красной Армии. М, 1970,

с. 388.
42 Кукушкин Ю. В. И. Ленин — председатель Совета рабочей

и крестьянской обороны. М., 1962, с. 7.
43

«Военно-исторический журнал», 1962, № 4, с. 79.
44

Turpat.
45

Turpat.
46 ЦГАСА, ф. 6, оп. 6, д. 63, л. 14.
47 Герои гражданской войны. М., 1963, с. 518—520.

48 Декреты Советской власти, т. 4, М., 1968, с. 150—152.
49 ЦГАСА, ф. 6, оп. 4, д. 36, л. 42.
50 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 183—184.
51 Директивы командования фронтов Красной Армии, т. 1, с. 710—

711.

52 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 287.
53 Эйхе Г., с. 32—33.
54 Гражданская война на Украине. Сборник документов и мате-

риалов. В 3-х т., т. 1, кн. 2, Киев, 1967, с. 42.
55 Skat. Golubeva А. rakstu — «Военно-исторический журнал», 1966,

№4, с. 9 23.

56 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 235—236.
57 Turpat, 378. lpp.
68 ЦГАСА, ф. 1574, оп. I, д. 33. л. 211.
59 Балтийские моряки в борьбе за власть Советов (ноябрь 1917 —

декабрь 1918). Л.,1968, с. 308.
60 Turpat, 309. lpp.
61 ЦГАСА, ф. 5, оп. I, д. 150, лл. 22—23.
62 Turpat, 68.—71. lp.
63 Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, 2. d., 13. lpp.
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VI nodaļa

1 Кукушкин Ю. Совет Обороны (1918—1920). М„ 1969, с. 26.
2 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 150—151.
3

Turpat, с. 205.—209. lpp.
4

Turpat, с. 296. lpp.
5 Эйхе Г., с. 45.
6 «Известия ВЦИК», 1919, 11 янв.
7

«Cīņa», 1919, 17. janv.
8 Директивы командования фронтов Красной Армии, т. 1, с. 512—

514.
9 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 190—191.

10 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 245.
11 Директивы командования фронтов Красной Армии, т. 1, с. 743—

744.

12
«Cīņa», 1919, 28. janv.

13
Ļeņins V. I. Raksti, 29. sēj., 391.— 392. lpp.

14 ЦГАСА, ф. 11, оп. 6, д. 170, л. 84.
15 «Военное дело», 1919, № 3 (32), стб. 159.
16 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 247—248.
17 LKP CX PVI РА, 45. f., 3. apr., 35. 1., 202.—203. lp.;

Директивы Главного командования Красной Армии, с. 169— 171.
18

Егоров А. Разгром Деникина. 1919, М., 1931, с. 75.
19 LKP CX PVI РА, 45. f.

(
3. apr., 38. 1., 9. lp.; 35. 1., 145.—146. lp.

Директивы Главного командования Красной Армии, с. 146.

20 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озер-
ных системах, т. 2, ч. 2, Л., 1926, с. 162.

21 «Известия ВЦИК», 1919, 23 февр.
22 ЦГАСА, ф. 200, оп. 3, д. 1053, лл. I—2.
23 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 153—169.

24 Из истории гражданской войны в СССР, т. 1, с. 70—71.
25 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 543.
26 Turpat, 408. lpp.
27 Эйхе Г., с. 91—92.
28 Аралов С. Ленин вел нас к победе. М., 1962, с. 51—52.
29 Товарищ комиссар. М., 1963, с. 5; Воспоминания о В. И. Ленине,

ч. 2, М., 1957, с. 270.
30 ЦГАСА, ф. 6, оп. 2, д. I, л. 474.
31 Из истории гражданской войны в СССР, т. 2. М, 1961, с. 32.

32 ЦГАСА, ф. 200, оп. I, д. 23, лл. I—s.
33 Из истории гражданской войны в СССР, т. 2, с. 152—153.
34 Спирин Л. Разгром армии Колчака. М., 1957, с. 127—128.
35 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 308.
36 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 285—286.
37 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 311.
38 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 287—288.
39 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 560—565.
40 Гражданская война на Украине, т. 2. Киев, 1967, с. 31.
41

Директивы Главного командования Красной Армии, с. 417.
42 Ордена Ленина Ленинградский военный округ. Исторический

очерк. Л., 1968, с. 55.
43 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 571—572.
44 Turpat, 577. lpp.
45 Turpat, 582. lpp.
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46 Turpat.
47 Партизанское движение в Западной Сибири (1918—1920 гг.).

Документы и материалы. Новосибирск, 1959; Замураев Я. Ени-

сейские партизаны. Новосибирск, 1970; Эйхе Г. Опрокинутый
тыл. М., 1966, и др.

48 Из истории гражданской войны в СССР, т. 2, с. 212.
49 LKP CX PVI РА, 45. f., 3. apr., 42. 1., 14. lp.
50 Аралов С, с 121.
51 Директивы Главного командования Красной Армии, с. 432—433.
52 Turpat, 433. lpp.
53

Егоров А., с. 108.
54 ЦГАСА, ф. 6, оп. 2, д. 1, л. 564.
55 LKP CX PVI РА, 45. 1., 3. apr., 22. 1., 147. lp.
56 ЦГАСА, ф. 5, оп. 1, д. 5, л. 23.
57 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 374.
68 Кляцкин С. На защите Октября. М, 1965, с. 418.
59

«Zvaigzne», 1962, № 13, 4. lpp.

VII nodaļa

! Кляцкин С, с. 426.
2

Turpat, 428.-429. lpp.
3

Turpat, 429. lpp.
4 «Военное дело», 1920, № 3 (65), стб. 67.
5

Turpat.
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