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IEVADS

AGRIS PURVIŅŠ

Ģenerāļa Radziņa  
dzīves gaita laikabiedru, 

virsnieku un 
vēsturnieku skatījumā

Ģenerālis Pēteris Voldemārs Radziņš neapšaubāmi ir visu laiku apdāvinātākais un 
pieredzējušākais Latvijas armijas virsnieks. Viņu laikabiedri atzina par labāko speciālis-
tu gan taktikas, gan stratēģijas jautājumos. Ģenerāļa Radziņa ieguldījums brīvības cīņu 
uzvarās un Latvijas valsts nodibināšanā ir nenovērtējams. Žanis Unāms1 par šodien aiz-
mirsto ģenerāli raksta: „Tāpēc tā ir bijusi sevišķa laime Latvijas armijai, ka bermontiādes 
laikā tā ieguva tik apdāvinātu vadoni kā Pēteri Radziņu – armijas virspavēlnieka štāba 
priekšnieka amatam. Kā ģenerāļa Baloža tuvākais palīgs un padomnieks, Radziņš tad 
arī bija galveno Latvijas atbrīvošanās cīņu operatīvais vadītājs līdz miera noslēgšanai.”2 
Savukārt ģenerālis Ed. Kalniņš3 1930. gadā laikrakstā „Latvijas Kareivis”: „Lielās uzvaras 
nav nejaušība, tās ir dziļi pārdomātu un pareizi izvestu operāciju rezultāti. Ģenerālis Ra-
dziņš bija izcils stratēģis un taktiķis. Viņš strādāja savu darbu klusi un noteikti, bez ārēja 
trokšņa. Latviju tauta ir daudz pateicības parādā ģenerālim Radziņam par samērā īsā 
lakā sasniegtām uzvarām, kuras mūs noveda pie miera.”4 Mūsdienu vēsturnieks Dr. hist. 
Ēriks Jēkabsons arī atzīmē lielo ģenerāļa lomu Latvijas armijas uzvarās: „Pēteris Radziņš 
pieder pie personībām, kuru loma Latvijas vēsturē ir svarīga. Var apgalvot, ka viņš bija 
viens no karavīriem, kuri tieši piedalījās neatkarīgās Latvijas izcīnīšanā. Vēl vairāk – viņš 
vadīja šo cīņu.”5

1 Žanis Unāms (1902–1989) – grāmatnieks, žurnālists un kādreizējais Rīgas pilsētas 10. bibliotēkas pārzinis, 
vācu okupācijas laikā vadījis Latvijas Valsts bibliotēku.
2 Žanis Unāms. Ģenerālis Pēteris Radziņš. Grām.: Trīs brīvības cīņu vadoņi: Kalpaks; Balodis; Radziņš. Rīga: 
Valters & Rapa, 1934, 69.–85. lpp. Sērija: Jaunais zinātnieks; Nr. 23. 
3 Eduards Kalniņš (1876.  gada 31.  decembris  – 1964.  gada 28.  jūnijs) bija latviešu artilērijas ģenerālis. 
Piedalījies Krievijas–Japānas karā un Latvijas brīvības cīņās. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Divreiz bijis 
Latvijas kara ministrs (1926. gada maijs–decembris, 1928. gada janvāris–novembris). Viens no 1944. gada 
17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem (Vikpēdija).
4 Latvijas Kareivis, Nr. 231 (1930, 11. oktobris). 
5 Tēvijas Sargs, E. Jēkabsons. Ģenerālis Pēteris Radziņš. Nr. 5 (2005, maijs), 28.–30. lpp. 
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Tomēr, neskatoties uz ģenerāļa lielo ieguldījumu Latvijas valsts tapšanā, viņam vēl 
joprojām nav uzcelts neviens piemineklis un reti kurš mācēs ko pastāstīt par šo izcilo 
vīru. Dr. hist. Jānis Siliņš min iespējamos iemeslus tik nesaprotamai latviešu sabiedrības 
attieksmei pret savu brīvības cīņu vadoni: „...manuprāt, arī Latvijā netrūkst cilvēku gan 
politikā, gan augstākajā ierēdniecībā, kas domā līdzīgi – ir nepieciešama nacionālā ideja, 
mitoloģija, ko būtu iespējams izmantot politiskiem mērķiem. Ja ir vāji politiķi un neefek-
tīva pārvaldes sistēma, tad nacionālas ideoloģijas konstruēšana ir viens no veidiem, kā 
var kompensēt sistēmas trūkumus.”6 Ģenerālis ar savu tiešo un skaidro nostāju nācijas 
un valstiskuma jautājumos neiederējās ne tikai tā laika politiķu shēmās, bet arī mūsdie-
nās Latvijas vēsturē viņš ir kļuvis par persona non grata.

„Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība” ir veikusi ģenerāļa P. Radziņa rakstu krājuma ap-
kopojumu, lai saglabātu viņa piemiņu un veicinātu sabiedrības cieņpilnu attieksmi pret 
ģenerāļa dzīves veikumu. Šī grāmata būs pirmais piemineklis, ko ģenerālis ir uzcēlis pats 
sev, un kurai vajadzētu atrasties jebkura Latvijas patriota grāmatplauktā neatkarīgi no 
tā, vai viņš ir karavīrs, ierēdnis, strādnieks, uzņēmējs vai politiķis. Ģenerāļa Radziņa dar-
bi izceļas ar analītisku prātu, tiešumu un loģisku vienkāršību, kas raksturīga tikai tiem 
ģenerāļiem, kuri tādi ir pēc būtības, nevis pēc uzplečiem. Neviens vēl līdz šim nav tik 
detalizēti un strukturēti rakstījis par Latvijas valsts aizsardzības jautājumiem, kuri, ne-
skatoties uz pagājušo laiku, nav zaudējuši savu aktualitāti, it īpaši pieaugošās Krievijas 
agresivitātes fonā. 

Šīs ģenerāļa Pētera Radziņa biogrāfijas pamatā tiek izmantoti publiski pieejamie 
vēstures avoti (publikācijas laikrakstos un grāmatās), kas tomēr balstās uz to autoru 
subjektīvo vēstures faktu interpretāciju, kas nekādā gadījumā nenoniecina viņu publiski 
teiktās atziņas. Tāpat šajā darbā ir izmantoti paša ģenerāļa P. Radziņa rakstītie citāti no 
viņa darbiem un vēstulēm radiniekiem, kā arī vēsturnieka dr. hist. E. Jēkabsona pētījumi 
par ģenerāļa dzīvi.

Pētera Radziņa jaunības gadi,  
ģimene, reliģija un dzimtā vieta

1880. gada 2. maijā Valkas apriņķa Lugažu pagastā „Jaunvīndedžu” saimnieku mā-
jās piedzimst Pēteris Voldemārs Radziņš. Radziņu ģimene bija reliģioza, un tā arī tika 
audzināti visi trīs bērni – divi dēli un meita. Kā visi tā laika bērni, Pēteris jau agrā bērnībā 
palīdzēja vecākiem darbos, ejot ganu gaitās. 

Savus vecākus un īpaši māti Pēteris ļoti mīl un godā. Vecāku audzināšana ir laidusi 
dziļas saknes viņā un bērnībā ieaudzinātajam luterāņu ticības garam viņš paliek uzticīgs 
visu savu atlikušo mūžu. Būdams ģenerālis, Radziņš „Liepājas avīzē” izsakās arī reliģijas 
jautājumos: „Cilvēce nekad nav dzīvojusi bez reliģijas: tikko cilvēks sāka atšķirties no 
zvēra, tūliņ ir radusies reliģija kā viena no tādas izšķirības pazīmēm. Arī tagad, ja mēs 
runājam par zvērību, tad tāds jēdziens ir pilnīgi pretējs reliģijas jēdzienam: reliģisks cil-
vēks nevar būt zvērīgs. Kā atsevišķa cilvēka, kā tautas un valsts stiprums nedibinājās vis 

6 http://www.lvportals.lv/visi/viedokli/271245-vai-700-gadu-verdzibas-mits-ir-latviesu-identitates-
dala/



13

tik daudz uz fiziskām vai prāta spējām, cik 
uz morāliska spēka, kas ir reliģijas pamats. 
Ticība ir galvenais dzīves impulss.”7

Radziņa māte bez reliģijas dēliem ie-
liek arī zināšanu pamatus, iemācot tiem 
lasīt. Žanis Unāns par to raksta: „Pirmo 
mācību  – grāmatas lasīšanu  – Radziņam 
sniedz māte. Zēna mācīšanos šad tad uz-
rauga viņa 9 gadus vecākais brālis Jānis, 
bet tam Pēteris nelabprāt grib klausīt, jo 
negrib pielaist, ka viņa brālis, arī vēl puika, 
grāmatu zinātu labāk par Pēteri. Tā dažreiz 
izceļas plūkšanās, bet arī tad jaunākais 
brālis ne par ko negrib vecākajam pado-
ties. Tātad jau bērnībā izpaužas P. Radziņa 
kareiviskais raksturs.”8 Apguvis lasīšanas 
prasmes, Pēteris uzsāk savas skolas gaitas 
Lugažu pagasta skolā. Kad to ir sekmīgi 
beidzis, turpina mācīties Valkas apriņķa 
skolā. Skolas gados Pēteris Radziņš parāda 
lielu uzcītību un teicamas sekmes. Kā lielai 
daļai tā laika jauniešu ceļš uz augstāko iz-
glītību ved caur cariskās Krievijas junkuru 
skolām, kur izglītība ir par velti. Šo ceļu 
sev izvēlējās arī topošais Latvijas armijas 
ģenerālis, pat neskatoties uz to, ka esošā 
izglītība viņam nodrošināja pietiekami cie-
nījamu skolotāja vai valsts ierēdņa amatu. 

Vecāki Pēterim no bērnu dienām ir 
ieaudzinājuši mīlestību pret dzimto pusi 
un pret lauku darbiem, kurus viņš labprāt 
strādāja. Ž.  Unāms raksta: „Lauku cilvē-
kiem Radziņš ir jau ļoti izglītots un gudrs 
un strādnieki par viņu zobojas, ka tik mā-
cīts kungs strādājot vienkāršus darbus. 
Radziņš tādos gadījumos parasti atbild: 
„Ar darbu pats gribu nopelnīt sev mai-
zi, un tāpēc strādāju.”9. Radziņš ne tikai 
strādāja lauku darbus, bet arī iedziļinājās 
lauksaimnieku problēmās, kad bija izcīnī-
ta Latvijas valsts. Viņš ar vislielāko cieņu 
izturas pret zemnieku darbu, un, kā viņa 

7 Liepājas avīze. Vai Latvijai palikt luterticīgai, vai pāriet katoļticībā. Nr. 184 (1923, 19. augusts).
8 Žanis Unāms. Ģenerālis Pēteris Radziņš. Grām.: Trīs brīvības cīņu vadoņi: Kalpaks; Balodis; Radziņš. Rīga: 
Valters & Rapa, 1934, 69.–85. lpp. Sērija: Jaunais zinātnieks; Nr. 23. 
9 Turpat. 

Pētera Radziņa tēvs

Radziņš ar brāli Jāni
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brāļa meita savās atmiņās norāda, tad ģenerālis bija zinošs gan lauksaimniecības, gan 
lopkopības jautājumos, un vietējie zemnieki bieži vien griezušies pie viņa pēc padoma, kā 
sēt un lopus ārstēt. Par ģenerāļa P. Radziņa vispusīgajām zināšanām un interesēm stāsta 
viņa brālis Jānis: „ka P. Radziņš, katru vasaru kā virsnieks apciemodams sava tēva mājas, 
kā mājiniekiem, tā visiem tuvākiem kaimiņiem devis padomus lopārstniecības, tieslietu 
un pat tirdzniecības jautājumos.”10

No visiem ģimenes locekļiem vissiltākās jūtas ģenerālim Radziņam ir pret māti. 
Savās atmiņās ģenerāļa brāļa mazmeita Teiksma Slaidiņa stāsta: „Viņš ļoti mīlēja šos 
dzimtās mājas pakalnus un savu ģimeni. Tad, kad bija brīvais brīdis darbā, braucot cie-
mos uz dzimtajām mājām, pirmais darbs, ko viņš darīja – gāja pie mammas uz kapiem, 
nolika ziedus un tikai tad ieradās „Jaunvīndedžu” mājās.”11 Pats ģenerālis par ģimenes 
vērtībām ir teicis: „Tēvijas mīlestība ir vislielākā sakarā ar vispārējo tikumību un reliģiju. 
Ja tikumība sāk krist tautā un ģimenē, tad tiek nicināta arī tēvijas mīlestība. Ja cilvēkam 
nav nekā svēta un dārga, tad, zināms, arī sava tēvija, sava tauta nebūs tādam cilvēkam 
svēta un dārga, un viņš neko neupurēs savas tautas labā, kā varbūt tikai skaistas runas 
un skaļus izteicienus.”12

Cariskās Krievijas armijā
Dr.  hist. Ēriks Jēkabsons par P.  Radziņa pirmajiem soļiem karavīra dzīvē raksta: 

„Pirmais mēģinājums iestāties armijā neizdevās, jo 16 gadu veco jaunekli neuzņēma ne-
pilngadības dēļ. Pēc divu gadus ilgās zināšanu apguves mājās, viņš kopā ar kādu savu 
radinieku un skolas biedru Metuzālu (krita Pirmajā pasaules karā kā kapteinis) devās uz 
Pleskavu, kur kadetu korpusā nokārtoja brīvprātīgā (t. s. savvaļnieka) pārbaudījumu, kas 
deva tiesības uz zināmiem atvieglojumiem kara dienestā, un 1898. gada augustā kā ie-
rindnieks ar II šķiras brīvprātīgā tiesībām iestājās Kalvarijā (Suvalku guberņā) dislocētajā 
112. Urālu kājnieku pulkā. Septembrī pulks no vasaras nometnēm atgriezās kazarmās 
Kalvarijas pilsētā. Atvieglojumi brīvprātīgajiem patiesībā bija ievērojami. Pulkā kopumā 
bija seši savvaļnieki – divi latvieši (P. Radziņš un vēl viens puisis; divi krievu muižnieku 
dēli un divi igauņi no Vīlandes apriņķa). Sākotnēji katrs tika iedalīts savā rotā, un katram 
tika iedalīta atsevišķa istabiņa ar zaldātu – apkalpotāju. Pēc neilga laika visi seši nokļuva 
mācību komandā. Kursa laikā visi tika izvietoti vienā istabiņā un uz visiem tika piešķirts 
viens apkalpotājs. Mācību komandas kursu beigušie savvaļnieki tika iedalīti rotās (atkal 
ar atsevišķām istabiņām un apkalpotājiem), bet tie, kuri gatavojās iestāties junkursko-
lās, tika atbrīvoti no dienesta pienākumu izpildīšanas, atļaujot gatavoties iestājpārbau-
dījumiem. Starp viņiem bija arī P. Radziņš un otrs latviešu savvaļnieks.”13 

10 Žanis Unāms. Ģenerālis Pēteris Radziņš. Grām.: Trīs brīvības cīņu vadoņi: Kalpaks; Balodis; Radziņš. Rīga: 
Valters & Rapa, 1934, 69.–85. lpp. Sērija: Jaunais zinātnieks; Nr. 23.
11 Teiksma Slaidiņa ir ģenerāļa P.  Radziņa brāļa mazmeita, kura kopā ar māti ir glabājusi piemiņu par 
ģenerāli Radziņu un, atjaunojot Latvijas valsti, savas dzīves enerģiju ir veltījusi izcilā karavadoņa labās slavas 
atjaunošanai.
12 Žanis Unāms. Ģenerālis Pēteris Radziņš. Grām.: Trīs brīvības cīņu vadoņi: Kalpaks; Balodis; Radziņš. Rīga: 
Valters & Rapa, 1934, 69.–85. lpp. Sērija: Jaunais zinātnieks; Nr. 23.
13 Dr. hist. E. Jēkabsons. Ģenerāļa Pētera Radziņa karavīru gaitu sākums. Tēvijas Sargs, Nr. 10 (2007, okt.), 
28.–29. lpp.
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1898. gada augustā kā ierindnieks ar II šķiras 
brīvprātīgā tiesībām iestājās Kalvarija (Suvalku 
guberņā) dislocētājā 112. Urālu kājnieku pulkā

Ar dienestu P.  Radziņš jutās apmie-
rināts. 24. novembrī dažus mēnešus pēc 
dienesta sākuma viņš tēvocim rakstīja: 
„Esmu sveiks un vesels, un pilnīgi laimīgs, 
jo par laimi sauc tādu stāvokli, kad cilvēks 
ar savu stāvokli un panākumiem pilnīgā 
mierā.”14 Savukārt māsai viņš rakstīja: „Tu 
par daudz bēdājies par mani. Tas ir ne ti-
kai veltīgi, bet muļķīgi. Kāpēc Tev vajaga 
bēdāties, kad es priecājos, jeb Tu negribi, 
ka manas cerības izpildās, jo mani še nav 
neviens atdzinis, bet tā ir mana vēlēšanās, 
un tas ceļš, pa kuru es tagad iemu, iet uz 
manu nākotni, uz manu, var teikt, laimi, 
jo citur nekur, nekādā citā dzīvē es nebūtu 
tik priecīgs. Kāpēc Tu bēdājies tik bērnišķī-
gi, ja Tev es neesmu un cits viss Tev ir tāpat 
kā agrāk, bet man ir pavisam otrādi: es 
pats tik esmu tas pats, bet cits viss man ir 
svešs un atņemts, un es tādēļ nebēdājos, 
es jūtos tagad uz ceļa, uz savas nākotnes 
ceļa, un tādēļ Tev vajaga priecāties.”15 

1899. gada 12. augustā P. Radziņš tiek 
komandēts uz 27. kājnieku divīzijas štābu, 
kur nokārto iestāšanās pārbaudījumus Viļ-
ņas kājnieku junkurskolā, un 1. septembrī 
viņš uzsāka mācības. Šai pat gadā viņš tika 
paaugstināts pakāpē par junkuru – jaunā-
ko unteroficieri. 1900. gada 29. maijā, bei-
dzot pirmo mācību gadu, viņš „ģimenes 
apstākļu dēļ” tika atskaitīts no junkursko-
las un maijā atgriezās savā pulkā Kalvarijā. 
Šī bija viņam pirmā reize, kad pēc „savas 
vēlēšanās” viņam nācās atstāt dienesta 
vietu. Vēl viņam dzīvē būs divas reizes  – 
pēc sekmīgi aizvadītām brīvības cīņām un 
pēc sekmīga dienesta Latvijas armijas ko-
mandiera amatā. 

Vēsturnieks Dr. hist. Ē. Jēkabsons par 
šo viņa aiziešanu „pēc savas vēlēšanās” 
raksta: „Īstenība gan bija prozaiskāka, tur-
klāt tā apliecina P. Radziņa spēju novērtēt 

14 Dr. hist. E. Jēkabsons. Ģenerāļa Pētera Radziņa 
karavīru gaitu sākums. Tēvijas Sargs, Nr. 10 (2007, 
okt.), 28.–29. lpp.
15 Turpat.

Savvaļnieks P. Radziņš 1899. gadā.  
Foto no LVVA krājuma
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savu rīcību un saņemties pēc neveiksmēm. 1. jūnijā viņš rakstīja vecākiem: „Mīļie vecāki! 
Man jāpaziņo Jums ļoti nelaimīgs atgadījums, kas ar mani notika. Viss gāja labi, kā rak-
stīju, biju pārcelts vecākā klasē. Sākās plānu ņemšana, kas arī gāja labi, es ne tikai sev, 
bet arī biedriem latviešiem palīdzēju. Vasaras svētku pirmās dienas pēcpusdienā gājām 
uz pilsētu, kur mani biedri par plānu un arī agrāko palīdzību pacienāja ar alu. (...) kad 
nonācu pie dežūrējošā oficiera, tad izrādījās, ka esmu par kādām minūtēm nokavējis, 
iesākās izskaidrošana, pie kam viņš saoda alus smaku, ko deva zināt priekšniecībai, par 
ko mani otru dienu atskaitīja no skolas. (...) nevainojiet mani manas neuzmanības jeb 
trakulības pēc, jo tas tā nav. Tas bija man nolikts – tas nelaimes atgadījums, jo to pašu 
dienu liela puse junkuru atnāca ar alus smaku, bet man bija tā nolemts. Es sevis pēc 
nebēdāju, jo tas man būtu par mācību, bet tas, ka es Jūsu apbēdinu, es nevaru izturēt, 
jo Jūs no manis sagaidījāt tikai prieku, un tam tā arī bija būt. Vispār jāsaka, ka pēc Zie-
massvētkiem mana laime un mans harakteris lieliski griezās uz slikto pusi – nezinu, kas 
tam par cēloni bija, varbūt par maz Dievu lūdzu, es nekad negribēju tādas beigas, un ne 
tik mani biedri, bet arī skolas oficieri (domā), ka es pārāk bargi sodīts, jo par visu gada 
būšanu junkuru skolā man nebija sodu grāmatā neviena rājiena, kad citam līdz 20 sodu 
pierakstīti. Lai ir kā būdams. Tas Kungs ir devis, tas Kungs ir ņēmis, tā Kunga vārds lai 
ir svētīts. Tagad esmu pulka savvaļnieks. Vēlreiz saku, ka mans liktenis man neiet pie 
sirds, bet Jūsu apbēdināšana. Ja Dievs palīdzēs, viss var pagriezties par labu, jo tiku at-
skaitīts ar tiesību rudenī atkal ar eksāmenu iestāties, un, tā kā biju jau pārcelts vecākā 
klasē, tad varbūt atļaus likt eksāmenu vecākā klasē, tas vēl nav zināms. Varbūt, ka tas 
viss pēc iznāks par labu, un varbūt, ja Dievs palīdzēs, būšu drīzāk par oficieri un iztaisīšu 
sev spožāku nākotni nekā mani biedri, jo pie ātras iešanas vienmēr krīt. Nav jau nekas 
tik pārāk ļauns noticies; vissliktākais, kas var iznākt, ir tas, ka neatļaus vecākā klasē likt 
eksāmenu un ir jāpaliek jaunākā. Tas jau nav tik bezgala ļauni, jo cik daudz savvaļnieku 
katru gadu netiek cauri pie ieņemšanas un brauc otru gadu, un, sarēķinot manus ga-
dus – esmu viens no jaunākajiem, 1½ gada jaunāks par Nikuli; skolā ir 28 gadus veci un 
tomēr priecīgi. Otrkārt, ja Dievs palīdzēs, tas var nenotikt un varu tikt ieņemts vecākā 
klasē, tad bez Jūsu apbēdināšanas man nekas nav noticis. Ir jāapmierinās ar visļaunāko, 
arī ja jāpaliek otru gadu jaunākā klasē.”16 

Pēc trīs mēnešiem P. Radziņš tiek uzņemts atpakaļ vecākajā klasē, 1901. gada 1. au-
gustā viņš beidz skolu ar izcilību un jūlijā tiek iedalīts 113. Staraja Rusas kājnieku pul-
kā. 5. augustā paaugstināts par podporučiku un nosūtīts tālākai dienesta pildīšanai uz 
24. Simbirskas kājnieku pulku Ostravā, Lomžas guberņā Polijā. 1903. gada jūnijā viņš iz-
iet viena mēneša apmācību sapieru dienestā 4. sapieru brigādē.

1904.  gada beigās, izceļoties Krievijas–Japānas karam, Pēteris Radziņš brīvprātīgi 
piesakās doties uz fronti un 1905. gada janvārī tiek ieskaitīts 10. Austrumsibīrijas strēl-
nieku pulkā, kur, būdams podporučika dienesta pakāpē, tiek norīkots par rotas koman-
diera pienākumu izpildītāju. Savas pirmās kaujas ugunskristības viņš saņem aizstāvēša-
nās kaujā Sipingajas pozīcijās. 1. augustā viņš vēstulē no Hersū krusttēvam raksta: „Biju 
uz ceļu taisīšanu, un uz vietas palikām ne ilgāki kā 3–4 dienas, kad atkal pārgājām uz 
jaunu vietu. Tagad atkal esmu uz vecās vietas un daudzmaz pastāvīgas dzīves. Dzīvoju 
ķīniešu mājās (...). Dzīvoju, ka labāki nevar iedomāties. Pa lielākai daļai dienu pavadu 
gandrīz bez darba. Tikai pastaigādamies aizeju uz rotu apskatīt, ko tur dara. Mācības ir ik 

16 Dr. hist. Ē. Jēkabsons. Ģenerāļa Pētera Radziņa karavīru gaitu sākums. Tēvijas Sargs, Nr. 10 (2007, okt.), 
28.–29. lpp.
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pāra dienas un ne vairāk kā 2 stundas, un otras – ik pārdienas rota iet uz tilta būvēšanu, 
tur es ļoti reti eju, un, ja eju, tad tikai uz kādu pusstundu. Citu laiku pavadu, kā patīkas 
(…). Kamēr vēstule aizies, tikmēr jau būs zināms, vai miers noslēgts jeb turpinās karu. 
Ja būs miers, tad gan tik drīz no Mandžūrijas prom vēl nevarēs tikt, kamēr tik liels dau-
dzums sanāks uz dzelzceļa stanciju tuvumā, un tad gaidīšana pēc strēķes. Zināms, kuri 
tiks pirmie galā, tie varēs drīzumā, bet pēdējiem būs ļoti ilgi ko gaidīt. Un arī pēc tam vēl 
oficieriem būs ļoti daudz darba aizvadīt tik daudz rezervistu atpakaļ un vispār ierīkot 
kārtību. Tad vēl pilnīga nezināšana, ja būs miers, kur tad palikšu, vai nu Omskā, vai atpa-
kaļ uz veco pulku, jeb vēl kur nebūt citur. Vēl jau neesmu daudz vairāk kā pusgadu, kamēr 
no mājas aizbraucis, un, kad Polijā dienēju, tad jau dažreiz pagāja vairāk nekā gads, kad 
braucu pie Jums, tādēļ nav par ko bēdāt, ja vēl ir zināms, ka man iet labi.”17 18. oktobrī 
viņš tiek paaugstināts poručika pakāpē.

Karš beidzas ar Krievijas sakāvi. Savam krusttēvam par šo pēckara periodu P. Ra-
dziņš raksta: „tagad dzīvo siltā istabā, zaldāti visi ķīniešu mājās. No šejienes iesam taisni 
uz dzelzceļa stanciju, kad būs mūsu reize uz mājām braukt. Ceru, ka uz novembra bei-
gām tiksim no šejienes prom. Tātad uz Ziemassvētkiem domāju būt Omskā.”18 27. oktob-
rī poručiks P. Radziņš saņem savu pirmo apbalvojumu – III šķiras Svētā Staņislava ordeni 
par „teicami centīgu dienestu kara laikā ar Japānu”. Ģenerālis P. Radziņš vēlāk analizē šī 
kara mērķus un Krievijas neveiksmes cēloņus: „Krievu-japāņu kara mērķis: bija no Krie-
vijas puses virskundzība „Tālos austrumos”, no Japānas puses  – Japānas kolonizācijas 
spējas – vai tai vienmēr palikt esošā stāvoklī, nekad netopot par lielvalsti (...). Krievu-ja-
pāņu karā mēs redzam no Krievijas puses to pašu: Krievija nemobilizēja visu savu armiju; 
pieņēma kaujas ar nelieliem spēkiem, cieta neveiksmes, karš novilkās tik ilgi, ka Krievijas 
iekšienē iesākās nemieri un galu galā lielā Krievija karu zaudēja.”19

Sākotnēji pulks, kurā dienēja P. Radziņš, atgriezās Omskā. 30. aprīlī viņš rakstīja ve-
cākiem: „Dzīvoju Omskā un gaidu kā gaidīju divus mēnešus atpakaļ (...). Tagad Omskā 
esmu ieradies tikpat kā mājās, jo pastāvīgas mājas jau nevar būt. (...) Kā iet pa Eiropas 
Krieviju – lasu pa druskai avīzes un gaidu, kas iznāks no gosudarstvennoj dumi (valsts 
dome), tāpat kā Jūs. Še Omskā viss iet diezgan mierīgi, jo še ir diezgan daudz karaspēka, 
tādēļ nekādas nekārtības nevar būt un par uzbrukumiem un laupīšanu nav nekādas ru-
nas. Domāju, ka tagad arī pa Jūsu pusi vajag mierīgāk palikt, jo tagad visi gaida uz dumas 
iznākumiem un uz likumīga ceļa ņemšanu.”20 

1906.  gada maijā P.  Radziņš atstāj Omsku un atgriežas savā pulkā Polijā, Ostro-
vā, kur tiek iecelts par podpraporščiku skolas pārzini: „Tagad pulkā mācu feldfēbeļus 
un dažus unteroficierus uz podpraporščika eksāmenu. Mācīšana  – stundās no 8 līdz 
½ 12 priekšpusdienās, tās ir trīs stundas ar starpbrīžiem pa 15 minūtēm. Visa pēcpus-
diena man ir brīva. Pasāku stundas 27-ā (septembrī), un mācību gads līdz 1-am maijam, 
kad viņiem būs eksāmens, un pēc tam 4 nedēļas laukā praktiskā mācība. Tātad darbs 
man pilnīgi viegls un patīkams, un pilnīgi patstāvīgs, tā kā man nav vairāk priekšnie-
cības kā pulka komandieris, kurš, zināms, var tikai ļoti reti apskatīt, kā iet uz priekšu 

17 Dr. hist. Ē. Jēkabsons. Ģenerāļa Pētera Radziņa karavīru gaitu sākums. Tēvijas Sargs, Nr. 11 (2007, nov./
dec.), 30.–32. lpp.
18 Turpat.
19 Militāru rakstu krājums. P.  Radziņš. Stratēģijas problēmas pēc pasaules kara piedzīvojumiem 1928. g. 
Nr. 2., 3. Armijas komandiera štāba izdevums. 
20 Dr. hist. Ē. Jēkabsons. Ģenerāļa Pētera Radziņa karavīru gaitu sākums. Tēvijas Sargs, Nr. 11 (2007, nov./
dec.), 30.–32. lpp.
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ar mācībām.”21 Vēlāk 24. novembrī viņš raksta: „Nodarbojos savā skolā ar feldfēbeļiem, 
no kuriem dažam jau drīz uz 40 gadiem, bet sēž un mācās: labs nāk ar mācīšanos. Pats 
mācos atkal pa māju, un tā darba pilnas rokas, tā brīvā laika ļoti maz, reti kad iznāk, ka 
es aizeju pa vakaru kur nebūt viesos, un esmu gandrīz visas pazīstamās famīlijas atstājis. 
Jaunie zaldāti visi jau ir atnākuši. Latvieši atnāca pirmie, tā ka tie priekš mums ir tie tu-
vākie, jo krievi ir no tālākām guberņām.”22

Dr. hist. Ē. Jēkabsons par P. Radziņa gaitām 1907. gadā: „Savukārt 1907. gada jūni-
jā viņš rakstīja vecākiem par tikko viņa vadībā podpraporščiku kursus beigušajiem un 
mierīgo dienestu pēc tiem (šī iemesla dēļ viņš atlika uz mājām plānoto atvaļinājumu 
uz rudeni, kad no tā būs lielāka jēga, tātad, šķiet, tajā brīdī P. Radziņš vēl neplānoja ie-
stāšanos Ģenerālštāba akadēmijā). Vienlaikus viņš vēstulēs skar arī visā valstī joprojām 
aktuālo revolucionāro notikumu un to izraisīto pārmaiņu jautājumu. „Otra duma arī 
atvaļināta. Še viss pilnīgi mierīgs, kā arī agrāki – še, Lomžas guberņā, nav nekādas ne-
mierības bijušas. Kijevā, kā šodien lasīju, ir 4. jūnijā zaldātu nemierības bijušas, bet tūliņ 
nobeigtas. Tagad gan var gaidīt, ka še un tur kādas nemierības būs vairāk nekā pa dumas 
laiku. Pēc mana aprēķina tagad Krievijā drīzumā mierīga dzīve nav gaidāma: politiskais 
līdzsvars nevar īsā laikā iestāties. Padzīvosim, redzēsim, kas būs nākamībā. Pulka dzīvē 
gan nav gandrīz nekas ārkārtīgs jūtams, varbūt tikai tas, ka viss ir daudz dārgāks nekā 
agrāk. Tagad pat lēģeros spēlē mūziku, kura man caur vaļēju logu dzirdama, un tāpat arī 
viss cits iet savā ikdienišķā gaitā. Tikai oficieru ļoti maz, tādēļ visiem ļoti daudz darba.”23

P. Radziņa pulka vienības bija novietotas Sosnovicā pie Vācijas robežas, ko viņš iz-
mantoja, lai iepazītu Vāciju. 1906. gada 24. novembrī P. Radziņš rakstīja vecākiem: „Drīz 
būs Ziemassvētki. Nezinu, kā tagad tos še pulkā pavadīs, jo oficieru ir ļoti maz. Pa svēt-
kiem, kad nav ko darīt un kur iet, tad ir diezgan garlaicīgi, kādēļ es svētkus gandrīz nekad 
ar prieku negaidu, īpaši ziemā, kad nevar nekur iet un mājās būt arī nav nekāda prieka. 
Ja iznāks, tad pa svētkiem uz divi vai trīs dienām domāju braukt uz Vāciju kādā robežas 
pilsētiņā, kur var būt oficiera formā, ja tālu no robežas, tad nevar oficieru formā būt. Ta-
gad man labi braukt, jo tur Sosnovicā mūsu 2 bataljoni, un tagad tur būs man labs biedrs 
palkavnieks, kurš man apsolīja pasi sagādāt un pie kura varēšu apmesties”.24 Viņš vecā-
kiem raksta bieži un nākošajā vēstulē pēc trim dienām P. Radziņš raksta: „Šodien trešā 
Ziemassvētku diena. Pirmo dienu nodzīvoju visu dienu mājās. Vakar klubā bija Ziemas-
svētku eglīte priekš bērniem un priekš lieliem balle, kā tas katru reizi mēdz būt. Es gri-
bēju aizbraukt uz Sosnovicu, bet pie manis atbrauca viens bijušais pulka oficieris, tagad 
Lomžas apriņķa priekšnieks, un tādēļ paliku še. Šodien viņš aizbrauca. Es tagad rīt no rīta 
braukšu uz Sosnovicu uz kādām dienām. Tagad tur palkavnieks – mans labs pazīstams, 
un no turienes uz Vāciju. Tuvākā Vācijas pilsēta no turienes ir tikai 15 minūtes ceļa.”25 Šo 
savu diezgan laisko dzīves periodu P. Radziņš izmanto, lai papildinātu savas zināšanas 
ne tikai militārās lietās, viņš arī aktīvi seko līdzi pasaules notikumiem. Dr. hist. Ē. Jēkab-
sons atzīmē, ka P. Radziņš aktīvi izmanto pulka bibliotēkas dotās iespējas un pasūta sev 
avīzes un žurnālus par 150 rubļiem, ieskaitot vācu valodā iznākošo „Die Moderne Kunst”, 

21 Dr. hist. Ē. Jēkabsons. Ģenerāļa Pētera Radziņa karavīru gaitu sākums. Tēvijas Sargs, Nr. 11 (2007, nov./
dec.), 30.–32. lpp.
22 Turpat.
23 Turpat.
24 Turpat.
25 Turpat.
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un gatavojas pasūtīt vēl izdevumus par 250 rubļiem. Tas ir pie pulka bibliotēkas gada 
budžeta 450 rubļi. 

Par P.  Radziņa mācībām Krievijas Ģenerālštāba akadēmijā Dr. hist. Ē.  Jēkabsons 
raksta: „Acīmredzot jaunais poručiks kara laikā ar japāņiem un arī pēc tā bija izcēlies ar 
savu militāro talantu, jo jau 1907. g. 20. augustā viņš tika komandēts kārtot iestājeksā-
menus prestižākajā Krievijas militārajā akadēmijā Pēterburgā, kur konkurss bija tik liels, 
ka tika uzņemts tikai vidēji katrs trīsdesmitais kandidāts. P. Radziņš spīdoši izturēja abu 
pakāpju eksāmenus (sākotnēji – pie sava kara apgabala štāba, vēlāk – pašā akadēmijā) 
un 15. oktobrī tika ieskaitīts akadēmijas jaunākajā klasē kā klausītājs. 1908. gada decem-
brī vēstulē krusttēvam viņš rakstīja: „Pa dienu akadēmijā, pa vakaru mājās. Akadēmijā 
lekcijas beidzas 20-ā (decembrī) un sākas 7-ā janvārī, pa šo laiku varu krietni atpūsties 
un izgulēties. Pa darba dienām jau tik krietni izgulēties nesanāk, jo gulēt eju 1-os un 2-os 
un augšā ceļos 8-os, tātad sanāk 6–7 stundas.” Mācību laikā (1909. gada 1. oktobrī) viņu 
paaugstināja štābkapteiņa pakāpē. 1909. gada 21. augustā P. Radziņš ar I šķiru beidza 
akadēmijas otro klasi un tika ieskaitīts akadēmijas papildu kursā. 1910. gada 26. maijā 
viņš sekmīgi beidza arī papildu kursu ar diplomdarbu „Rezerves loma augstākās priekš-
niecības rokās” un tika paaugstināts par kapteini, bet jūnijā pieskaitīts Ģenerālštābam, 
komandējot viņu Varšavas kara apgabala štāba rīcībā. Diplomdarbs tika atzīts par spī-
došu un tādēļ ne tikai publicēts Ģenerālštāba akadēmijas mēnešrakstā („Akademičeskij 
Vestņik”, bet arī iespiests grāmatas veidā un atzīts par izmantojamu augstākā komandē-
jošā sastāva apmācībā. Kā akadēmijas beidzējam viņam izlaidumā tika piešķirti 300 rub-
ļi zirga un piederumu iegādei.”26

Pēc Ģenerālštāba akadēmijas beigšanas P. Radziņš tiek nosūtīts uz Varšavu, kur viņu 
uz vairākiem mēnešiem piekomandē pie 6. kājnieku divīzijas štāba. Tālāk viņu nosūta uz 
32. Kremenčugas pulku rotas komandiera amatā. Karavīrs Semaks savās atmiņās par šo 
P. Radziņa dzīves periodu raksta: „Tas bija 1911. un 1912. gados. Varšavas garnizonā die-
nēja lielāks skaits latviešu karavīru. Tanī pašā laikā ģenerālis Radziņš, toreiz kapteinis, 
izpildīja cenza komandas dienestu ierindā vienā no 32. Kremenčugas pulka rotām. Tā 
kā latviešu tautības virsnieku Varšavā nebija daudz, tad par ikkatru latviešu virsnieku, 
kura vārds nāca latviešu karavīru ausīs, radās liela sajūsma un lepnums. Un tā kā uz 
Radziņu viņa kolēģi, krievu virsnieki, skatījās ar lielu ievērību un cienību, tad arī mums, 
latviešiem, prieks par savu tautieti bija visai liels. Radziņš kā ģenerālštāba virsnieks bieži 
izpildīja adjutanta vietu 8. kājnieku divīzijas štāba operatīvajā daļā šīs daļas pastāvīgā 
adjutanta kapteiņa Popova prombūtnē. Taisni tur šo rindiņu autoram nācās redzēt un 
apbrīnot darbā savu stalto un gudro tautieti. Viņš gan bija kluss un mazrunīgs, bet laip-
ns un atsaucīgs. Atminos, ka nelaiķa kolēģi ģenerālštāba virsnieki 8. divīzijas štābā uz 
mums, latviešiem, mēdza teikt: „Jūs varat lepoties ar savu tautieti. Viņš ir gudrākais 
un spējīgākais virsnieks Varšavas kara apgabalā.”

Atminos arī, ka jau 1911. un 1912. g. Varšavas kara apgabala štāba grāmatu veikalu 
logos bija saskatāmas vairākas militārzinātniska satura grāmatas un apcerējumi, kuru 
autors bija mūsu mīļais ģenerālis Radziņš. Kara spēļu dalībnieku vidū, kuras ik rudeņus 
notika Varšavā, ģenerālštāba virsnieku klubā, Radziņš vienmēr bija redzams un atšķīrās 
no citiem ar saviem izciliem panākumiem.”27 

26 Dr. hist. Ē. Jēkabsons. Ģenerāļa Pētera Radziņa karavīru gaitu sākums. Tēvijas Sargs, Nr. 11 (2007, nov./
dec.), 30.–32. lpp.
27 Atmiņas par ģenerāli P. Radziņu. Latvijas Sargs, Nr. 41 (1930, 13. okt.).
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1912. gada novembrī P. Radziņš tika ieskaitīts dienestā kā ģenerālštāba virsnieks un 
iecelts 38. kājnieku divīzijas štāba adjutanta amatā Brestļitovskā. Dr. hist. Ē. Jēkabsons 
apraksta šo viņa dienesta posmu: „Laiks ir saspringts. P.  Radziņš nākamajā rudenī to 
raksturoja vārdiem: „visu laiku bija ļoti nemierīgs, kad katru dienu varēja gaidīt kara sā-
kumu” un „izgājušo ziemu jau bija tā kā uz kara gaidīšanu”. Tikai 1913.  gada pavasarī 
stāvoklis normalizējās, un martā tika atvaļināti dienestā aizkavētie zaldāti, kuriem bija 
jābūt atvaļinātiem jau rudenī. Šajā laikā P.  Radziņš dzīvoja divīzijas štāba ēkas otrajā 
stāvā. Savu dienas režīmu viņš aprakstīja šādi: „Es dzīvoju kā jau nu vienmēr: pa dienu 
daru savus dienesta darbus, pēc tam pastaigājos un vakarā atkal vai nu ko daru, vai lasu 
(...), pusdienas man denščiks nes no viena pulka kluba.” Amats prasīja atrašanos biežos 
komandējumos. Savukārt 1913. gada aprīļa beigās sakarā ar divīzijas štāba priekšnieka 
paaugstināšanu amatā P. Radziņš bija uz vairākiem mēnešiem, līdz jaunieceltā priekš-
nieka ierašanās laikam, jāuzņemas viņa pienākumu pildīšana (šī iemesla dēļ kārtējo reizi 
neizdevās aizbraukt atvaļinājumā pie vecākiem uz dzimtajām mājām). Vasarā karaspēks 
izgāja no Brestļitovskas uz nometnēm, kas atradās 5–6 kilometrus no pilsētas, un divī-
zijas štāba priekšnieka vietas izpildītājs P. Radziņš sakarā ar to, ka šoreiz viņam nebija 
iekārtota dzīves vieta nometnēs, katru rītu plkst. 9 ar štāba zirgu no pilsētas devās uz 
turieni, bet ap plkst. 17 – atpakaļ. Arī Līgo svētki virsniekam pagāja, tikai vakarā pastai-
gājoties, bet Jāņa dienā „izpildot dienesta darbus”. Vēstulē vecākiem 1913. gada 12. jūlijā, 
kurā P. Radziņš stāsta par šiem saviem pienākumiem, viņš nedaudz pauž arī savu dzīves 
filozofiju: „Jāstrādā jau ir visiem, kas grib ko sapelnīt vai uz priekšu tikt, bez darba jau 
nekas pats par sevīm nenāk: kā bez naudas neko nevar pirkt, tā bez darba neko nevar 
iegūt, un, ja grib savus pienākumus un darbus kārtīgi izpildīt, tad būs visur diezgan labi.” 
Šajā laikā ar lepnumu rakstīja, ka tikko Varšavā saticis kādu virsnieku kapteiņa dienesta 
pakāpē, kas gadsimtu mijā dienējis kā poručiks Viļņas kājnieku junkurskolā, kad Radziņš 
tur mācījies. Tagad abi bijuši kapteiņi, taču Radziņš ģenerālštāba kapteinis, „kas, zināms, 
ir daudz vairāk par vienkāršu kapteini”. Turpat vinš ar jaušamām skumjām atzīmēja, ka 
no vecajiem biedriem, ar kuriem kopā mācījies, sakari ir vienīgi ar Valkas skolas un Viļņas 
junkurskolas biedru Žurbu Nikuli, kā arī vēlāko Latvijas armijas ģenerāli Jāni Kureli, kurš 
dienēja Pēterburgā.

1913. gada 3. novembrī P. Radziņš rakstīja vecākiem: „Pa ziemu vairāk mājās dzīvoju, 
un, ja nākas braukt dienesta darīšanās, tad uz kādu dienu, bet ne uz nedēļu vai vairāk, kā 
tas bija pa vasaru. Tagad pa ziemu man katru nedēļu sanāk braukt uz pulkiem, kuri nav 
Brestļitovskā, bet braukšana būs tā, ka no rīta aizbraukšu un vakarā būšu mājās, jo pulki 
nav tālu: 45, 68 un 93 verstis pa dzelzceļu, bez tam kādas reizes pa ziemu braukšu uz 
Varšavu. Varšava (200 verstis) ir no manis tālāk nekā no Jums Rīga, bet priekš manis, tā 
kā esmu ieradis, ļoti tuvu, un uz turieni tādēļ braucu apmēram ne retāk kā reizi mēnesī 
gan dienesta, gan savās vajadzībās. Pie tam arī dažreiz tā: aizbraucu vienu dienu un otru 
dienu agri no rīta esmu atkal atpakaļ. Dažādās dienesta darīšanās esmu visu Poliju tā 
izbraukājis, ka ir ļoti maz tādu vietu, kur vēl neesmu bijis, un tādēļ zinu to tikpat labi kā 
Jūs Vidzemi.”28

Varšavā pirms I pasaules kara P. Radziņš izrāda interesi par tā kara vešanas tehnisko 
jaunumu – aviāciju. Viņš brīvprātīgi piesakās dienestam aviācijas rotā, kur apgūst aviā-
cijas tehniskos un taktiskos pamatus. Par šo laiku viņš stāsta: „1914. g. es biju Krievijas 

28 Dr. hist. Ē. Jēkabsons. Ģenerāļa Pētera Radziņa karavīru gaitu sākums. Tēvijas Sargs, Nr. 11 (2007, nov./
dec.), 30.–32. lpp.
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armijas ģenerālštāba kapteinis un šī gada maijā mēnesī uz paša vēlēšanos biju pieko-
mandēts pie aviācijas rotas izmācīties aviācijas darbību un dienestu. Toreizējā aviācija 
bija vēl ļoti maz attīstījusies un tādēļ praktiskie lidojumi notikās laikā – agri no rīta un 
vakarā. Mana darbība pastāvēja iekš tam, ka labā laikā no rīta un vakaros es atrados uz 
aerodroma vai darbnīcās, kamēr pārējā laikā lasīju visu tālaika aviācijas un degmotoru 
literatūru.”29

Apgūstot lidošanas prasmes, P. Radziņš piedzīvoja avāriju, kuru apraksta Dr. hist. 
Ē. Jēkabsons: „Kopā ar pilotu veicot apmācību lidojumu ārpus Varšavas, lidaparāts nelie-
lā augstumā cieta avāriju un ietriecās zemē. Lidmašīna bija sadragāta, sēdeklis, uz kura 
sēdēja P. Radziņš, pārplīsa, taču abi ar pilotu viņi palika nopietni neskarti, spēja aiziet līdz 
tuvākajai dzelzceļa stacijai un ar vilcienu atgriezās Varšavā.”

I pasaules karš
Tuvojošā kara dvesma gaisā bija jūtama kopš 1912. gada. P. Radziņš savās atmiņās 

raksta par tā laika izjūtām: „Ka politiskā atmosfēra bija ļoti sabiezējusi, to zināja katrs 
nopietns cilvēks un vēl vairāk ģenerālštāba virsnieks: sākot no 1912. gada tika pieņemti 
tik steidzīgi kaujas gatavības līdzekļi, kādi līdz tam laikam nebija piedzīvoti. 1913. gada 
beigās un 1914. gada sākumā bija neliels apklusums, bet tikai ārējā formālā pusē, iekšē-
jais slepenais darbs tika vests ārkārtīgi intensīvi.”30

1914. gada jūlija beigās sākas I pasaules karš. Par pēdējo pirmskara dienu noskaņo-
jumu P.  Radziņš raksta: „26. jūlijs bija svētdiena  – pēdējā miera laika svētdiena pirms 
pasaules kara. No rīta es aizgāju uz aerodromu, bet pērkoņainās atmosfēras dēļ lidojumi 
nenotika; izlasījis laikrakstos par to, ka Serbija atbildes vietā uz Austroungārijas ulti-
mātu ir pasludinājusi mobilizāciju, es aizgāju uz mājām. Visā pilsētā bija stipri jūtams 
nospiests gara stāvoklis. (..) Kad 28. un 29. jūlijā nekādi jauni rīkojumi nepienāca, tad at-
kal radās maza cerība, ka varbūt karš vēl tiks novērsts, lai gan laikraksti runāja tikai par 
karu. Arī 30. jūlijā no rīta vēl viss izrādījās mierīgi, jo pat laikrakstiem nebija vairs nekā 
jauna, uztraucoša, ko rakstīt. 30. jūlijā pēc pusdienas mani izsauca pie telefona korpusa 
štāba priekšnieks ģenerālmajors Asmuss un teica man, lai šodien pēc pusdienas nepār-
traukti atrodas divīzijas štābā vai nu divīzijas štāba priekšnieks, vai es – ģenerālštāba 
adjutants, jo šovakar tikšot pasludināta mobilizācija. Šis paziņojums izgaisināja pēdējās 
cerības uz kara novēršanu. Starp plkst. 8 un 9 vakarā patiesi es atkal tiku pieaicināts pie 
telefona, un korpusa štāba priekšnieks man paziņoja, ka tiek izziņota vispārēja mobili-
zācija, ka šis telefoniskais paziņojums ir jāuzskata par oficiālu un jāiesāk darbība un ka 
rakstiskais paziņojums ar tūliņ tiks izsūtīts (XIX korpusa štābs arī atradās turpat Brest-
ļitovskā). Es paziņoju par dabūto rīkojumu divīzijas štāba priekšniekam, kurš arī atradās 
štābā, divīzijas komandierim un arī citiem štāba darbiniekiem. Pēc tam tūliņ ķēros pie 
jau labi zināmā darba, labi zināmā tamdēļ, ka pagājušo ziemu bija rīkotas ļoti daudzas 
pārbaudījumu mobilizācijas gan savā divīzijā, kad man nācās spēlēt izpildītāja lomu, gan 
citās divīzijās, kur man nācās spēlēt pārbaudītāja lomu.

29 P.  Radziņš. Pasaules kara atmiņas. Aizsargs: militāri zinātnisks un literāriski sabiedrisks mēnešraksts, 
Nr. 7 (1924). 
30 Turpat.
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Mobilizācija 38. divīzijas daļās noritēja gludi un bez kādiem kavēkļiem. 38. divīzijai 
ar mobilizācijas pasludināšanu nācās mobilizēties pašai un vēl saformēt otru divīziju – 
75. 38. divīzijas mobilizācijas ilgums, kā visām aktīvajām divīzijām, bija 6 dienas; otras 
kārtas divīziju, kā 75., mobilizācijas ilgums bija 12 dienas.”31

P. Radziņš no aviācijas rotas nekavējoties tiek atkomandēts uz 38. divīzijas štābu, 
kur ātri vien 5. armijas sastāvā iesaistās sīvās kaujās pie Komorovas, Varšavas, Ravkas, 
Lodzas, Mlavas u.c. Interesanti un saistoši to dienu piedzīvojumus P. Radziņš apraksta 
savā darbā: „Pasaules kara atmiņas”, kas tiks nopublicēts ģenerāļa Pētera Radziņa raks-
tu krājumā, ko plāno izdot „Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība” 2016. gadā.

Savu pirmo kauju un attieksmi pret karu un Krievijas armiju viņš kodolīgi raksturo 
savā darbā „Pasaules kara atmiņas”. Šeit parādās P. Radziņa aukstasinība un nosvērtība, 
ko viņš saglabāja arī brīvības cīņās, kaut arī atšķirībā no I pasaules kara cīņām – rezul-
tāts viņam vairs nebija vienaldzīgs: „Abi divīzijas komandieri, kā arī lielākā daļa virsnieku 
bija ļoti uztraukti un uzskatīja stāvokli par ārkārtīgi kritisku. Arī tagad vēl nevaru pa-
teikt, kādēļ toreiz es uzskatīju stāvokli par ļoti labu – varbūt aiz noguruma biju palicis 
vienaldzīgs, varbūt tamdēļ, ka, atrodoties Volica-Bžozovā, redzēju, ka austrieši nenāk uz 
priekšu, nevājā mūs, bet varbūt arī tamdēļ, ka jau no pirmās kara dienas es nekad ne-
priecājos par krievu uzvarām, bet varbūt gan dažreiz otrādi. Turklāt es nekad nebaidījos, 
ka mums padotās karaspēka daļas var nokļūt katastrofiskā stāvoklī. Pateicoties tam, 
ka es nejutu līdzi ne krievu uzvarām, ne neveiksmēm, man bija vislielākā iespēja pilnīgi 
objektīvi novērtēt stāvokli. Šinī pirmajā kaujā es stāvokli novērtēju objektīvi, ne ar prātu, 
bet instinktīvi. Tikai vēlākās kaujās, sākot no novembra, biju spējīgs ar prāta palīdzību 
objektīvi novērtēt stāvokli.”32

Šo kauju laikā P.  Radziņam izveidojās draudzība ar štābrotmistru Ivaščenko, kurš 
bija beidzis Nikolaja ģenerālštāba akadēmiju ar II šķiru vienu gadu vēlāk par Radziņu. 
Štābrotmistrs Ivaščenko pēc tautības bija ukrainis un viņu dzīves ceļi krustojās gan Lie-
lajā karā, gan arī Ukrainas brīvības cīņās. Savās atmiņās par Lielo karu Radziņš atceras 
zīmīgu epizodi kādā no viņu pirmajām tikšanās reizēm: „Es ar štābrotmistru Ivaščenko 
izjāju tad, kad brigāde jau bija ceļā, un mēs jājām ātri, lai panāktu štāba priekšnieku. Lai 
tiktu garām kolonnai, mums bija jājāj blakus ceļam pa laukiem un arumiem. Uz vienas 
ežas mana zirga kāja aizķērās, tas klupa un es nokritu zirgam pāri uz priekšu un sāniem. 
Kad biju nokritis, ieraudzīju, ka Ivaščenko turpināja rikšot uz priekšu. Es uzkāpu atkal 
zirgam mugurā, panācu Ivaščenko un jautāju, kamdēļ tas nav apstājies, redzēdams, ka 
es ar zirgu nokritu. Viņš man mierīgi atbildēja: „Es taču paskatījos un redzēju, ka nokrita 
zirgs un ka Jūs zem zirga nepakļuvāt, bet nokritāt sāņus no zirga, tātad nekādas nelai-
mes nevarēja būt.” Te pirmo reizi sastapos ar to ukrainiešu flegmatisko aukstasinību, 
kuru apraksta Gogolis savā „Tarass Buļba”. 1918. gadā es sastapu Ivaščenko Ukrainas ar-
mijā un pēc šī piedzīvojuma daudzi Ukrainas notikumi man kļuva saprotami.”33

P.  Radziņam nebija sveša tā virsnieku bravurīgā drosme, kura balstījās uz krievu 
virsnieku tā laika vērtību tradīcijām. Šī vērtību realitāte prasīja proporcionāli nesamērīgi 
daudz virsnieku upurus kara laikā, kas izteikti bija raksturīga krievu armijai: „Toreiz es 
nesapratu ne briesmas, ne karu, gluži otrādi – man bija ļoti patīkami iet pa tādu vietu, 

31 P.  Radziņš. Pasaules kara atmiņas. Aizsargs: militāri zinātnisks un literāriski sabiedrisks mēnešraksts, 
Nr. 7 (1924).
32 Turpat.
33 Turpat.
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kur svilpo lodes. Štāba priekšnieks gāja pa 
gravas apakšu, bet es centos iet pa gravas 
augšmalu, lai būtu zem lodēm. Tā mēs no-
nācām izvēlētajā vietā: mūsu zirgus ieve-
da mežā, mēs paši palikām meža malā. Es 
apskaudu divīzijas komandieri un štābrot-
mistru Ivaščenko, kuri bija aizgājuši zem 
tiešās uguns, bet es ar štāba priekšnieku – 
slēpdamies no uguns – mežā.”34. Viņš min 
arī šīs bravūrības zaudējumus skaitļos: 
„Zaudējumi izrādījās ļoti lieli: kājnieku pul-
kos ievainoti un krituši ap 30% virsnieku 
un ap 25% kareivju no daļu kaujas sastāva; 
artilērija zaudējusi tikai 2–3 kareivjus.”35Vi-
ņam nākas piedzīvot un personiski izjust 
kara skaudrās sekas, pret kurām viņš nav 
vienaldzīgs, bet tomēr skatās ar zināmu 
filozofisku attieksmi, neļaujot tām sevi 
emocionāli ietekmēt: „Šādu skatu redzēju 
pirmo reizi, bet arī turpmākajā karā man 
tikai 2–3 reizes nācās redzēt kaujas lauku, 
kas tik biezi pārklāts ar kritušajiem. Še gu-
lēja juku jukām austriešu un krievu līķi. Se-
višķi daudz kritušo bija no 324. pulka, kuri gulēja rindās. Tie bija gājuši uzbrukumā biežās 
neveiklās ķēdēs un austriešu ložmetēji tos bija nopļāvuši. Bet arī austriešu ložmetēju 
vietās, kuras apzīmēja patronu čaulu kaudzes, bija lielas kritušo grupas; tie krituši no 
mūsu artilērijas uguns. Mūsu sanitāri novāca kaujaslauku: ievainotos nesa uz lazareti, 
bet kritušos apglabāja.”

Neskatoties uz piedzīvotajām grūtībām un kara brutalitāti, P. Radziņš saglabā hu-
mora izjūtu, un, ja viņš būtu uzrakstījis apjomīgu grāmatu par Lielo karu, tad tā, iespē-
jams, varētu pat konkurēt ar vispārzināmo Šveiku. Savā atmiņu stāstā P. Radziņš ar sev 
piemītošo sarkastisko humoru apraksta savas attiecības ar augstāko štābu, kura darbī-
bu viņš diezgan daudz un pamatoti kritizē, kura nav sveša arī mūsdienu armijas augsta-
jiem štābiem: „Gājienā no Kopkiem uz Ulanovu korpusa štābs kā jau līdz šim, nododot 
ziņas par stāvokli, pieprasīja, kā mēs aizsargājušies: vai kā uzbrukuma gājienā, atkāpša-
nās gājienā vai flangu gājienā. Mums priekšniecība uzdeva jautājumu, kurš mums bija 
jāuzdod priekšniecībai, bet kuru mēs kautrējāmies uzdot. Ar atbildi gan mēs nekaut-
rējāmies, – mēs ziņojām, ka izpildām uzdevumu pēc pavēles un ziņām, kādas korpuss 
devis. Par ienaidnieku mēs neko nezinām, kādēļ sākumā gājām arjergarda kārtībā, tagad 
flangu gājiena kārtībā un, ja maršs būs jāturpina līdz rītam, tad iesim uzbrukuma gājie-
na kārtībā. Uz šo mūsu ziņojumu mēs no korpusa štāba nekādu atbildi nesaņēmām.”36

34 P.  Radziņš. Pasaules kara atmiņas. Aizsargs: militāri zinātnisks un literāriski sabiedrisks mēnešraksts, 
Nr. 7 (1924).
35 Turpat.
36 Turpat.

P. Radziņš 1916. gadā
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1915. gadā Radziņa pasaules kara ceļš viņu pirmo un pēdējo reizi Lielā kara laikā 
atved uz Latviju. Aprīlī un maijā viņa divīzija cīnās Šauļu un Jelgavas rajonā, bet drīz 
maija mēnesī viņu pārceļ atkal uz Poliju par Novogeorgijevskas cietokšņa štāba vecāko 
adjutantu. Šo P. Radziņa piedzīvoto kaujas epizodi cīņa pie Novogeorgijevskas cietokšņa 
apraksta dr.hist. Ē. Jēkabsons: „Drīz pēc tam cietoksni ielenca vācu karaspēks, un jūli-
jā–augustā pie tā norisinājās smagas aizstāvības kaujas. P. Radziņš bija to vidū, kuriem 
augusta sākumā, kad vācu karaspēks jau bija ieņēmis cietokšņa ziemeļu fortus, izdevās, 
paņemot līdzi svarīgākos dokumentus un karaspēka daļu karogus, lidmašīnā atstāt ie-
lenkto cietoksni un ierasties Belostokā. Lidojums bija ļoti bīstams. Bijis jālido tikai for-
mas tērpos, bez mēteļiem, jo „mašīnas celtspēja jau tā bija apgrūtināta līdz pēdējam”. 
Lidmašīna bijusi iepriekš mīnēta, lai, krītot ienaidnieka rokās, tas neiegūtu svarīgo do-
kumentāciju. Neraugoties uz ienaidnieka uguni, lidmašīnai izdevies šķērsot tā ieņemto 
teritoriju un nonākt Belostokā. Lidotāji bijuši laimīgi, kaut arī stipri pārsaluši, bet lidapa-
rāta korpusā vairākās vietās bijušas redzamas ložu trāpījuma vietas. Divas šrapneļa lo-
des bija iestrēgušas arī propellerā, un jāsecina, ka tas nebija salūzis tikai laimīgas nejau-
šības dēļ.” Tālāk P. Radziņš no augusta līdz novembrim Belostokā Rietumu frontes štābā 
pilda sevišķā uzdevuma virsnieka pienākumus, novembrī ir 8. Sibīrijas divīzijas štāba 
priekšnieka vietas izpildītājs, decembrī viņš saņem kārtējo dienesta paaugstinājumu – 
pulkvežleitnanta dienesta pakāpi. 1916. gadā viņu ieceļ par 61. divīzijas štāba priekšnie-
ku. Šajā laikā no oktobra līdz jūnijam pulkvežleitnanta P. Radziņa pakļautās daļas cīnās 
pozīciju karā Baltkrievijā. Vēlāk 61. divīzija tiek pārcelta uz Rumāniju, kur no augusta 
mēneša līdz septembrim piedalās kaujās pret Austroungārijas armiju Dobrudžā. Vēlāk 
61. divīziju apvienoja ar 1. serbu brīvprātīgo divīziju un vēl četrām divīzijām. P. Radziņš 
atbildēja par šo apvienoto divīziju operāciju plānošanu un vadīšanu. Šo apvienoto grupu 
komandieris bija krievu kara akadēmijas profesors ģen. Simanskis. No 1917. gada 61. divī-
zija veda pozīciju karu pie Lejas Seretas37.

1917. gada februārī Krievijā tiek gāzts cars un tiek izveidota pagaidu valdība. 
1917. gada 12. martā P. Radziņš rakstīja savam krusttēvam: „Tagad Jums jauna valdība un 
tādēļ daudz pārgrozījumu – tagad esat atsvabinājušies no saviem vāciešu muižkungiem” 
(paužot arī cerību par kara izbeigšanos rudenī, Vācijai piekāpjoties un slēdzot miera lī-
gumu), bet 14. jūnijā, atrazdamies Odesā dažu nedēļu ilgā atvaļinājumā veselības uz-
labošanai: „Domāju, ka pār Jūsu pusi tagad jauna kārtība būs jau pilnībā iestājusies un 
atkal visi darbi iet savā gaitā bez nemieriem un dažādām pārtraukšanām. Par latviešiem 
ļoti maz lasu krievu avīzēs un tādēļ diezgan maz zinu, kā pie Jums iet, revolūcija un kāda 
kārtība ir un ko grib latvieši  – kā latvieši grib savu nākamību ierīkot. Kā tagad rādās, 
tad vismierīgāk revolūcijas laiks ir pārgājis Latvijā un kārtība pastāv visu laiku. Tagad 
brīva Latvija pēc kara varēs iesākt labu dzīvi, jo nebūs vairs vācu muižnieku nospiešanas 
un nekārtības”38.

Maijā P. Radziņu paaugstina pulkveža pakāpē, bet drīz sākas Krievijas armijas sabru-
kums. Pēc komunistu oktobra apvērsuma pulkvedis Radziņš turpina pildīt savus apvie-
noto divīziju štāba priekšnieka pienākumus. Neskatoties uz vispārējo haosu Krievijā un 
armijā, tomēr Rumānijas frontē izdodas noturēt noteiktu kārtību un disciplīnu. Tikai kad 

37 Dr. hist. Ē. Jēkabsons. Ģenerāļa Pētera Radziņa karavīra gaitu sākums. Tēvijas Sargs, Nr. 11 (2007, nov./
dec.), 30.–32. lpp.
38 Turpat.
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Sarkanā armija 1918. gada februāra beigās no Odesas iebrūk Besarābijā, Radziņš izformē 
sev pakļautās vienības un dodas uz Ukrainu (tajā laikā zem Rumānijas pakļautības). 

Pulkvedis A.  Plensners cariskās Krievijas armijas pulkvedi P.  Radziņu raksturo kā 
virsnieku, kas sevi veido, balstoties uz savām zināšanām par vācu ģenerālštāba darbu 
specifiku, kuru vēlāk ļoti sekmīgi izmantoja brīvības cīņās: „ka Radziņa teorijai praktika 
še dod dzīvību un ka no Radziņa kā teoretizējoša ģenerālštāba virsnieka, kas drošsirdīgi, 
bet tomēr nevarīgi vēro kaujas un notikumus pirmajās kara dienās, ātri aug ģenerālštāba 
virsnieks un karotājs vislabākā nozīmē – patiesas kara smadzenes un patiesa aktivitāte 
(..). Šīs smadzenes un aktivitāte viņā ir vienlīdz apbrīnojamas. Tas varbūt ir viņa dāvanu, 
viņa temperamenta rezultāts, bet ne mazumu te, domāju, spēlē lomu arī tas, ka viņš 
sevi audzinājis vācu ģenerālštābā – kā viņš pats saka, un kā tas, bez šaubām, arī toreiz 
bija – labākā pasaules ģenerālštāba domāšanas un rīcības garā.39

Kad 1918.  gada sākumā zem Vācijas protekcijas tika izveidota Ukrainas hetmaņa 
Skoropadska valsts, kā daudzi tajā laikā Ukrainā atrodošies virsnieki, arī Radziņš iestā-
jās Ukrainas armijā par Ģenerālštāba organizācijas un apmācības daļas priekšnieku. 
Hetmaņa Skoropadska armija bija vāja, jo hetmanis paļāvās uz Vācijas aizsardzību. Kad 
Vācijā izcēlās revolūcija un tā kapitulēja Antantei, vācu karaspēks vairs nenodrošinā-
ja hetmaņa Skoropadska aizstāvību, kā rezultātā Ukrainā izcēlās iekšējās nesaskaņas, 
kuru rezultātā pie varas nāca atamans Petļura un pasludināja Ukrainas tautas republiku. 
Kad Petļura par Ukrainas armijas štāba priekšnieku iecēla krievu ģenerālštāba ģenerā-
li Bronski, kuru P. Radziņš raksturoja kā „karstu patriotu, sevišķi godprātīgu, gudru un 
enerģisku cilvēku”40, ģenerālis Bronskis aicina P. Radziņu pievienoties ukraiņu armijai, 
sakot: ”„Palīdzat Jūs tagad mums (Ukrainai), varbūt ka arī mēs palīdzēsim kādreiz jums, 
latviešiem.”41. Kaut arī savos darbos ģenerālis P. Radziņš ir asi kritizējis Ukrainas valsts 
veidotājus un viņu kļūdas, viņš Ukrainā saskata lielu Eiropas spēlētāju un Baltijas valstu 
sabiedroto. „Krievija, zaudējot Ukrainu, zaudē pusi no sava spēka un paliek pilnā vārda 
nozīmē par Āzijas valsti. Ukrainai nav nekas vajadzīgs no Krievijas un, būdama patstāvī-
ga, tā sāktu spēlēt lielu lomu visā Eiropas politikā. Krievija bez Ukrainas, turpretim, zau-
dē visu savu lomu Eiropā (..), ja Baltijas valstis turas ciešā savienībā, tad šo valstu kopējo 
spēku nevar ignorēt. Pie Baltijas valstu spēka nozīmes vislielāko lomu spēlēs Ukraina: ja 
tā būs atdalīta no Krievijas un vēl pievienosies Baltijas valstu savienībai, tad savienotais 
spēks būs pietiekošs priekš patstāvīgas aizsargāšanas, šim spēkam nedrīkstēs uzbrukt. 
Tātad varam teikt, ka Ukrainas liktenis izšķirs arī Baltijas valstu likteni.”42. 

Pēc Ukrainas tautas republikas armijas sakāves Radziņš dodas uz Varšavu, kur ap-
metas mājā, kur dzīvojis pirms I pasaules kara. 

Latvijas armijas virspavēlnieka štāba priekšnieks.
1919. gada oktobrī Latvijā risinājās dramatiski notikumi. Bermonta armija bija sāku-

si veiksmīgu uzbrukumu un ieņēmusi Daugavas kreisā krasta Rīgas rajonus. Latvijas ar-
mija ar zaudējumiem atkāpusies pāri Daugavai. 10. oktobrī tika dota pavēle atstāt Rīgu, 
kaut arī nekas neliecināja par Bermonta uzbrukuma turpināšanos. Pēc dienas ilga apju-
kuma šī pavēle tika atcelta. No 14. uz 15. oktobri dienas laikā Latvijas armijas vienības 

39 A. Plesners. Ģenerālis Pēteris Radziņš. Jaunatnes gada grāmata, 1931.
40 P. Radziņš. Ko mēs mācamies no Ukrainas pēdējo gadu vēstures Latvijas kareivis. 1920, Nr. 1., 4., 6., 9., 12.
41 Turpat. 
42 P. Radziņš. Baltijas valstis un Ukraina. Latvijas Kareivis. 1920, 21. septembris.
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bija veikušas pretuzbrukumu pāri Rīgas tiltiem, uzbrukuma rotām ciešot paredzamus 
zaudējumus. Šo uzbrukumu nolūks bija novērst vācu uzmanību no plānotā placdarma 
Daugavgrīvas cietokšņa ieņemšanas Daugavas kreisajā krastā. 15. oktobrī plkst. 12.00 
pulkveža Bolšteina vadībā ar sabiedroto flotes artilērijas atbalstu šī riskantā desanta 
operācija tika uzsākta un sekmīgi realizēta. Šī operācija tika izplānota pēc virspavēlnieka 
štāba priekšnieka pulkveža Eduarda Kalniņa personīgās iniciatīvas.

Tālaika situācijas nopietnību raksturo publicētais raksts Zemnieku savienības bro-
šūrā: „Pulkvedis S. ar pulkvedi St., nobraukuši stacijā Rīga I, sāka apspriesties par stāvok-
li. Bija jāatzīst, ka tas ir neprātīgi – atstāt bez cīņas plato dziļo Daugavu un atiet aiz 
viegli apejamās Juglas.

No stacijas pulkveži S. un St. nogāja līdz Daugavas tiltiem, ceļā apjautādamies, vai 
nav redzēts virspavēlnieks ģen. Simansons; taču neviens nekā tuvāk nezināja sacīt.

Ienaidnieka pusē bija klusu. Tādēļ nosprieda rīkoties uz savu atbildību: atsaukt virs-
pavēlnieka atkāpšanās pavēli, paskaidrojot, ka noticis pārpratums.

Vilcienā, kurš stāvēja gatavs atiet, bija daudz virsnieku un kareivju. Pulkvedis S. tūliņ 
deva virsniekiem un kareivjiem pavēli atstāt vagonus un nostāties atsevišķās rindās; tad 
pulkvedis S. griezās pie virsniekiem un kareivjiem ar īsu uzrunu par notikušo pārpratumu 
un aizrādīja, ka frontē viss mierīgi un ka tagad nav jāizpilda virspavēlnieka pavēle par 
atkāpšanos no Daugavas un Rīgas.”43

Šo dienu trauksmainos notikumus tēlaini savā grāmatā apraksta arī Ansis Gulbis:
„Grāfs fon der Golcs uzbruka ar 50 000 vīru labi apbruņotu armiju. Dažām daļām 

bija uz desmit vīriem ložmetējs.
Cēsu kauju revanšs bija sācies. Tagad operācijas vadīja grāfs fon der Golcs personīgi 

un bija vairāk kā pārliecināts, ka uzvara būs viņa pusē.
Trešās dienas vakarā vāci pārvaldīja visu Daugavas kreiso krastu no jūras līdz Ķe-

kavai. Vēl viens lēciens uz Daugavas tiltiem un Rīga būtu kritusi. Šo lēcienu vāci neie-
gaumēja, to neparedzēja arī Vidzemes divīzijas komandieris Zemitāns, atvilkdamies ar 
savu štābu uz Juglas pozīcijām un pārraudams saites ar Torņakalnā vēl karojošām savas 
divīzijas atsevišķām grupā.

Trīs dienas Rīgā valdīja ārkārtīgs uztraukums un apjukums. Tautas Padome un val-
dība bija pārcēlušās uz Cēsīm. Armijas virspavēlnieks ģenerālis Sīmansons bija pazau-
dējis visus sakarus ar atsevišķām karaspēka daļām un viņu štābiem. Kareivji un virsnieki 
pulcējās paši uz savu roku un apsprieda stāvokļa nopietnību. Iedzīvotāji slēpās savos 
dzīvokļos, citi atkal bēga gan pajūgos, gan kājām uz Vidzemes iekšieni. Vācu lielgabali 
drūmi dunēja, ārdīdami Rīgas namus un nogalinādami mierīgos iedzīvotājus. Igauņi at-
sūtīja divus bruņotus vilcienus, kas bija liels atbalsts šais kritiskās dienās.

Kad Torņkalns bija kritis un latviešu karaspēka daļas lielā nekārtība atkāpās pāri 
tiltiem uz Daugavas labo krastu, radās daži drošsirdīgi virsnieki un kareivji, kas uzņēmās 
tilta apsardzi Daugavas kreisajā krastā.”44

43 L. P. Bermonta uzbrukuma apturēšana un virspavēlnieka štābs : piezīmes pie ģenerāļa P. Radziņa brošūras 
„Latvijas atbrīvošanas karš”. [Rīga: Latvijas Zemnieku savienība, 1921]. Tiesa, ir jāņem vērā, ka par to, kas 
deva pavēles atstāt Rīgu un kas atcēla šīs pavēles, ir pretrunīga informācija, un tā stipri atšķiras starp to 
dienu kauju dalībniekiem. Viņu atstādināšanai bija tiešs sakars ar pavēlēm par Rīgas atstāšanu, kuru izpilde 
Latvijas armijai būtu bijusi katastrofiska, kā to arī atzīmēja savā darbā „Latvijas atbrīvošanas karš” ģenerālis 
P. Radziņš.
44 Ansis Gulbis. Zigfrīds Anna Meierovics. Rīga: Avots, 1992. 131. lpp.
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Oktobra vidū Varšavā ieradās Latvi-
jas valdības delegācija ar Z. A. Meierovicu 
priekšgalā, lai lūgtu Polijas armijas atbal-
stu. Ulmanis, ja neskaita viņa publisko 
retoriku, nekad tā īsti neuzticējās Latvi-
jas armijas spējām, pat neskatoties uz 
armijas uzvarām, kas mums atnesa savu 
valsti. Ģenerālis Balodis45 savās atmiņās 
raksta par to dienu notikumiem: „Pirmā 
tāda liktenīgā diena, kas manā atmiņā 
uzglabājusies un kas saistīta ar ģenerāļa 
Radziņa vārdu, ir 1919.  gada 13.  oktobris. 
Atceros, todien pie manis Pļaviņās kā pie 
austrumfrontes virspavēlnieka ceļā uz 
Varšavu ieradās mūsu valdības delegāci-
ja ar Z.Meierovicu priekšgalā. Delegācija 
devās uz Poliju, lai iegūtu no maršala Pil-
sudska reālu palīdzību mūsu neatkarī-
bas cīņās pret toreiz kopēju ienaidnieku. 
Nelaiķis Meierovics mani valdības vārdā 
uzaicināja uzņemties Latvijas armijas virs-
pavēlnieka posteni. Tas bija vakarā, mēs 
daudz spriedām un pārrunājām ar delegā-
ciju, pārrunājām arī to, kam uzticēt štāba 
priekšnieka amatu. Es izprasīju laiku pēkšņā priekšlikuma pārdomāšanai līdz nākošajam 
rītam. Delegācija pārgulēja Pļaviņās pa nakti. Jau nākošās dienas notikumi sāka strauji 
risināties. Delegācija aizbrauca tālāk uz Varšavu, kur viņas ceļu nejauši krustoja no Dien-
vidkrievijas atgriezies ģen. Radziņš, bet es 16. oktobra rītā saņēmu telegrammu – neka-
vējoties ierasties virspavēlnieka štābā Rīgā. Tās pašas dienas vakarā ierados Rīgā, bet jau 
otrās dienas rītā man bija jādodas pie ministru prezidenta K.Ulmaņa ar pirmo oficiālo 
vizīti kā jaunieceltajam virspavēlniekam. (..)

Bez manis Radziņš atrada štābā priekšā arī citus savus vecus paziņas. Tā toreizē-
jais mūsu armijas aizmugures priekšnieks plkv. Silinieks nelaiķi labi pazina un nodeva 
par viņu viscildinošākās atsauksmes. „Ko tur daudz gudrosim,” runāja štābā. „Armijai 
nekavējoši vajadzīgs štāba priekšnieks, te viņš ir un pie tam labu labais.” Bet Radziņš ne 
par ko negribēja ļauties pierunāties. Kautrīgi, bet noteikti viņš vairījās no augstā amata: 
„Ne, tas man nav pa spēkam. Esmu tikko ieradies, nepārzinu jūsu apstākļus. Dodat man 
labāk kādu mazāku amatu. Es jau no visas sirds gribu strādāt Latvijas labā pēc savām 
spējām, ieceļat mani par operatīvās daļas priekšnieku.”

Ar viņam piemītošām apbrīnojamām orientēšanās spējām, viņš neticami ātri ieju-
tās un iestrādājās savā jaunajā darbā. Kopā ar štāba vadību mēs viņu pēc kartēm iepa-
zīstinājām ar frontes stāvokli, un jau nākošās dienās viņš kopā ar mums deva rīkojumus 
karaspēkam, kuru toreiz vēl savām acīm nebija redzējis. Te nu gan jāpiebilst, ka viss tas 

45 Ģenerālis J. Balodis  – Latvijas armijas virspavēlnieks Brīvības cīņu laikā no 1919. g. līdz 1920. g. Kara 
ministrs no 1931. g. līdz 1940. g.

Latvijas armijas štāba priekšnieks pulkvedis Pēteris 
Radziņš. 1919. gada beigas. Fotogrāfs M. Lapiņš
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bija iespējams arī tādēļ, ka divīziju un pārējo armijas vienību priekšgalā stāvēja kaujās 
norūdīti vīri, kuri bija savu uzdevumu augstumos. (..)

Un nebija ja toreiz arī daudz laika apskatīties apkārt: jau 3. novembrī uzsākām izšķi-
rošo triecienu pret Bermontu. Niknās cīņas uz dzīvību un nāvi ilga 8 dienas un beidzās ar 
Rīgas atsvabināšanu no Bermontu bandām. Tas bija izšķirošais lūzums mūsu kara operā-
cijās, tālāk jau gāja vieglāk. Šī uzvara iepina pirmo nevīstošo ziedu Radziņa vainagā, kuru 
šodien pateicīgā tauta noliek uz viņa kapa kopiņas. Tālāk nāca šī skaistā slavas vainaga 
turpmākie ziedi – lielo uzvaru dienas: Jelgavas ieņemšana 21. novembrī, Latgales atbrī-
vošanas sākums nākošā gada 3. janvārī – un tā tālāk līdz mierlīgumam.”46

Ne vienmēr kaujas laukā izšķirošā nozīme ir ieroču daudzumam un karavīru morā-
lei. Liela nozīme ir karavadonim, kas vada armiju. Kā senie romieši teica: „Lauvu bars, 
kuru vada aita, vienmēr zaudēs aitu baram, kuru vada lauva.” Pulkvedis A. Plensners par 
to raksta: „Lielākais ieguvums47 no Meierovica brauciena uz Varšavu bija ģenerālštāba 
pulkveža Radziņa atvešana. Mūsu sabiedrības lielākā daļa nav vēl tagad skaidrībā, ka ar 
šo ģeniālo karavīru un cilvēku bija atvesta arī mūsu galīgā uzvara kā pār bermontiešiem, 
tā komunistiem. Radziņš oktobra nogalē stājās pie Virspavēlnieka štāba priekšnieka uz-
devuma un veica to tik patstāvīgi un neatkarīgi, ka šī iemesla dēļ sākumā štāba virsnie-
kos viņu dēvēja par latviešu Ludendorfu. Šī piedēvēšana gan kā radusies, tā nemanot un 
ātri izzuda, jo kļuva skaidrs, ka šis vīrs nav nekam piekārtojams. Drīz karavīri apzinājās, 
ka te darīšana ar lielāko militāro talantu, kāds mums, blakus kaujiniekam Briedim, bijis 
un diezin vai kādreiz vēl būs. Mūsu politiskās intrigas saēda šo vīru, iekams vēl mūsu ar-
mija būtu no viņa guvusi visu, ko tā varēja gūt. Kas zina, vai mūsu vēsture būtu gluži tāda 
pati, ja nebūtu nejēdzīgi gājuši bojā Meierovics un Radziņš. Viņu liktenī bija kas līdzīgs 
Kalpaka liktenim.”48

Par to, kā notika Varšavā Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Anna Meierovica satik-
šanās ar pulkvedi P. Radziņu, apraksta A. Gulbis grāmatā „Zigfrīds Anna Meierovics”: 
„Zigfrīds Meierovics Varšavā liktenīgi satikās ar dažiem latvju pārbēdzējiem no Krievi-
jas. Tur bija Arhangeļskas lielrūpnieks S., pazaudējis savus kuģus, namus, kantorus un 
preces, kāds ārsts un inženieris, vairāki krievu armijas virsnieki, pārbēguši no Ukrainas. 
Satikšanās iznāca gluži nevilši, viesnīcā pie pusdienu galda. Uzklausot sarunas latvju 
valodā, Zigfrīds pirmais stādījās priekšā tautiešiem un nosēdās viņu vidū. (..) Viens no 
virsniekiem ar pulkveža nozīmēm piecēlās no galda un tuvojās Zigfrīdam Meierovicam.

„Vai varat man ziedot dažas minūtes privātai sarunai?” viņš jautāja.
„Katrā ziņā. Varbūt tūliņ?”
„Labprāt.”
Zigfrīds dzīvoja turpat viesnīcā. Viņš aicināja pulkvedi savā istabā.
„Pēteris Radziņš.” Pulkvedis stādījās no jauna priekšā.
„Es atvainojos, ka runāju slikti latviski. Esmu, daudzus gadus Krievijā dzīvodams, 

piemirsis. Es varētu labāk izteikties krieviski.”
„Lūdzu.”
„Nesen atpakaļ atstāju Ukrainu, kur biju Petļuras armijas štāba priekšnieks. Negri-

bu tuvāk minēt iemeslus, kas mani spieda likvidēt šo dienestu. Tur par daudz sarežģītu 

46 Ģenerālis J. Balodis, bijušais virspavēlnieks. No kauju biedra atvadoties. Jaunāko ziņu pielikums, 1930, 
Nr. 231. 
47 Otrs Z. A. Meierovica ieguvums Varšavā bija 25 000 šautenes un miljons patronu tām.
48 Aleksandrs Plensners. Pret Vētrām un Negaisiem. Grāmatu Draugs, 1982. 112.–113. lpp.



29

notikumu, un varbūt kādā kara vēstures lappusē tiks atzīmēta patiesā gaita divu armiju 
iznīcināšanas kaujās Ukrainā. Esmu karavīrs ar kara akadēmijas izglītību un negribētu 
mainīt savu profesiju ar kādu citu, manam raksturam un izglītībai svešu. Biju jau gan-
drīz izšķīries piedāvāt savus pakalpojumus Anglijas koloniju armijai, kad sākās vācu uz-
brukums Rīgai un manu uzmanību saistīja Latvijas Republikas apdraudētais stāvoklis. 
Kā noteikts pretlielinieks biju arī domājis par piedalīšanos Latgales atbrīvošanā. Bet šī 
operācija man šķita pārāk niecīga, un es negribēju Latvijas valdību apgrūtināt ar saviem 
pakalpojumiem. Karot ar vācu ģenerāli fon der Golcu, kas slēpjas aiz viltus kņaza Ava-
lova mēteļa, ir daudz vilinošāk. Vai varu Latvijas Republikai piedāvāt savas zināšanas un 
piedzīvojumus šai karā?”

„Pieņemu ar pateicību Latvijas Republikas valdības vārdā jūsu piedāvājumu, pulkve-
ža kungs!” Zigfrīds Meierovics sniedza Pēterim Radziņam roku.

„Kad jūs brauksiet atpakaļ uz Rīgu, ministra kungs?”
„Rītvakar. Pēc audiences pie ģenerāļa Pilsudska.”
„Vai man izbraukt jau šodien?” jautāja pulkvedis.
„Es priecātos dalīt ar jums savu kupeju atpakaļceļojumā uz Rīgu. Es varēšu ar jums 

pārrunāt par savas sarunas iespaidiem ar Polijas valsts galvu.” 
„Vai jūs domājat aizskart arī militārus jautājumus, ministra kungs?” 
„Militāra palīdzība ir mana brauciena mērķis.” 
„Kāda rakstura? Dzīvā spēka vai ieroču un munīcijas piegādāšana?’
„Mūsu armija vēl nav izveidota un vāji apbruņota. Mums svarīga katra palīdzība.” 
Pulkvedis nekā neatbildēja. Bija redzams, ka viņš negrib izteikties.
„Vēl viens diskrēts jautājums.” 
„Lūdzu!” 
„Cik Latvijas armijai ir štiku?”
„Pagaidām 30 000. Ar izsludināto mobilizāciju būs 40–50 000.” 
Pulkvedis Radziņš atvadījās, noteikdams, ka rītvakar ieradīsies.
Zigfrīdu Meierovicu šī saruna iepriecināja. Tas bija pirmais panākums viņa ceļojumā, 

saistot šo nosvērto, akadēmiski izglītoto pulkvedi armijā”49

No šī apraksta mēs varam secināt, ka, neskatoties uz savu ilgo prombūtni no Lat-
vijas, pulkvedis P. Radziņš no Varšavas seko notikumiem Latvijā. Tikai viņam raksturī-
gā pieticība, kas raksturīga ģeniāliem un dižiem cilvēkiem, liedza viņam apgrūtināt 
Latvijas valdību ar saviem pakalpojumiem jau agrāk. Tālāk A. Gulbis apraksta Zigfrīda 

49 Ansis Gulbis. Zigfrīds Anna Meierovics. Rīga: Avots, 1992. 136.–138. lpp.

Latvijas armijas virspavēlnieka 
štāba apspriede – (no kreisās) 
štāba priekšnieks pulkvedis 
Radziņš, operatvīvās daļas 
priekšnieks pulkvedis-leitnants 
Bachs, armijas virspavēlnieks 
ģenerālis Balodis, galvenās 
artilērijas pārvlades 
priekšnieks pulkvedis Kalniņš, 
organizācijas daļas priekšnieks 
pulkvedis Kurelis, inspekcijas 
daļas priekšnieks pulkvedis-
leitnants Luters. Foto no 
Latvijas kareivis arhīva.
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Meierovica, viņa pavadones Ludmilas un pulkveža P.  Radziņa atgriešanos mājās, kas 
raksturo P.  Radziņa nopietno attieksmi pret saviem pienākumiem un dienestu, kā arī 
piemin viņa noslēgto dabu un īpaši attiecībā uz militāriem jautājumiem. 

„Pulkvedis Radziņš bija iespiedies kupejas stūrī un nelikās dzirdam Ludmilas runu. 
Viņš bija Varšavā iegādājies Baltijas kartes vairākos izdevumos un tās jo sīki pārstudējis. 
Rīgas frontes simts verstis garā kaujas līnija viņam nelikās sarežģīta. Viss atkarājās no 
latviešu karapulkiem un varonības, uzsākot kara uzbrukumu. Atgaiņāšanās taktiku viņš 
neatzina. Bija jārēķinās ar ziemas tuvumu, kad Daugavu pārklās ledus un tā nebūs vairs 
aizsargvalnis Rīgai. Tad, bez šaubām, ienaidnieks nebūs piekalts savās pozīcijās, un tas 
pats uzsāks ofensīvu.(..)

„…Tagad, pulkveža kungs, jums jāgādā par normālu dzīvi un apstākļiem.” Ludmila 
griezās pie Radziņa.

Uzrunātais pulkvedis uz šo izaicinājumu nereaģēja. Viņš vispār maz runāja un par 
kara lietām ārpus dienesta un sava kabineta nekad.”50

Ģenerālis J.Lavenieks51 savās atmiņās atzīmē grūto stāvokli un ģenerāļa P. Radziņa 
nozīmi uzvaras izcīnīšanā: „Šeit jāpiemin, ka Radziņam pārņemot Latvijas armijas virs-
pavēlnieka štāba vadību, mūsu armijas stāvoklis bija ļoti smags un visai nopietns. Lat-
gales divīzija bija pārgājusi Daugavas kreisajā krastā, bet tālāk arī netika. Laika apstākļi 
bija tādi, ka Daugava tuvākās dienās varēja aizsalt. Ja tas notiktu, bermontieši viegli, ar 
maziem zaudējumiem, pārietu Daugavas labajā krastā, kur mums tobrīd atradās tikai 
novērošanas posteņi. Rezerves spēki bija visai ierobežoti un tie paši galvenām kārtām 
sastāvēja no jaunformētām vienībām. Arī no austrumfrontes bija paņemtas visas tur 
pieciešamās vienības. Ja bermontiešiem šādos apstākļos izdotos pāriet Daugavu, Rīga 
būtu bīstami apdraudēta un Latgales divīzija ielenkta.

Ja tomēr nenotika visļaunākais, ko pieminētos apstākļos varēja sagaidīt, bet Latvijas 
armija ar nelieliem spēkiem un pavisam trūcīgu apbruņojumu uzvarēja, tad tas ir plkv. 
Radziņa nopelns. Pēc armijas virspavēlnieka štāba vadības pārņemšanas plkv. P. Radziņš 
īsā laikā iepazinās ar mūsu armijas stāvokli un izstrādāja operatīvo plānu pretuzbruku-
mam, ko arī ģeniāli izvadīja. Protams, ka te nav jāaizmirst arī mūsu varonīgie cīnītāji, kas 
bija apņēmušies ziedot sevi uzvarai.”

Savukārt ģenerālis Ed. Kalniņš šo saspringto brīdi savās atmiņās attēlo šādi: „Viņam 
(pulkvedim P. Radziņam. Piez. A. P.) stāvēja priekšā grūts uzdevums – īsā laikā iepazī-
ties ar armijas un valsts stāvokli. Latvijā viss organizējās un izveidojās zem lielgabalu 
dunoņas. Ģenerālis Radziņš ar gaišu prātu, plašām militārām zināšanām un bagātiem 
piedzīvojumiem kā pasaules kara kaujas laukos, tā pilsoņu karā, aukstasinīgi un mierī-
gi ķērās pie steidzamā darba. Rokas klēpī nevarēja turēt nevienu minūti. Jau novembra 
mēneša pirmās dienās mūsu jaunā, cīņas apgarotā nacionālā armija iesāka izšķirošo 
triecienu pret ienīsto ienaidnieku. Rīgā kara troksnis norima jau 11. novembrī, Bermonts 

50 Ansis Gulbis. Zigfrīds Anna Meierovics. Rīga: Avots, 1992. 142.–143. lpp.
51 Ģenerālis Jānis Lavenieks (1890–1969) kopā ar Radziņu karoja Ukrainas hetmaņa Skoropadska armijā. 
Par izrādīto varonību 1919. gada oktobra sākumā Torņakalna rajonā pret bermontiešiem tika apbalvots ar 
III šķiras Lāčplēša Kara ordeni. 1930. gadā viņš pabeidza Kara akadēmiskos kursus (ģenerālis P. Radziņš ir 
Virsnieku akadēmisko kursu priekšnieks no 1928.–1930. g.). 1935. gada martā iestājās studentu korporācijā 
Tervetia. 1940. gadā slimības dēļ atvaļināts. Vācu okupācijas laikā no 1943. gada bija Karavīru Palīdzības 
organizācijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Parakstījis Latvijas Centrālās Padomes memorandu. 
1944.  gadā devies uz Vāciju. 1950. gadā emigrējis uz ASV, kur 1969. gadā miris, apbedīts Ņubransvikā. 
2015. gada 10. augustā pārapbedīts Rīgas Brāļu kapos.
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bija atsviests uz Jelgavu. Tā laimīgi sāka ģenerālis Radziņš savas atbildīgās karavīra 
gaitas Latvijā.”52

Ansis Gulbis grāmatā „Zigfrīds Anna Meierovics” apraksta pulkveža P. Radziņa pār-
domas, izstrādājot Latvijas armijas uzbrukums plānu. „Ģenerālštāba pulkvedis Pēteris 
Radziņš bija iecelts par armijas štāba priekšnieku un strādāja pie uzbrukuma plāna grāfa 
fon der Golca–Bermonta armijai. Simts kilometru fronte no Daugavgrīvas līdz Jaunjel-
gavai viņam bija pārskatāma kā uz delnas un izlūku piegādātie materiāli deva iespēju 
novērtēt ienaidnieka spēku dislokāciju. Cik liels varēja būt ienaidnieka karaspēks? Trīs-
desmit, četrdesmit tūkstoši vai pat vairāk? Kamdēļ šī nedēļām ilgā vilcināšanās uzsākt 
ofensīvu, pie kam ienaidnieks taču zināja, ka pretiniekam šinī pusē Daugavai uz pusi 
mazāk dzīvā spēka? Vai neticēja savai uzvarai? Pēc nelaimīgā pasaules kara šaubījās 
par sava karaspēka spējām? Varbūt bailes no angļu–franču flotes iznīcinošās artilērijas 
uguns? Ludendorfa taktikas iegaumēšana, uzgulties ar savu pārspēku vājākam ienaid-
niekam izdevīgā momentā – šinī gadījumā nogaidīt Daugavas aizsalšanu?

Šīs pārdomas pulkvedi Radziņu ilgi nodarbināja; viņš bija kaujas virsnieks un piera-
dis izšķirošos brīžos rīkoties noteikti un ātri. Viņš nevarēja piedot krievu armijas virsva-
dības tūļību pasaules karā, kura katru reizi pirms izšķirošām kaujām bezdarbībā it kā 
sagaidīja ienaidnieku un tad atkāpās. Tā tas bija noticis, vāciem sturmējot Georgijevas 
cietoksni, kurā viņš, Radziņš, bija štāba priekšnieks un viņam izdevās ar lidmašīnu izbēgt 
no gūstniecības. Tas atkārtojās visās frontēs: smagums, tūļīgums, bet ne franču armijas 
taktiskā elastība.

Armijas virspavēlnieks pulkvedis Balodis piekrita Pētera Radziņa kaujas plānam, un 
uzbrukumam vajadzēja sākties novembra pirmajās dienās. Bija saņemti ieroči un munī-
cija no Polijas, Francijas, Igaunijas un armija pietiekoši apbruņota.”53

Turpmāk A. Gulbis raksta par to, kas notiek Latvijas armijas štābā, par pulkveža 
P.  Radziņa apbrīnojamo aukstasinību pirmskaujas laikā: „Štāba priekšnieks pulkvedis 
Radziņš savā kabinetā bija pārliecies pār sīki izstrādātu visu kaujas lauku, visas frontes 
aptverošu karti, kas bija viegli piestiprināta pie gara, vienkārša galda. Viss kaujas lauks 
stiepās trīs simti kilometrus, sākot no Daugavas, augšup pa Daugavu līdz Latgalei un 
straujā nogriezienā līdz Igaunijas robežām. Sakarā ar Čičerina miera piedāvājumu kara-
darbība pret lieliniekiem bija apklususi, tomēr atvilkt karaspēku no šīs frontes un to pār-
sviest Rīgas frontē nevarēja, riskējot ar jaunu lielinieku ieplūdumu atbrīvotājā Vidzemē. 
Vissvarīgākā kaujas līnija no Rīgas līdz Krustpilij, kur otrā Daugavas krastā bija koncen-
trēta Bermonta armija. Gatavojot uzbrukumu ienaidniekam Rīgas frontē, kaujas plānā 
ietilpa ienaidnieka maldināšana, uzbrūkot tam visā līnijā, lai tas neatģistu, kurā virzienā 
tam draud ģenerāluzbrukums, ar to saistot pretinieka spēkus visā frontē.

Pulkvedis Radziņš, pasaules karā krievu armijā ieņemdams vairākkārt štāba priekš-
nieka amatu dažādās karaspēka daļās, bija guvis daudz piedzīvojumu. Arī sauszemes 
spēku sadarbību ar floti viņš vadījis Melnā jūrā un pie Donavas.

„Pulkveža kungs, visas izredzes uz pabalstu no ārienes ar dzīvo spēku ir zudušas,” 
virspavēlnieks Balodis, ienākdams Radziņa kabinetā, to uzrunāja: „Mums jārēķinās vie-
nīgi ar pašu spēkiem.” 

52 Jaunākās ziņas. Ģenerālis Ed. Kalniņš. Ģenerāļa Radziņa piemiņai. 1930, Nr. 229.
53 Ansis Gulbis. Zigfrīds Anna Meierovics. Rīga: Avots, 1992. 169.–170. lpp.
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Radziņš nekā neatbildēja, kontrolējot izlūku ziņas, kuras bija tikko ienākušas. Vis-
svarīgākais bija izzināts: Bermonts šo nakti uzbrukumu negatavoja, iniciatīva palika lat-
viešu rokās.

Pulkvedis Balodis nervozi staigāja par kabinetu. Viņš pilnīgi uzticējās savam štāba 
priekšniekam pulkvedim Radziņam, sevī noslēgtam un klusam. Viņa izstrādāto kaujas 
plānu viņš akceptēja, armijai bija nodota pavēle rīt sākt uzbrukumu, visi priekšdarbi sa-
gatavoti, sīkumi apsvērti un ņemtas vērā dažādas varbūtības. (..)

Jā, uzbrukumam bija jāsākas. Tas vairs nav atliekams. Tomēr savādi, ka šis pulkvedis 
Pēteris Radziņš, kas izstrādāja kaujas plānu, nemaz neuztraucas. Vai viņa matemātiskie 
aprēķini sakarā ar uzbrukumu būtu tik pareizi, ka viņam nav iemesla uztraukties? Vai 
viņš varbūt tā pieradis pie lielajām krievu armijas kaujām, ka uzskata priekšā stāvošo 
kauju par nenozīmīgu šaha spēli, kur, sacenšoties ar pretinieku, kauliņi pabīdāmi vislie-
lākā dvēseles mierā? Patiesībā spēlētājs bija viņš, pulkvedis Balodis, un kā armijas virs-
pavēlnieks viņš arī atbildēs par spēles iznākumu.”54

9. novembrī pienāk kauju izšķirošais kulminācijas brīdis. Uzbrukumā Latvijas armija 
dodas bez rezervēm. Cik riskants bija šāds uzbrukums, apraksta A. Gulbis un attēlo arī 
to spriedzi, kas valdīja sabiedroto pusē:

„Lielās kaujas frontē ilga jau veselu nedēļu. Bija pienācis tas kritiskais brīdis, kad 
nacionālās armijas virspavēlniecībai bija jāatzīstas: nākošās divdesmit četrās stundās 
jāizšķiras Latvijas liktenim, jo Bermonts bija dabūjis no Virgoļiča Lietuvā un no Vācijas 
papildspēkus un pārgāja straujā pretuzbrukumā. Šo stāvokli vēroja Sabiedroto misiju 
priekšstāvji un bija ļoti uztraukti. Viņu simpātijas bija Latvijas pusē. Sabiedroto flote pa-
balstīja katru jaunu uzbrukumu ar artilēriju. Bija jau izšauti tūkstoši šāviņu, tam nodarīti 
lieli zaudējumi, bet pilnīgi iznīcināt ienaidnieka artilēriju nevarēja, jo tas slēpās Pārdau-
gavas apdzīvotā rajona mājās un dienu no dienas mainīja savas pozīcijas. Vienīgi dzīvs 
spēks varēja ienaidnieku satriekt, bet dzīvā spēka nacionālai latviešu armijai bija daudz 
mazāk nekā ienaidniekam.

9. novembrī bija nolemts dot ienaidniekam galveno triecienu, un armijas virspavēl-
niecība par to informēja Sabiedroto floti un Latvijas akreditētos militāros priekštāvjus.

„Vai jums ir rezerves?” uzprasīja Francijas priekšstāvis kolonels Diparkē.
„Mums rezervju nav,” atbildēja Pēteris Radziņš.
„Kas garantē jums uzvaru?”
„Mūsu armija frontē.”
„Ģenerāluzbrukums pretiniekam bez rezerves ir va bangue55. Reti šī spēle izdodas.”
„Maršalam Zofram Marnas kaujā arī nebija rezerves, Parīzes komandants ģenerālis 

Galiens izvāca no Parīzes visu garnizonu, ja nemaldos, divas divīzijas, un gāja maršalam 
Zofram palīgā. Un Marnas kauja glāba Franciju.” pulkvedis Radziņš iebilda.

„No kurienes Jums šīs ziņas?” Diparkē jautāja.
„Ģenerālštāba virsnieks nedrīkst nezināt lielu vēsturisku kauju notikumus un pielie-

toto taktiku. Tā ir zināmā mērā viņa ābece.”56

Tālāk A. Gulbis apraksta virspavēlnieka štābu pirms izšķirošajiem notikumiem:
„Pēdējo dienu cīņās bija noskaidrojies, ka ienaidnieks kļuvis elastīgāks un pārsvie-

dis jaunas karaspēka daļas visā frontē, no jūrmalas līdz Jaunjelgavai dažādos virzienos; 

54 Ansis Gulbis. Zigfrīds Anna Meierovics. Rīga: Avots, 1992. 180.–181. lpp.
55 Va banque (franču val.) – uz visu banku.
56 Ansis Gulbis. Zigfrīds Anna Meierovics. Rīga: Avots, 1992. 187.–188. lpp.
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dažās vietās, sevišķi Daugavgrīvas rajonā, tas bija atspiests atpakaļ, bet citās savukārt 
pavirzījies uz priekšu. 

Latvijas nacionālās armijas virspavēlnieka štābs šonakt negulēja. Bija izdarāmi tik 
daudz rīkojumu, sarindojumu, kā pēc alfabēta dodamas pavēles visā frontē, lai, gais-
mai austot, katra karaspēka daļa izpildītu tai nozīmēto uzdevumu, un kaujas ritms, Sa-
biedroto flotei atklājot visspēcīgāko uguni, kādu tā līdz šim attīstījusi, ievirzītos strau-
jā uzbrukumā. Nevarēja nerēķināties ar ienaidnieka pretuzbrukumu, viņa apslēptiem 
nodomiem, un izlūkiem bija jāsatausta viņa vājāk aizsargātās pozīcijas. Tā vairs nebija 
miermīlīga šaha spēle, bet cīniņš uz dzīvību un nāvi.

Štāba priekšnieks pulkvedis Radziņš izrādīja ārēji vislielāko mieru, viņam viss šķi-
ta skaidrs, viņš zināja katras karaspēka daļas ieņemtās pozīcijas, zināja tām izstrādāto 
instrukciju saturu, pēc kurām viņām rīkoties, un instinktīvi paredzēja jaunu pozīciju ie-
karošanu jau pēc pirmām divpadsmit stundām. Viņš ticēja nacionālās armijas varonībai, 
jo nedēļu ilgstošās kaujas bija viņu pārliecinājušas, ka latviešu karapulki stādāmi daudz 
augstāk par krievu armijas vienībām pasaules karā: drošsirdīgāki un elastīgāki, morāli 
attīstīti un gara inteliģences apdvesti. Virsnieku sastāvs ideāls: ne kundziskās augstprā-
tības un šķiru uzskatu apsēsti, nodevībai nepieejami, baudkāres nealkstoši un intrigu 
riņķī nemeklēdami sava personīgā labuma un godkāres. Jā, patiešām apbrīnojami, ka 
štāba vismazākais noslēpums netika izpausts ienaidniekam, kur abu pretinieku cīņas 
fronte bija sasniedzama ar roku, vērojamas kustības vienā un otrā pusē. Tas liela mērā 
bija iedzīvotāju nopelns, kuri simpatizēja nacionālai armijai, ticēdami viņas uzvarai pār 
svešiem iebrucējiem ar viduslaiku krustnešu ideoloģiju un ārīgi biedinošiem tērpiem. 
Viņi bija viduslaiku komunisma imperiālisti, šīs pašas varas jauno laiku atmežģotāji. 
Pulkvedi Radziņu uztrauca vienīgi ienaidnieka apslēptie nodomi, jo pēdējā nedēļā tas 
varēja dabūt papildspēkus no Lietuvas un Vācijas un gatavojot pretuzbrukumu ar jau-
no armiju. (..)”57

Emocionālo spriedzi, kas vienmēr pavada karavīru pirms kaujas neatkarīgi no tā, 
vai tu esi kareivis, kurš ierakumos gaida komandiera pavēli sākt uzbrukumu, vai arī tu 
esi komandieris, kurš ir izstrādājis kaujas plānu un varbūt tieši šajā brīdi viņš netiek tie-
ši apdraudēts, bet atbildība par kaujas iznākumu un savu karavīru dzīvībām ir milzīga. 
Ir vajadzīga liela drosme gan no kareivja, kuram jāceļas no ierakuma uzbrukumā, gan 
no komandiera, kurš, skatoties pulkstenī, sper soli nezināmajā. Lai cik arī nebūtu labi 
izstrādāts kaujas plāns, nekad nevar visu paredzēt, jo ienaidnieks arī cīnās par uzvaru. 
A. Gulbis apraksta pēdējos Latvijas armijas virspavēlnieka iekšējos pārdzīvojumus pirms 
izšķirošā kaujas kulminācijas uzbrukuma sākuma.

„Šis straujais lēciens no rotas komandiera līdz armijas virspavēlniekam viņam ne-
glaimoja: viņš bija uzņēmies par daudz lielu morālu atbildību, nostādamies izšķirošu 
notikumu degpunktā un riskēdams ar savu personīgo atbildību. Pulkvedis Zemitāns bija 
darījis to pašu, bet ar neveiklo Rīgas priekšposteņu aizstāvēšanu, uzbrūkot Bermontam 
karu nepieteikušam, atcelts no amata un nobīdīts pie malas. Arī vēlāk Zemitānam, Dievs 
zina, vai uzticēs armijās kādu atbildīgu posteni, atvaļinās no aktīvā armijas dienesta un 
piešķirs nelielu pensiju dzīves minimumam. Šī cilvēka dzīve ir aprakta, un tāds liktenis 
būs arī viņam, Balodim, ar šīs dienas kaujas neveiksmēm. Bet šīm neveiksmēm būs vēl 
daudz traģiskāks noslēgums: to tūkstošu jauno dzīvību upurēšana, kas cīnās frontē un 
kritīs par upuri nevienādā cīņā ar ienaidnieku. Vistraģiskākais tomēr būs tas: vēsturē 

57 Ansis Gulbis. Zigfrīds Anna Meierovics. Rīga: Avots, 1992. 188.–189. lpp.
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minēs viņu kā nespējīgu karavadoni, viņam būs krievu ģenerāļu slava, kuri iegrūda savu 
valsti postā un noveda līdz anarhijai.

Vai tāds liktenis būtu arī latviešu tautai? Tā nepārcietīs neveiksmes un meklēs vai-
nīgos, kas šīs neveiksmes nav pratuši novērst. Un viņš, pulkvedis Balodis, būs tas, uz ko 
metīs akmeņus vai ko nolinčos. Jo tauta izmisumā spēj atriebt visnežēlīgāk.

„Nu, pulkveža kungs, ar Dieva palīgu!” virspavēlnieks uzrunāja sava štāba priekš-
nieku, kad iedunējās Sabiedroto flotes pirmie lielgabala šāvieni, atklājot šīs dienas 
uzbrukumu.

Pulkvedis Radziņš raudzījās virspavēlniekā. Tad, pārmetis trīs reizes krustu, noteica:
„Ar Dieva palīgu Dāvids uzsāka cīņu ar Goliātu un to uzvarēja.”
„Šis salīdzinājums ir pareizs. Es gribētu ticēt, ka Bībeles leģendas mūsu dienās nav 

vēl zaudējušas savu morālo nozīmi un spēku. Lai Dievs mums palīdz.” Un pulkvedis Ba-
lodis arī pārmeta trīs reizes krustu.

Kā zinām, pāris dienas vēlāk 11. novembrī ieskanējās Pētera baznīcas zvani, vēstot 
vēsti, ka Rīga ir brīva. 18. novembrī sākās cīņas par Jelgavu un 21. novembrī tika atbrīvota 
Jelgava un Latvijas jaunā armija trieca sakauto vācu-krievu armiju uz Lietuvu.

Pulkvedis Radziņš, uzņemoties mūsu karaspēka operatīvo vadību, ļoti labi apzinā-
jās tieši armijas morālā spēka nozīmi kaujas operācijās un kura veidošanai viņš piešķīra 
īpašu nozīmi. Pulkvedis A. Plensners58 raksta: „Pulkvedis Radziņš, pārņēmis mūsu ope-
rāciju plānošanu un vadību, reiz teica: „ Mūsu karavīri nav vēl gluži pārvarējuši 9. oktobrī 
radušos piekautā psiholoģiju. Kāda jauna neveiksme var likt tai atdzīvoties. Tāpēc mums 
jādod katru dienu kāds uzbrukuma uzdevums. Tomēr tikai tāds un tā sagatavots, ka var 
būt droša pārliecība, ka tas izdosies. Mums jāatdod karavīriem uzvarētāju psiholoģija. 
Uzvarētāju drosme..” Tā arī notika. Lielais karavīrs ieguva tūlītēju citu karavīru uzticību 
un apbrīnu visos, kam nācās ar viņu sastapties un darboties. Drupinot pretinieku kara 
laukā, bija tagad ļoti vienota arī visas tautas griba uzvarēt. Patriotisms likās skāris pat 
t. s. profesionāli noziedzīgo slāni: zādzības, laupīšanas un citi noziegumi bija tikpat kā 
pilnīgi nostājušies. Netika dzirdēta kāda atstāta dzīvokļa izlaupīšana.”59 Žanis Unāms 
savukārt atzīmē ģenerāļa Radziņa aukstasinību pat vissmagākajos kaujas brīžos „Viņš 
nekad nezaudē galvu. Arī ģen. J.Balodis liecina, ka viņa štāba priekšnieks „uztraukumu 
un paniku nav pazinis pat visgrūtākajos kaujas brīžos”. Kāds cits augstāks virsnieks par 
šo ģenerāļa Radziņa rakstura īpašību saka: „Nāk atmiņā viņa paša vārdi grāmatā par 
Latvijas neatkarības cīņām. – Pēdējais rīkojums dots un štāba priekšnieks iet mierīgi gu-
lēt. Laikā, kad norisinās vissīvākās kaujas, kurās izšķiras valsts un tautas likteņi – štāba 
priekšnieks saldi dus. Tas izklausās paradoksāli, bet ir pareizi. Stāvoklis vispusīgi ap-
svērts, operāciju plāns dziļi pārdomāts un pavēles izsūtītas. Iejaukšanās to izpildīšanā 
radītu tikai liekus traucējumus un satricinātu paļāvību vadonim.”60 

Tikpat sekmīgi 1920. gadā mūsu armija veica plkv. P.  Radziņa izstrādāto Latgales 
atbrīvošanas operāciju. Latvijas armijas panākumi nostiprināja plkv. P. Radziņam izcila 
taktiķa un stratēģa slavu; viņš kļuva par mūsu lielāko militāro autoritāti.

58 Pulkvedis Aleksandrs Plensners (1892–1984). Karavīrs, rakstnieks un publicists. Avīzes „Latvijas kareivis” 
dibinātājs un redaktors. Latvijas militārais atašejs Berlīnē (1937.–1940.). Latviešu zemes pašpārvaldes 
ģenerāldirektors, Latvijas pašaizsardzības spēku priekšnieks (1941. g.), Latviešu leģiona ģenerālinspektora 
štāba priekšnieks (1943.–1944.).
59 Aleksandrs Plensners. Pret Vētrām un Negaisiem. Grāmatu Draugs, 1982. 126.–127. lpp.
60 Žanis Unāms. Ģenerālis Pēteris Radziņš. Grām.: Trīs brīvības cīņu vadoņi: Kalpaks; Balodis; Radziņš. Rīga: 
Valters & Rapa, 1934, 69.–85. lpp. Sērija: Jaunais zinātnieks; Nr. 23.
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Mūsdienu Latvijā plaši atzīmē 11. novembra svētkus kā uzvaru pār Bermonta kara-
spēku un daudz pieticīgāk Latgales atbrīvošanu. Tomēr ģenerālis uzvaru pār Krievijas 
Sarkano armiju vērtē kā nozīmīgāku: „Latgales atbrīvošanas kara nozīme ir ļoti liela; 
man liekas, ka uzvarai Latgalē ir lielāka nozīme nekā uzvarai pret Bermontu. Karojot 
pret Bermontu, mēs vedām karu pret ienaidnieku bez idejas, bez tēvijas; šo ienaidnieku 
centās apkarot arī Sabiedrotie un palīdzēja mums vislielākā mērā kā morāliski, tā ma-
teriāli. Karojot pret Bermontu, mūsu karaspēkā darbojās kā nacionālā sajūta, tā šķiras 
naids pret reakcionāro muižniecību. Latgales atbrīvošanas karā Sabiedrotie vairs mums 
nepalīdzēja. Mūsu karaspēkā darbojās gan nacionālā sajūta un arī naids pret sarkano 
teroru, bet, no otras puses, mūsu karaspēkā un tautā tika vesta propaganda arī par labu 
šim sarkanam teroram. Mūsu karaspēkam bija jākaro ar ļoti lielu ienaidnieku – veselu 
lielvalsti – ienaidnieku, kurš bija uzvarējis visas baltās krievu armijas. Tikai ar šo uzva-
ru mēs pierādījām visai pasaulei, ka mums ir pilnīgi noteikta nacionāli valstiska apziņa, 
kura nepadodas nekādiem vilinājumiem ne uz labo, ne uz kreiso pusi. Tikai ar šo uzvaru 
mēs ieguvām Latvijas austrumu robežu. Ja mēs nebūtu karojuši un uzvarējuši padomju 
Krievijas karaspēku, tad mēs ne tikai nekad nepievienotu Latgali pie Latvijas, bet ne-
kad mēs nebūtu ieguvuši arī mieru un drošību no Krievijas puses.”61 Nākas atzīmēt, ka 
visspilgtāk ģenerāļa P. Radziņa militāri taktiskais, operatīvais un stratēģiski politiskais 
talants parādījās tieši cīņās par Latgali, kur pretim stāvēja Sarkanā armija, kaimiņos 
Lietuvas un poļu armijas ar strīdīgo Daugavpils statusu. Par to, kā un kādos apstākļos 
pulkvedis Radziņš plānoja un vadīja Latgales atbrīvošanu, stāsta savās atmiņās pulkve-
dis A. Plensners: 

„Skaita ziņā padomju karaspēks sākumā bija mazāks, bet apbruņojumā daudz pā-
rāks. Kad bija dzirdamas arī štābā bažas par mūsu spēku sekmēm pret lieliniekiem, Ra-
dziņš tikai pasmīnēja savu mefistofelisko smīnu. Vajagot tikai nodrošināt panākumus 
jau pašā sākumā, tad arī tālākās sekmes būšot drošas. Drīz kļuva jaušams, kā viņš šos 
sākuma panākumus pūlas nodrošināt. Decembra mēnesī, sevišķi mēneša otrā pusē, viņš 
bieži aicināja pie sevis Polijas militāro pārstāvi majoru Miškovski. Arvien ilgāk viņš ap-
spriedās ar to, ieslēdzoties t. s. kāršu istabā. Parasti pēc tādas sarunas Miškovskis de-
vās pie savas priekšniecības Polijā, un, kad atgriezās, tūlīt atkal sekoja saruna ar štāba 
priekšnieku pulkvedi Radziņu tādā pat slepenībā. Nekad Radziņš netika pieaicinājis kādu 
trešo personu vai izdevis pārrakstīšanai kādas piezīmes.

Tikai pašās decembra beigās kļuva jaušams, ka pulkvedis Radziņš noslēdzis ar poļu 
armijas vadību savstarpēju vienošanos par kopdarbību Latgales atbrīvošanā. Šī kopdar-
bība bija sevišķi vajadzīga tāpēc, ka bez tās lielinieki tanī situācijā varētu ātri un viegli 
palielināt savus spēkus. Lielinieki bija sakāvuši krievu baltās armijas: Kolčaku Sibīrijā, 
Deņikinu Ukrainā, Judeņiču pie Narvas, bez tam 31.decembrī Igaunija bija noslēgusi pa-
mieru ar padomju Krieviju. Tai tagad atbrīvojās līdz šim igauņu saistītie spēki tieši mūsu 
kreisajā spārnā, kur bijām samērā vājāki.

Daudzo spiegu dēļ mūsu virspavēlniecība visas karaspēka sūtīšanas uz austrumiem 
atlika līdz pēdējam brīdim, cik iespējams slēpti. Arī kreisās aprindas centās aizkavēt 
armijas pārvietošanu uz Latgali, uzaicinot dzelzceļniekus uz streiku, kas neizdevās. 
Mūsu armijas vadība domāja, ka arī šaubīgie kļūs ticīgi, ja pašā sākumā Latgales frontē 
izdosies gūt redzamus panākumus.”62

61 P. Radziņš. Latvijas atbrīvošanas karš: 1. un 2. daļa. (2005., elektroniskais izdevums). 127. lpp.
62 Aleksandrs Plensners. Pret Vētrām un Negaisiem. Bruklina: Grāmatu Draugs, 1982. 156.–157. lpp. 
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Latvijas armija kopā ar sabiedroto Polijas armiju veiksmīgi uzbruka un būtībā sakā-
va Sarkano armiju Latgales frontē, kad 1920. gada 1.februārī Latvijas valdības pārstāv-
ji noslēdza ar padomju Krieviju slepenu pamiera līgumu, par kuru ģenerālis P. Radziņš 
savā grāmatā „Latvijas atbrīvošanas karš” raksta: „Tātad, sākot no 1. februāra, no vienas 
puses, karš it kā bija pabeigts, bet, no otras puses, karš bija jāturpina likumīgi un ofi-
ciāli. Vispirms pamiers bija slepens un jātur pilnā slepenībā: tātad atklāti un oficiāli karš 
turpinājās un karaspēkam pamiers nedrīkstēja būt darīts zināms, jo to varētu uzskatīt 
par pamiera laušanu. Ja karaspēks nezina par pamieru, tad viņam ir jāturpina karš.”63 Šis 
pamiers nekādā veidā nepārtrauca kara darbību un pat līdz martam notika sīvas kaujas 
un tikai ar spēku izdevās piespiest Krievijas karaspēku ieņemt pamiera līgumā noteiktās 
demarkācijas līnijas. Kaut arī ģenerālis P. Radziņš pakļāvās politiskai valsts vadībai, viņš 
savā grāmatā asi kritizē tās netālredzīgo rīcību. Tas iezīmē ģenerāļa konfliktu ar poli-
tiskajām partijām un īpaši ar kreisajām, kurām viņš ne bez pamata stipri neuzticējās. 
Viņš raksta: „Tātad uz pamiera iesākšanās laiku mēs bijām panākuši lielu  – apmēram 
divkārtēju spēku pārsvaru. Bez skaitliskā spēku pārsvara mēs bijām ieguvuši vēl lielāku 
morāliskā spēka pārsvaru: mūsu karaspēks bija visur un vienmēr guvis tikai uzvaras un 
nebija cietis nevienu neveiksmi, nebija cietis arī daudzmaz lielākus zaudējumus; turpre-
tim padomju Krievijas karaspēks bija cietis tikai neveiksmes, daudzas karaspēka vienības 
bija iznīcinātas un pārējās lielā mērā demoralizētas. Šinī pašā laikā, pa labi no mums, 
poļu karaspēks bija vēl lielākā mērā satriecis pretim atrodošās padomju Krievijas armijas 
daļas: poļi bija ieņēmuši jau Drisu un no turienes draudēja iet uz Polocku. Padomju Krie-
vijas fronte bija pilnīgi pārrauta un nebija līdzekļu, ar ko aizturēt mūsu un poļu tālāko 
iebrukumu, ja tāds būtu noticis.”64

Ģenerālis P.  Radziņš norāda gan uz krievu aģentu ietekmi mūsu politiskajās par-
tijās un to nodevību, gan uz nekorekto un stratēģiski tuvredzīgo „nodevību” attiecībā 
uz mūsu sabiedroto poļu armiju: „Mūsu pamiera slēgšana  – slepeni no mūsu sabied-
rotiem – poļiem – pierādīja ienaidniekam, ka mēs vairs nevaram karu turpināt, vai nu 
spēku trūkuma dēļ, vai arī mūsu iekšējais stāvoklis neļauj mums karot. Ja nu mēs vai 
negribam, vai nevaram vairs karu turpināt, tad padomju Krievijai ir pilnīga iespēja drau-
dēt mums ar kara turpināšanu, ja mēs negribētu pieņemt viņas miera noteikumus. 
Turpretim, ja mēs ar pamieru nebūtu steigušies un nebūtu slēguši to slepeni no mūsu 
sabiedrotās Polijas, tad Krievijai būtu jābaidās, ka mēs kopīgi ar Poliju varam turpināt 
uzbrukumu un ieņemt Pleskavu, Ostrovu un Polija – Vitebsku un Smoļensku. Padom-
ju Krievijas diplomātiem bija mūsu kārtis atklātas, un tādēļ tie nedomāja piekāpties, 
bet vilcinājās ar miera slēgšanu, nogaidot rezultātus citās frontēs. Mūsu kārtis viņiem 
bija atklātas tanī ziņā, ka ar saviem aģentiem, kuri skaitījās par dažādiem mūsu poli-
tisko partiju locekļiem, tie skaidri zināja, ka Latvijas karaspēks vairs uzbrukumā nepār-
ies: ja Latvijas karaspēks pats vairs uzbrukumā pāriet nevar, tad Latvijai ir jābaidās no 
tā, ka padomju Krievija var pāriet uzbrukumā. Tātad Latvijai ir jāpiekāpjas un jāpieņem 
visi Krievijas miera noteikumi. Latvijas politika nestrādāja saskaņā ar stratēģiju; es to 
neattiecinu uz Latvijas valdību, bet attiecinu tikai uz Latvijas politiskām partijām, ku-
ras bija padevušās to Padomju Krievijas aģentu aģitācijai, kuri bija mācējuši iekļūt šinīs 
partijās.”65 Ar šo savu konsekvento bezkompromisa attieksmi viņš sev ieguva daudzu 

63 P. Radziņš. Latvijas atbrīvošanas karš: 1. un 2. daļa. (2005, elektroniskais izdevums). 115. lpp.
64 Turpat. 120. lpp.
65 Turpat. 120. lpp.
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politiķu nelabvēlību, kuri izmantoja jebkuru iespēju, lai nomelnotu mūsu Brīvības cīņu 
ģenerāli. Ģenerālis Ed. Kalniņš raksturo ģenerāli P. Radziņu kā karavadoni, kurš nav ērts 
valdošajiem politiķiem: „Valsts aizsardzības jautājumos viņš bija noteikts. Šinī ziņā vi-
ņam piemita īpašība atklāti izteikt savas domas, kaut arī tas nāktu viņam personīgi par 
ļaunu. Pateicoties šādai īpašībai, viņam radās politiski pretinieki. Daži no viņiem centās 
pat nostādīt ģenerāli nepareizā apgaismojumā”66.

Diemžēl arī daži mūsdienu vēsturnieki neizprotamu iemeslu dēļ turpina šīs tradīci-
jas. Kā piemēru var minēt „2013. gada vēsturnieka” titula ieguvēju Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku 
vēstures katedras profesoru Aivaru Strangu, kas ģenerāli P. Radziņu raksturo šādi: „kurš 
bija pazīstams ar saviem galēji labējiem uzskatiem un amorālo dzīvesveidu” (neminot 
nevienu faktu šim „amorālajam dzīvesveidam”)67. Pētījumā par ebrejiem Latvijā viņš ne-
pārprotami pārkāpj ne tikai vēsturnieka, bet arī cilvēcisko ētikas un pieklājības normu 
ievērošanas sarkano līniju, kas bija tik ļoti raksturīga pagājušā gadsimta kreiso sociāl-
demokrātu uzvedības normai, kuriem nepārprotami savā darbā simpatizē profesors Ai-
vars Stranga: „Klubā (Nacionālais klubs. Piez. A. P.) sastāvēja vai tam simpatizēja samērā 
daudzi studenti, ierēdņi, aizsargi un pat armijas virsnieki, skandalozo ģenerāli P. Radziņu 
ieskaitot.68” un vēl: „1928. gadā beidzot, par laimi, no armijas komandiera amata tika 
atbrīvots odiozais P. Radziņš, šovinistisko dēkaiņu patrons.”69 Nedaudz piezemētāks ir 
Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā J. Ciganovs, kurš uzskata, ka: 
„P.  Radziņš ir nozīmīga, bet divdomīga persona”.70 Lieki piebilst, ka neko skandalozu, 
neskaitot kreiso sociāldemokrātu nepamatotos apvainojumus un intrigas, ģenerālim 
Radziņam viņa nelabvēļi piedēvēt nevar. Tāpat ģenerālis strikti iestājās pret karavīru jeb-
kādu darbību politikā un, viņam esot komandiera amatā, viņš nevienam nevarēja būt 
par „patronu”, ieskaitot arī „odiozos dēkaiņus”.

Lai arī ko neteiktu ģenerāļa Radziņa nelabvēļi, bet mums visiem vajadzētu sa-
prast, kādu drosmi un pārliecību par saviem spēkiem ģenerālim Radziņam vajadzēja, 
lai uzņemtos vadību pār armiju „kuru viņš acīs nav redzējis”, brīdī, kad mūsu armijas 
vadībā valdīja zināma nenoteiktība, karaspēku, kurš līdz šim nepārtraukti bija atkāpies. 
Šo augsto komandiera atbildības cenu viņš ļoti labi apzinājās: „Kara vadīšana prasa ne-
pārtrauktu visintensīvāko nervu darbu; še ir jāaprēķina darbība, kad daudzi dati pilnīgi 
nezināmi, kad katru brīdi izdevības vietā var nākt negaidīta neizdevība un, beidzot, kad 
ir jāuzņemas atbildība par tūkstošu cilvēku dzīvībām, kad jāvada tūkstoši un desmiti 
tūkstoši cilvēki un no šīs vadīšanas atkarājas visas tautas un valsts liktenis.”71 Var tikai 
apbrīnot, cik ātri un precīzi, pilnīgi svešos apstākļos, trijās dienās viņš pilnībā izprata 
situāciju un izstrādāja uzbrukuma plānu pret tehniski stiprāku karaspēku!!! Uzbrukuma 
plāns bija gatavs 1. novembrī, bet sakarā ar Sabiedroto flotes negatavību sniegt artilēri-
jas atbalstu tas tika pārcelts uz 3. novembri. Ģenerālis Radziņš ļoti labi apzinājās, ka no 
sākuma nav ko cerēt, ka Latvijas karavīri spēs gūt lielus panākumus – tie no sākuma bija 
jāsagatavo morāli. Viņš vēlāk par to raksta: „Tāpēc sākumā jāved tikai tādas operācijas, 

66 Ed. Kalniņš. Ģenerāļa Radziņa mūža darba piemiņai. Latvijas Kareivis, Nr. 231 (1930, 11. oktobris). 
67 A. Stranga. Latvijas vēsture 20. gs. Rīga: Jumava, 2005.
68 A. Stranga. Ebreji un latvieši Latvijas parlamentārās republikas laikā 1918.–1934. 1997. 121. lpp.
69 Turpat. 128. lpp.
70 Aizsardzības Ministrijas Sabiedrisko attiecību sēdes 05.03.2015. protokols Nr. 99., Rīgā.
71 P. Radziņš. Latvijas atbrīvošanas karš. (2005, elektroniskais izdevums). 50. lpp.
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kas samērā viegli izpildāmas, t. i., kurās frontes daļās flotes artilērijas uguns jau būs sa-
triekusi ienaidnieku. Tur uzbrukt, ieņemt šās vietas un sākumā apmierināties ar maziem, 
bet drošiem panākumiem. Sākumam te pietiks. Ja mēs katru dienu uzbrūkam un ja šiem 
mūsu uzbrukumiem ir tomēr katru dienu panākumi – lai arī tie visniecīgākie – tad mēs 
ar to pieradinām savu karaspēku uzvarēt, un ar to pašu pieradinām ienaidnieku pie viņa 
neveiksmēm, ieaudzējam tam neuzticību uz viņa spēkiem un vadoņiem.” 

Pateicoties ģenerāļa P.  Radziņa drosmei, zināšanām, pieredzei un mūsu Latvijas 
armijas karavīru varonībai, mēs šodien varam lepoties, ka esam vienīgā valsts, kura, 
vienlaicīgi karojot divās frontēs pret Krieviju un Vāciju, uzvarēja abas. Šīs uzvaras bija 
viennozīmīgs priekšnoteikums, lai Baltijas jūras krastā dzimtu jauna nācija ar savu 
valsti – LATVIJU.

1920. gada janvārī pulkvedis P. Radziņš piedalījās pirmajā Baltijas valstu konferencē, 
kura norisinājās Helsinkos. Augustā šī konference turpinājās Latvijā – Bulduros un Rīgā 
oktobrī notika Latvijas, Polijas, Igaunijas, Somijas un Ukrainas armiju pārstāvju apsprie-
de, lai izstrādātu militārās konvencijas projektu, tajā Latviju pārstāvēja ģenerālis Ra-
dziņš. Viņš bija cieši pārliecināts, ka Latvijas armija mieru spēs nodrošināt tikai militāras 
savienības ietvaros kopā ar kaimiņvalstīm. Ģenerālis rakstīja: „Baltijas valstu neatkarība 
dibinās tikai uz Baltijas valstu visciešāko savienību, tai ir jātop par nepieciešamu priekš 
visām tām politiskām grupām un tautas šķirām, kuras stāv par Latvijas neatkarību. (..) 
Katram nacionāli domājošam Baltijas valstu pilsonim ir jābūt pārliecinātam, ka viņa 
valsts intereses ir savstarpēji cieši saistītas – ka vienu valsti apdraudošais ienaidnieks 
reizē ar to apdraud arī otru; – ja vien viena no viņām zaudēs savu neatkarību, tad zaudēs 
arī citas. (..) Tikai tad, ja visas Baltijas tautas būs negrozāmi pārliecinātas par šīs ciešās 
savienības vajadzību, t.  i., par to, ka attiecībā pret ārējo ienaidnieku visiem ir jārīkojas 

Latvijas delegācija Baltijas valstu konferencē Bulduros. 1920. gada augustā (no kreisās): pulkvežleitnants 
K. Ramats, P. Radziņš, Z. Meierovics, K. Ulmanis, Rainis, Dr. K. Kasparsons, V. Zāmuels un H. Albats. 
Fotogrāfs nezināms
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kopīgi, tikai tad vajadzības gadījumā, kad vienam draudēs briesmas, – visi patiešām uz-
stāsies kā viena valsts un viena tauta; – tikai tad mūsu ienaidnieks neuzdrošināsies ap-
draudēt mūsu neatkarību.”72

Pēc Latgales atbrīvošanas un divas dienas pēc miera noslēgšanas ar Krieviju 
1920. gada 13. augustā pulkvedi Pēteri Radziņu paaugstināja par ģenerāli un atvaļināja no 
aktīvā dienesta. Jau šajā laikā izpaudās to nelabvēļu intrigas pret ģenerāli Radziņu. Ģe-
nerālis J. Lavinieks savās atmiņās par to laiku raksta: ”Ierindas karavīri palika neziņā, kā-
dēļ ģenerālim Radziņam, kas bija tik sekmīgi izvadījis armiju brīvības cīņās, tagad tā bija 
jāatstāj, kamēr augsti amati tiek doti tādiem, kurus Latvijas brīvības cīņu laikā uzskatīja 
par nepiemērotiem ļoti atbildīgiem armijas virspavēlnieka štāba priekšnieka amatam.”73

Ar Ministru kabineta lēmumu 1920. g. 13. augustā ģenerālim Pēterim Radziņam kā 
pirmajam Latvijas armijas karavīram tiek piešķirts III šķiras Lāčplēša kara ordenis Nr. 1 un 
viņš tiek iecelts par Lāčplēša kara ordeņa domes pirmo locekli. 

1920. gada 11. novembrī tika atzīmēta pirmā Lāčplēša dienas gadadiena. Par godu 
tai valsts prezidents Čakste Brīvības laukumā pasniedza pirmajiem 288 Lāčplēša orde-
ņa kavalieriem augsto valsts apbalvojumu. Viņu vidū bija arī ģenerālis Pēteris Radziņš. 
Apbalvojums ģenerālim Radziņam tika piešķirts „Par pretinieka tiešu izlūkošanu Pār-
daugavā un piedalīšanos kaujā 1919. g. 11. novembrī par Rīgas atbrīvošanu”. Tomēr arī 
šajā tik nozīmīgajā notikumā neiztiek bez netaisnības, par kuru norāda ģenerālis J. Lave-
nieks: „Lielākā daļa virsnieku bija ieskatos, ka Lāčplēša kara ordeņa I šķira, tūliņ pēc ar-
mijas virspavēlnieka, pienākas patiesajam uzvaras kaldinātājam ģenerālim P. Radziņam. 
Diemžēl jāsaka, ka ģenerālis to tomēr nesaņēma, jo, acīmredzot, te gadījās vīri, kas, iz-
mantojot ordeņa statūtu nepilnību, parūpējās, lai I šķiras ordenis ietu viņam secen.”74

Latvijā iestājas miers. Valsts bija izcīnīta, tagad bija jāsāk tās veidošana. Sabiedrībā 
izraisījās diskusijas par to, kādai ir jābūt valsts aizsardzībai un armijai. Sociāldemokrāti 
un pārējie kreisie spēki uzskatīja, ka Latvijai armija nav vajadzīga, ka tie ir lieki valsts 
tēriņi, jo no miermīlīgās padomju Krievijas Latvijai draudu nav. Citi savukārt uzskatīja, 
ka pēc I pasaules kara Eiropā ir iestājies „mūžīgais miers”, ka visus nākotnes konfliktus 
atrisinās izveidotā Tautu Savienība. Ģenerālis aktīvi oponēja pret šiem maldīgajiem uz-
skatiem. Viņš bija pārliecināts, ka nākotnes karš ir neizbēgams un ka tam ir jāgatavojas 
visā nopietnībā un savlaicīgi, jo armiju var sagraut vienā dienā, bet, lai to izveidotu, ir 
vajadzīgi desmitiem gadu.

1920. gada 29. oktobrī ģenerālis P. Radziņš „pēc paša vēlēšanās” tika atvaļināts no 
armijas. Šīs atvaļināšanas iemeslus apraksta dr.  hist. Ē.  Jēkabsons: „Patiesais iemesls 
atvaļināšanai gan bija tā dēvētā vrangeliāde. Latvijā esošie krievu baltgvardi bija nele-
gāli organizējušies, lai pārietu Vrangeļa rīcībā Dienvidkorejā vai Savinkova rīcībā Poli-
jā. Nekādu īpašu seku kustībai nebija, Latvijas valdība par to nezināja, taču sociālde-
mokrātiem izdevās panākt P. Radziņa atkāpšanos. Ģenerālis tiešām bija informēts par 
vervēšanu un bija uz to pievēris acis. Lielā mērā viņa rīcību noteica mutiska vienošanās 
ar Polijas militāro atašeju Miškovski. Polijas arhīvos ir liecības, ka jau 1920. gada jūnijā 
viņi abi apsprieduši krievu partizānu organizēšanas iespēju Latvijā un viņu izmantošanu 
pret sarkano armiju Drisas un Polockas rajonos.”75 Sociāldemokrātu līderi Satversmes 

72 P. Radziņš. Patstāvība un savienība. Latvijas kareivis, 1920, Nr. 244.
73 Jāņa Lavenieka atmiņas, kas publicētas 1960. gadā trimdā, korporācijas „Tervetia” izdevumā.
74 Turpat.
75 Ē. Jēkabsons. Ģenerālis Pēteris Radziņš. Tēvijas Sargs, Nr. 5 (2005, maijs), 28.–30. lpp.
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sapulcē asi uzstājās pret ģenerāli Radziņu, cenšoties viņu maksimāli nomelnot: „Apvai-
nodams Satversmes sapulces vienu daļu, ka tā pret sociāldemokrātu interpelāciju re-
aģējot ar mugurkaula smadzenēm, J. Celms, kura runu uzņēma ar ilgiem aplausiem no 
kreisā spārna, starp citu sacīja: „Ir minētas noteiktas personas, pret kurām mēs prasām, 
lai tiktu vesta visstingrākā izmeklēšana, un kuras lai neizbēgtu pelnītam sodam. Šī no-
ziedzība gājusi pat tik tālu, ka minētā štāba vienai atbildīgai personai ir bijusi sava ārējā 
politika. Vienu ārējo politiku ir vadījis ārlietu ministrs Meierovica kungs, otru – štāba 
priekšnieks Radziņa kungs. Abas šīs politikas galu galā izrādījušās par Latvijas de-
mokrātiskai valstij naidīgām, izrādījušās par noziedzīgām, un es gribu teikt – par 
Latvijas demokrātisko interešu nodevīgām politikām” (L. S. Sap. stenogr. 1257. l. 
p.)”76. Par kādām „demokrātiskām vērtībām” patiesi iestājās sociāldemokrāti var spriest 
pēc cita šīs partijas biedra Fr. Mendera runas Satversmes Sapulcē: „Radziņa kungs, kurš 
ieņem atbildīgu vietu štābā, pie kam šai atbildībai nav tikai militārs raksturs vien, bet arī 
zināms politisks raksturs, nav parūpējies, vai patiešām notiek tas, par ko rakstīts Deren-
tāla vēstulē. To Radziņa kungs nav uzskatījis par vajadzīgu ziņot štābam un nav uzska-
tījis par vajadzīgu ziņot ārlietu ministram. (..) Mums, sociāldemokrātiem, uzstājoties 
pret Vrangeļa armiju, ir arī vēl revolucionārs pienākums. Ja lieta iet par revolūcijas aiz-
stāvēšanu, kurā ir piliens mūsu Latvijas strādniecības darba un vesela jūra strādniecības 
asiņu, tad mēs iesim kopā ar Krievijas padomju valdību”77. Diemžēl kreisie spēki savu 
panāca un ģenerālim bija jāaiziet. Vēlāk, jau tālajā 1942. gadā pulkvedis G. Grīnbergs78 
skarbi un kodolīgi raksturoja ģenerāļa P.  Radziņa atstādināšanu no amata: „Ievērojot 
šīs Radziņa izcilās zināšanas un spējas, nav brīnums, ka viņš kara laikā ieņēma visai at-
bildīgus amatus krievu ģenerālštābā. Atgriezies Latvijā un stājies virspavēlnieka štāba 
priekšgalā, Radziņš ar savu lietpratīgo un drosmīgo vadību krasi ietekmēja mūsu spēku 
tālāko kauju norisi. Bet tiklīdz bija apklusuši pēdējo kauju trokšņi, Radziņu padzina no 
armijas: moris savu pienākumu bija izpildījis, moris varēja iet. (..) Viens no daudzajiem 
ģenerāļa Radziņa „grēkiem”, kuru dēļ viņu atvaļināja no armijas, bija tas, ka viņš bija 
atvieglojis krievu emigrantiem izceļošanu no Latvijas, no kuriem daži tad, sekojot sa-
vam cara virsnieka pienākumam, bija iestājušies pretlielinieciskās armijās. Tāda Radzi-
ņa rīcība bija visai apsveicama, jo tā atbrīvoja mūsu izpostīto zemi no sveša elementa 
un bez tam stiprināja fronti, kas bija uzsākusi nevienādu cīņu pret jau toreiz bīstamo 
kultūras ienaidnieku.

Bet mūsu komunistiem un viņu līdzskrējējiem, saprotams, tas nepatika, un Latvijas 
valdība pakalpīgi izpildīja viņu vēlējumus un upurēja Radziņu.”79

76 K. Mīlgrāvis. Sociāldemokrātu un Zāmuela uzstāšanās pret ģen. Radziņu 1920. g. Patiesība, 1924, Nr. 17. 
77 K. D. Kreisie sociāldemokrāti un ģenerālis Radziņš. Darba balss, 1924, Nr. 19.
78 Pulkvedis Gustavs Grīnbergs (1884–1981). Stājies Latvijas armijas dienestā kā kapteinis, no 15.12.1922. 
lektors Karaskolā. No 1924.  gada pulkvežleitnants. Apguvis papildkursus Polijas Augstākajā karaskolā 
(1925.). Latvijas militārais atašejs Polijā (1924.–1928.). Pasniedzējs Virsnieku kursos Karaskolā (1929.–1930.). 
Kara ministrijas padomes sekretārs (1930.–1931.), pulkvedis (1931.), Zemgales divīzijas štāba priekšnieks 
(1931.–1934.). 1935. g. atvaļināts no dienesta. 1936. g. absolvē LU Juridisko fakultāti, strādājis Krimināltiesību 
katedrā. Daudz publicējis darbus tiesību zinātnē. No 1940. gada augusta zvērināts advokāta palīgs Tukumā, 
vēlāk – Jelgavā, no 1943. – Tukumā. 1941.–1944. gados Jelgavā izdeva laikrakstu „Zemgale”. 1944. g. izbrauca 
uz Vāciju. 1946.–1947. gados ANO Palīdzības un rehabilitācijas aģentūras universitātē krimināltiesību 
katedras vadītājs, docents. 1947. ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu Ukraiņu universitātē Minhenē. No 
1951. gada dzīvoja ASV. Miris 1981. gada 20. oktobrī Ketskilā, Ņujorkas pavalstī. http://vesture.eu/index.php/
Gr%C4%ABnbergs_Gustavs 
79 G. Grīnbergs. Ja būtu klausījuši ģenerāli Radziņu. Tukuma ziņotājs, 1942, Nr. 13.
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Pulkvedis A. Plensners apraksta savās atmiņās to netaisnību, kas tika nodarīta no 
politiķu puses attiecībā pret ģenerāli P. Radziņu: „Taču, godinot viņu par Armijas virspa-
vēlnieka panākumiem, likās it kā nošķirts vai atplaisāts viņa štāba priekšnieks pulkve-
dis Radziņš. Laikam taču nebija pietiekošu zināšanu par to, cik nozīmīga mūsu armijas 
sekmēs bija tieši viņa darbība un galva. Dalīta slava gan laikam nav „divkārša slava”, 
bet tikai pusīte. Un tāpēc labāk, ja tā var būt vesela, nedalīta. Pret patstāvīgo Radzi-
ņu bija jūtama arī kāda politiska neuzticība un nepatika (varbūt Latgales operācijas un 
vēl cita dēļ, sevišķi kreisā pusē, kas palika līdz viņa mūža galam). Par viņa galu, likās, 
politiķi daudz neskuma. Kad viņu, likvidējot virspavēlniecību, atbrīvoja no dienesta, 
paaugstināja gan arī viņu par ģenerāli, bet palaida bez pensijas. Sak, iztiec, kā vari, tu 
esi savu padarījis un mums vairs neesi vajadzīgs. Nebrīnīsimies, ka neredzam viņu arī 
sekojošā godināšanā.”80

Pēckara laiks
Pēc sekmīgi aizvadītajām brīvības cīņām ģenerālim Radziņam bija jāaizvada samē-

rā pieticīga dzīve, pelnot sev iztiku ar militārām lekcijām karaskolā un publicējot dažā-
dus rakstus par militārām un sabiedrībai aktuālām tēmām. Ģenerāli Pēteri Radziņu var 
uzskatīt par ietekmīgākā tā laika militārā laikraksta „Latvijas kareivis” krusttēvu. Par 
tā tapšanu savās atmiņās stāsta laikraksta galvenais redaktors A. Plensners: „Radziņš, 
konstatējis mūsu uzskatu saskaņu, teica, ka nebūs arī domstarpību par līdzekļiem. At-
gādinājis vecu militāristu parunu – pēc dienesta neprasies, bet arī no dienesta neatsa-
kies, – viņš noprasīja, kā es domājot jauno laikrakstu nosaukt? Atteicu, ka mums ir jau 
no 1917. gada izstāvējies nosaukums „Latvijas Kareivis”, kas saprotams visādi.

„Labi,” noteica Radziņš, „tā lai arī paliek. Ziņojiet tikai, kad jūs varat sākt, bet 
neaizmirstiet, ka nedrīkst vilcināties, kamēr vēl darbojamies abi,” viņš smīnēdams 
piemetinājis.

Janvāra nogalē varēju pieteikt štāba priekšniekam pulkvedim Radziņam, ka ar 
1. februāri varam sākt izlaist „Latvijas Kareivi”, sākumā trīsreiz nedēļā, bet tikko būs no-
kārtotas iespiešanas un papīra vajadzības, tas varēs iznākt kā dienas laikraksts. Reizē es 
lūdzu, lai pulkvedis Radziņš dotu kādu ievadījuma rakstiņu pirmajam numuram. Viņš to 
apsolīja. Citos gadījumos attiecīgo tekstu priekšniecībai parasti pasniedz jau gatavu. To 
neskaitāmas reizes biju darījis pie citiem priekšniekiem, bet Radziņam tādu palīdzību 
neuzdrošinājos piedāvāt, jo labi sapratu, ka viņam tāda palīdzības piedāvāšana liktos ne 
vien lieka, bet arī apvainojoša. Teicu gan, ka, apzinoties zinām, kas un kā jādara, lūdzu 
un sagaidu, ka būšu pasargāts no „labiem padomiem”, lai cik augstas personas tos dotu. 
Radziņš atteica, ka, cik tas no viņa atkarāsies, varot būt mierīgs. Viņš pats stāvot par 
darītāja patstāvību. Un jāsaka, ka nekad neesmu juties neatkarīgāks, kā nodibinot un 
vadot „Latvijas kareivi”.

Savu misiju apzinoties, spara pilni bijām sapulcējušies tovakar ne vien tie, kam bija 
tiešais darbs, bet arī vairāki citi: literāti, mākslinieki un interesenti jaunā laikraksta tap-
šanā. Pirmais numurs ātri bija „pilns” un burtliču salikts, bet nevarējām „aplauzt”, jo 
gaidīju apsolīto štāba priekšnieka pulkveža Radziņa rakstiņu, ko gribēju ievietot „priek-
šā”, t.  i., pirmajā lappusē. Kļuvis nepacietīgs, telefonēju viņam un lūdzu pasteidzināt 

80 Aleksandrs Plensners. Pret Vētrām un Negaisiem. Grāmatu Draugs, 1982. 167.–168.lpp. 
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savu rakstiņu. Pārsteigts pulkvedis Radziņš teica, ka viņš savu rakstiņu nosūtījis man ar 
ziņnesi jau pirms pāris stundām. Ziņnesis atgriezies un ziņojis, ka rakstiņu nodevis, no-
liekot man priekšā uz galda. Tagad izbrīnījies biju es un teicu, ka nekā neesmu saņēmis. 
Radziņš solījās sameklēt ziņnesi un noprasīt, kas īsti noticis. Kamēr mēs tā runājām, 
iejaucās Jānis Grīns, teikdams, ka viens kareivis taču man kādu rakstiņu nodevis, bet es 
to nelasījis un iemetis papīru kurvī. „Tas bija kāda „ pirmziemnieka”, vēl pat nepratēja 
kricelējums, kurš, domāju, bija arī gribējis parādīties laikrakstā,” atteicu. Noliecies es to-
mēr rakstiņu kurvī sameklēju un sāku burtot, kas tur īsti ir. Latīņu burti gāja juku jukām 
ar krievu burtiem, bet parakstā ieraudzīju „pulkvedis Radziņš”. Tātad nu vajadzīgais bija 
rokā. Telefonēju štāba priekšniekam, ka noticis pārpratums. Lūdzu Jāni Grīnu rakstiņu 
atšifrēt un pārrakstīt. Nekad vēl agrāk nebiju redzējis kādu Radziņa rokas rakstījumu. 
Viņa rokraksts bija nepārspējami slikts. Ne tā saturs.”81 Vēlāk tapa Radziņa nozīmīgākais 
darbs „Latvijas atbrīvošanas karš”, kurā viņš apraksta Latvijas armijas operācijas pret 
Bermontu (I daļā) un pret Sarkano armiju (II daļā). Šajā grāmatā izpaužas viņa apvie-
notais stratēģa un taktiķa talants. Spēja vienlaicīgi iedziļināties detaļās un tai pat laikā 
redzēt visas operācijas kopainu, kā arī ņemt vērā politiskos aspektus. Viens no neapšau-
bāmi labākajiem militārās vadības aprakstiem, kas izdoti latviešu valodā, ir viņa darbs 
„Kara vadonis”. Ģenerālis Radziņš, balstoties uz savām plašajām kara vēstures zināša-
nām un personīgo pieredzi, raksturo karavadoņa uzdevumus, pienākumus un rakstura 
īpašības, kādas nepieciešamas, lai uzvarētu kaujā. Tas būs interesants ne tikai armijas 
komandieriem un virsniekiem, bet izraisīs pārdomas politiķos. Vēl var atzīmēt tādus ģe-
nerāļa Radziņa darbus kā „Stratēģiskās problēmas pēc pasaules kara piedzīvojumiem”, 
„Taktika”, „Artilērijas daudzums un sastāvs”, „Atmiņās no pasaules kara” u. c.

Ģenerālis P. Radziņš šajā dzīves posmā iesaistījās politiskajā valsts dzīvē, piedalo-
ties 1920. gadā Satversmes sapulces vēlēšanās no „Bezpartejisko karavīru listes” Nr. 13.82 
un 1922.  gadā I Saeimas vēlēšanās no „Kristīgās nacionālās savienības” kandidātu sa-
raksta. Tomēr abas vēlēšanas viņam nebija veiksmīgas. Tā kā ģenerālis savos uzskatos 
bija nacionāli patriotisks, viņa dzīves ceļš krustojās ar Latvijas nacionālo klubu (LNK), 
kurā viņš iestājas 29. jūlijā 1922. gadā. Vēlāk LNK viņu iecēla goda virsaiša amatā. Vēs-
turnieks U. Krēsliņš LNK raksturo šādi: „Vērtējot LNK pirmo gadu kopumā, ir jāatzīst, ka 
ārēji Klubs atstāja nevainojamu – principiālas un idejiskas organizācijas – iespaidu, ko vēl 
vairāk pastiprināja vairāku sabiedrībā pazīstamu cilvēku līdzdalība tajā. (..) Redzamākā 
persona nenoliedzami bija Kluba Virsaitis P. Radziņš, taču līdzās viņam Kluba biedru sa-
rakstos varēja atrast arī publicista E. Blanka, žurnālista P. Laša, rakstnieka J. Jurēvica un 

81 Aleksandrs Plensners. Pret Vētrām un Negaisiem. Grāmatu Draugs, 1982. 162.–164. lpp.
82 „Bezpartejisko karavīru liste” iestājās par:
 Zemi par dzimtu pirmā kārtā Latvijas brīvības izcīnītājiem – bijušajiem un tagadējiem karavīriem;
 Latvijas neatkarību;
 Noteikti demokrātisku valsts iekārtu;
 Stipru, apzinīgu, disciplinētu armiju;
 Drošību pret ārējiem ienaidniekiem;
 Ekonomiskās dzīves atjaunošanu;
 Valsts robežu noregulēšanu;
 Mieru, kārtību, darbu, maizi;
 Valsts pamatu nostiprināšanu;
 Taisnīgu agrārjautājuma atrisināšanu;
 Attiecību noskaidrošanu ar Krieviju, Vāciju un citām valstīm;
 Kultūru, cilvēcību, likumību;
 Svešumā izklīdušo latviešu atgriešanos dzimtenē.
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citu sabiedrībā pazīstamu cilvēku vārdus.”83 Diemžēl LNK nebija monolīta organizācija 
un tajā notika iekšēja cīņa par pārstāvētajām vērtībām, kas, kā norāda U. Krēsliņš, lika 
ģenerālim P. Radziņam aiziet no LNK: „P. Radziņš bija atteicies no līdzdarbības LNK valdē 
nevis laika trūkuma vai militārās karjeras apsvērumu dēļ, kā to skaidroja valdes oficiālais 
viedoklis, bet gan tāpēc, ka viņš „nevēlas kopā strādāt ar jaunekļiem, kādi ir pašlaik val-
dē”.84 Tiesa, atsakoties no Virsaiša amata, ģenerālis P. Radziņš nebija izstājies no kluba 
un 1924. gada februārī pēc atkārtota lūguma uzņemties Virsaiša amatu viņš atbildēja ar 
atteikumu, argumentējot to ar viņa lēmumu atgriezties militārajā dienestā.

Sev mieru un atpūtu ģenerālis guva savās tēva mājās Valkas novada Lugažu pagasta 
„Jaunvīdedzēs”, kur palīdzēja brālim viņa lauku darbos. Tāpat viņš neatteica apkārtējiem 
zemniekiem, kuri griezās pie viņa pēc padoma lauksaimniecības un lopkopības jautāju-
mos. Pret arājiem, kā viņš dēvēja zemniekus, ģenerālis Radziņš izturas ar visaugstāko 
cieņu. 1921. gada janvārī „Latvijas kareivī” viņš raksts: „Arājiem ir jādod lielāka atzinība 
par to, ka viņi vislabāk saprot valsts slikto stāvokli. Viņi teic, ka tās nodevas, kādas tie 
tagad dod, ir stipri par smagām, ja tik lielas nodevas paliks arī uz priekšu, tad lauksam-
niecībām ir jāizput, bet, tā kā valsts atrodas izbūves stāvoklī, tad valstij ir šīs nodevas 
nepieciešamas un tādēļ šimbrīžam tās ir jādod bez kurnēšanas; – kad valsts būs galīgi 
nostiprinājusies, tad varēs prasīt nodevu pamazināšanu un tad varēs atkal iesākt saim-
niecību uzlabošanu. Tātad šie klusie arāji ar vislielāko pašapziņu nāk valdībai pretim 
un izrāda vislielāko patriotismu, – tie nedomā par savu labumu, bet par savas tēvijas 
labklājību. Tie nedomā ne par 6, nedz 8 stundu darba laiku, bet strādā no krēslas līdz 
krēslai, jo maize nāk nevis no nostrādātā stundu skaita, bet gan no īstā, noteiktā laikā 
izpildītā darba. Nevis mūžīgi aprēķini un teorētiski slēdzieni, bet daba ar savu veselīgo 
vienkāršību rāda, kas ir jādara un kad un kā ir jādara. Visās tautās un valstīs arāji – zemes 
strādnieki ir visveselīgākais un spēcīgākais elements miesā un garā: mūsu Latvijas arāji ir 
arī skaitliskā ziņā vislielākā iedzīvotāju daļa, tāpēc – arāju savienības un arāju organizē-
šanās mums ir jāapsveic ar vislielāko prieku.”85

Latvijas armijas komandieris
1921.  gadā likvidēja armijas virspavēlnieka amatu un tās otrais virspavēlnieks ģe-

nerālis Jānis Balodis atvaļinājās no militārā dienesta. Tā vietā tika izveidots armijas ka-
raspēka inspektora amats, kuru ieņēma ģenerālis Mārtiņš  Peniķis, kurš brīvības cīņās 
vadīja Vidzemes divīziju. Par periodu no 1921. gada līdz 1924. gadam ģenerālis J. Lavenieks 
raksta: „Mēģinājumi izveidot miera laika armiju un noorganizēt tās apmācību nedeva 
panākumus ne toreizējam ģenerālštāba priekšniekam, nedz armijas inspektoriem. Drīz 
vien šos amatus likvidēja un to vietā 1924. gadā nodibināja armijas komandiera posteni. 
Šinī amatā atkal bija jāaicina Latvijas brīvības cīņu izcilais uzvaru izplānotājs un izvadī-
tājs – ģenerālis P. Radziņš.” 86 Un tā 1924. gada 24. februārī „Latvijas kareivī” tiek publicē-
ta valsts prezidenta pavēle, kurā teikts: 

83 U. Krēsliņš. Aktīvais nacionālisms Latvijā (1922.-1934.). Rīgā, 2001.
84 Turpat.
85 P. Radziņš. Laucinieku domas Ziemeļļatvijā. Latvijas kareivis, 1921, Nr. 6.
86 Jāņa Lavenieka atmiņas, kas publicētas 1960. gadā trimdā, korporācijas „Tervetia” izdevumā.
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„Ģenerālis Radziņš ar valsts prezidenta pavēli iecelts par armijas komandieri. Ar 
to pašu pavēli karaspēka inspektors tiek pārdēvēts par armijas komandieri, un viņam 
tiek piešķirtas pastāvošos noteikumos karaspēka inspektoram paredzētās tiesības un 
pienākumi. Reizē ar to tiek nodibināts armijas komandiera štābs, tādam nolūkam tiks 
izdalītas attiecīgās daļas un amati no Galvenā štāba sastāva.”87

Cik nopietna situācija bija armijā, liecina sociāldemokrātu raksts laikrakstā „Pa-
tiesība”, kur ģenerāļa P. Radziņa pretiniekam V. Zāmuelam88 vajadzēja aicināt ģenerāli 
komandiera amatā: „Tas bija 1920. g. 4. un 5. novembrī. Toreiz sociāldemokrāti, kurus 
pabalstīja Zāmuels, bija gatavi iet kopā ar Krievijas padomju valdību, ja tikai ģenerālis 
Radziņš būtu apdraudējis Krievijas lielinieku revolūciju. Tagad laiki un prāti tā sagrozīju-
šies, ka tie paši sociāldemokrāti un tas pats V. Zāmuels, kuri 1920. gadā apvainoja Radzi-
ņu valsts nodevībā, tagad to pašu ģenerāli ieceļ par mūsu armijas komandieri. Vai tiešām 
sociāldemokrāti un arī Zāmuels būtu aizmirsuši, ko toreiz ar skaļu bravūru runāja.”89

Stājoties amatā, ģenerālis P. Radziņš labi apzinājās modernā kara virzību un attīstī-
bas tendences, kas neapšaubāmi liecināja par tehnisko daļu bruņojuma modernizēšanas 
nepieciešamību. Īpašu uzmanību ģenerālis pievērsa gaisa spēku attīstībai. Jau 1921. gadā 
viņš paredzēja aviācijas izšķirošo lomu kaujas darbībā un nekļūdījās. „Lidošanas tehnika 
soļo ļoti ātri uz priekšu, un, bez šaubām, ir jādomā, ka tos lidmašīnas tipus, ar kuriem 
pasaules karš tika pabeigts, nākošā karā varēs redzēt tikai muzejos. Bet ja nu jau pēdējā 
karā lielas kaujas priekšrocības bija tam, kurš bija ieguvis priekšrocības gaisā, tad nāka-
majā karā šīs priekšrocības būs vēl daudz lielākas. Par to nav šaubu, ka karš iesāksies 
gaisā un uzvara gaisā būs pirmais solis uz vispārīgo uzvaru. Pārskatot lidotāju darbību 
pēdējā karā, mēs varam daudzmaz patiesi stādīt sev priekšā to ainu, kā iesāksies kara 
darbība nākamajā karā, ja šis nākošais karš sāktos tuvā nākotnē, kad vēl nebūs lielu teh-
nisku pārgrozījumu. (..) Uzvara gaisā būs pirmais solis uzvarai uz zemes. Tādēļ vispirms 
ir jācenšas nepielaist ienaidnieka lidotājus uz kaujas lauka un, it īpaši, pašā kara spēka 
rajonā: vispirms ir jāapsargā gaiss.”90 Tāpat, saprotot vācu armijas taktikas priekšrocī-
bas un kaujas vešanas mākslu, P. Radziņš uzsvēra nepieciešamību ieviest Latvijas armijā 
kaujas reglamentu, ņemot par pamatu Vācijas armijas izstrādāto. Neskatoties uz to, ka 
Latvijas armijas virsniekiem bija labi zināms un tātad arī krietni ērtāks Krievu armijas 
kaujas taktikas reglaments. 

Ģenerālis P. Radziņš aktīvi sekoja visam jaunajam armiju doktrīnu attīstībā Eiropā 
un pasaulē. Ģenerāli J. Hartmanis raksta: „Ģenerāli Radziņu cienīja ne vien tā štābā, bet 
visā armijā kā militāru autoritāti ar plašām teorētiskām zināšanām un lieliem kaujas 
piedzīvojumiem. Kad atgriezos no Francijas kara akadēmijas, iepazīstināts ar franču jau-
nākajiem uzskatiem kara mākslā, ar pārsteigumu konstatēju, ka ģen. Radziņam neesmu 
atvedis neko jaunu. Viņš bija pilnīgi informējies par jaunākiem virzieniem stratēģiskā un 
taktiskā domā. Sarunās ar ģenerāli izcēlās tā asais skats un ātrā, pareizā stāvokļa uztve-
re. Sarežģītos stāvokļos viņš parasti atrada ļoti vienkāršu, loģisku izeju.

87 Latvijas kareivis. 1924, Nr. 46.
88 Voldemārs Zāmuels (1872–1948) bija Latvijas politiķis, jurists un tiesas senators. 1924. g. 15. janvārī izveidoja 
valdību. Šīs valdības veidošanā piedalījās arī LSDSP biedri Fēliks Cielēns, Ansis Buševics un Ansis Rudevics, 
kas gan paši tajā nepiedalījās. (https://lv.wikipedia.org/wiki/Voldem%C4%81rs_Z%C4%81mu%C4%93ls) 
89 K. Mīlgrāvis. Sociāldemokrātu un Zāmuela uzstāšanās pret ģen. Radziņu 1920. g. Patiesība, 1924, Nr. 17. 
90 P. Radziņš. Aviācija un viņas nozīme karā. Latvijas kareivja militārais pielikums, 1921, Nr. 7.
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Tas viss, piemēram, izcēlās, sadarbojoties ar viņu kara spēlēs, lauku izjādēs, vai arī 
citā darbā. Ģen. Radziņam piemita arī lielas organizatoriskas spējas, kuras izpaudās 
mūsu armijas noorganizēšanas darbos pēc kara.”91

Pats ģenerālis P. Radziņš raksturoja, kādai ir jābūt armijai: „Ja Latvija vēlas armiju ne 
priekš skaistuma un reprezentācijas, bet priekš tiešām īstām, varbūtīgām kara vajadzī-
bām, tad Latvijai arī jāorganizē tāda armija, kura būtu piemērota viņas ģeogrāfiskam, 
politiskam un saimnieciskam stāvoklim.”92 Būdams Latvijas armijas komandieris, ģene-
rālis Radziņš konsekventi gatavoja Latvijas armiju kara vajadzībām. 

Latvijas vecākie un augstākie virsnieki, kuriem ir bijis gods dienēt kopā ar ģenerāli, 
šādi raksturo viņu kā komandieri.

Pulkvedis G. Grīnbergs:
„1924. gadā grupai godīgu patriotu izdevās panākt Radziņa atpakaļuzņemšanu ar-

mijā. Sekoja vairāki skaisti ražīga darba gadi, kad armija Radziņa vadībā sasniedza ievē-
rojamas sekmes gatavības ziņā modernā kara vešanai.”93

Pulkvedis A. Plensners: 
„Ja nu tie, kas vēl nesen bija mūsu ienaidnieki un nav nekādi mūsu labvēļi arī tagad, 

savos oficiālos militāros izdevumos pieskaita mūsu armiju apmācības un disciplīnas ziņā 
pie vislabākām Vakareiropas armijām – tad gan ikvienam būs skaidrs, cik liela daļa patei-
cības par to pienākas ilggadīgajam armijas komandierim un militārās doktrīnas pamatu 
licējam – ģenerālim Radziņam.”94

Ģenerālis J. Lavenieks:
„Bagātīgiem piedzīvojumiem kara laukā un plašajām militārajām zināšanām apvel-

tītais armijas komandieris P. Radziņš veica Latvijas armijas izveidošanu, saliedēšanu un 
apmācību noorganizēšanu ar lielu prasmi un teicamām sekmēm.

Kara spēles un manevri ģenerāļa P. Radziņa laikā deva virsniekiem ļoti daudz pamā-
coša, kas palika arī turpmāk viņu taktisko zināšanu pamatā. 

Virsnieku apmācībās armijas komandiera auditorija dažbrīd bija ļoti raiba. Tur bija 
gan vecās krievu skolas virsnieki, no kuriem daži bija grūti pārliecināmi, ka 1914. gada 
kara vešanas taktika šodien vairs neder, gan arī tādi, kas beiguši kara laika saīsināto 
(4 mēn.) karaskolas kursu. Beidzot netrūka arī tādu, kas virsnieka dienesta pakāpi bija 
ieguvuši par cīņās parādīto varonību. Noorganizēt apmācības tik raibam klausītāju sa-
stāvam nebija viegli, bet armijas komandiera štābs to arvien izkārtoja ar atzīstamām 
sekmēm.

Manevru iztirzājumos ģen. P. Radziņš tik pārliecinoši un precīzi formulēja un pierā-
dīja savu uzskatu vai lēmumu pareizību, ka pat ietiepīgākajiem oponentiem bija jāpie-
kāpjas un jāpiekrīt.”95

91 M. Hartmanis. Ģenerāļa Radziņa atcerei. Latvijas kareivis, 1930, Nr. 230.
92 P. Radziņš. Patstāvīga armija un milicija. Latvijas kareivis, 1920, Nr. 72.
93 G. Grīnbergs. Ja būtu klausījuši ģenerāli Radziņu. Tukuma ziņotājs, 1942, Nr. 13.
94 Ž. Unāms. Ģenerālis Pēteris Radziņš. Grām.: Trīs brīvības cīņu vadoņi: Kalpaks; Balodis; Radziņš. Sērija: 
Jaunais zinātnieks; Nr 23. Rīga: Valters&Rapa, 1934. 69.–85. lpp.
95 Jāņa Lavenieka atmiņas, kas publicētas 1960. gadā trimdā, korporācijas „Tervetia” izdevumā.
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Trimdas vēsturnieks Edgars Andersons par Radziņu kā komandieri raksta: „... kopš 
1924. g. – Radziņš bija armijas komandieris – pirmais īstais komandieris Latvijas vēsturē. 
Radziņš bija spēcīga personība un ģeniāls karavadonis, un viņam bija daudz skauģu.”96

Ģenerāļa Radziņa pēdējie dzīves gadi
Konflikts starp Latvijas kreisajiem spēkiem un ģenerāli Radziņu turpinās, esot vi-

ņam komandiera amatā, kad valdībā bija kreisie spēki. Viņa kompromitēšanā iesaistījās 
kreisie spēki kopā ar Padomju Savienības vēstniecību, kā arī galēji labējie avantūristi, kuri 
centās izmantot ģenerāļa P. Radziņa nacionālos uzskatus. Kā rakstīja pulkvedis G. Grīn-
bergs: „ ...kara gājiens pret Radziņu nerimās, viņu ielenca arī vesels komunistu spiegu 
bars, kas visādi centās to izspiegot un sakompromitēt.”97

1927. gadā sociāldemokrātu valdības laikā, kad Ministru prezidents bija M. Skuje-
nieks un ārlietu ministrs F. Cielēns, tika izveidots slepenais izlūkdienests. „Radziņš nebi-
ja precējies, bet tas vēl nav viss: viņam pat nebija savu māju. Viņš dzīvoja pie dažādiem 
draugiem – virsniekiem. Radziņa dzīvesveids un attiecības modināja interesi. 1927. gadā, 
kad Latvijas Ārlietu ministrija nodibināja slepeno izlūkdienestu, kuru vadīja atvaļinātais 
virsnieks Sergejs Staprāns, viens no uzdevumiem bija sekot Radziņam.”98

1928. gada aprīlī ģenerālis P. Radziņš atkal ir spiests „pēc paša vēlēšanās, veselības 
stāvokļa dēļ” atstāt komandiera amatu. Šoreiz viņš netiek atvaļināts, bet tiek iecelts par 
Virsnieku akadēmisko kursu priekšnieku, kas ir viņa pēdējais amats un devums Latvijas 
armijai, sagatavojot augstākos virsniekus.

Vēsturnieks Ē.  Jēkabsons apraksta vienu epizodi (tādas bija vairākas) attiecībā uz 
tām intrigām, kas tika izvērstas pret ģenerāli: „Iemesls bija sociāldemokrātu izraisītais 
skandāls sakarā ar Armijas komandiera štāba operatīvās daļas virsleitnanta J. Ikšes dar-
bību. 1927.  gada rudenī viņš sarunās ar citiem virsniekiem izplatīja baumas, ka notiek 
gatavošanās militāram apvērsumam P. Radziņa un vēl dažu ģenerāļu vadībā sakarā ar 
Latvijas un PSRS tirdzniecības līguma ratifikāciju. Daži J. Ikšes sarunu biedri ziņoja par to 
Pēterim Radziņam un viņš nekavējoties uzsāka izmeklēšanu. Iejaucās Valsts prezidents 
un J.  Ikše disciplinārā kārtā tika atvaļināts. 1928. gada janvārī apcietināts un notiesāts 
uz sešiem mēnešiem virssardzē. Taču kreisie spēki apvainoja Pēteri Radziņu reakcionā-
ros uzskatos un līdzīgas pārliecības virsnieku pulcēšanu štābā. Sarūgtinātā ģenerāļa 
aiziešana no amata tika atspoguļota kā vainas atzīšana, kaut arī oficiāli tika skaidrots, 
ka viņš aiziet veselības stāvokļa dēļ. Viņš tiešām bija noskaņots nacionāli un pretkreisi. 
Vēsturnieks E. Andersons to skaidro ar P. Radziņa nespēju samierināties ar demokrāti-
jas īpatnībām (demokrātijas trūkumus asociējot ar šo iekārtu vispār). Tas lika ģenerālim 
Radziņam 1922. gadā saistīties ar galēji labējo Latvijas nacionālo kustību, kurā viņš tika 
iecelts „virsaiša” goda amatā (1924. gadā, atgriežoties dienestā, viņš no kluba izstājās 
saskaņā ar aizliegumu karavīriem sastāvēt politiskās organizācijās). Arī kara ministra 
rakstītajā P. Radziņa 1925. gada atestācijā teikts: „Nav gluži tīrs no politiskiem iespai-
dojumiem.” Tomēr nevar uzskatīt, ka viņš būtu bijis informēts par jaunākā virsnieka Ik-
šes sadzīviskajā līmenī paustajām atziņām, kuras nevar nosaukt par reāliem apvērsuma 

96 J. Rislaki. Kur beidzas varavīksne. Rīga: Jumava, 2004. 170. lpp.
97 G. Grīnbergs. Ja būtu klausījuši ģenerāli Radziņu. Tukuma ziņotājs, 1942. Nr. 13.
98 J. Rislaki. Kur beidzas varavīksne. Rīga: Jumava, 2004. 170. lpp.
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gatavošanas plāniem. Galu galā jau 1927.  gadā pats P.  Radziņš uzstājas pret politisko 
tiesību piešķiršanu kareivjiem, jo uzskatīja, ka tādā gadījumā lielākā viņu daļa būs partiju 
biedri, un tas var beigties ar armijas un valdības (ja tajā dominētu karavīriem nevēlamas 
partijas pārstāvji) konfrontāciju.”99

Laikrakstā „Pēdējā brīdī” tiek aprakstīta padomju specdienestu iesaiste ģenerāļa 
Radziņa nomelnošanā, kura tika veikta, iespējams, sadarbībā ar fašistiem, vai arī tie tika 
izmantoti savu mērķu labā: 

„Pagājušajā rudenī Rīgā ieradies no rietumiem kāda bankrotējuša politiķa dēls N. 
ar sevišķu uzdevumu organizēt stipru fašistisku centru, kas kādreiz varētu uzņemties 
valsts vadību.

N. rīcībā ir bijuši naudas līdzekļi un tas noīrējis elegantu dzīvokli Ģertrūdes ielā. Bet 
lai maldinātu sekotājus, iestājies universitātē un skaitījies par studentu, kaut gan neko 
nav darījis. Lai savervētu organizācijas dibinātājus, tad ģērbies ļoti eleganti un, nežēlo-
dams naudas summas, arvienu apgrozījies virsnieku vidū, šad tad izmezdams pa vārdam 
par mūsu pārlieko demokrātismu, par stingrās rokas nepieciešamību valsts darbā.

N. bijuši arī savi piekritēji un samērā īsā laikā nodibinājies fašistiska rakstura pul-
ciņš. Pulciņa apspriedēs izvirzīts jautājums par organizācijas valdības izvēli un kā vispie-
mērotākais minēts nelaiķis ģenerālis Radziņš, kas esot ļoti noteikts savos uzskatos un 
populārs. Radziņš par to neko nav zinājis.

Pirms jautājuma izlemšanas N. vairākas reizes braucis gan uz Poliju, gan uz Vāciju, 
kur palicis pāris nedēļas, pēc kam atgriezies un turpinājis savu darbu, līdz kamēr iekritis, 
jo savus plānus pāragri atklājis pulciņa biedram – virsniekam. Minētais virsnieks turpinā-
jis tālāk darboties minētajā pulciņā, bet par notikumu gaitu ziņojis priekšniecībai.

Kad bijis savākts pietiekoši daudz materiālu, attiecīgo ieskatu aģenti agrā rīta stun-
dā ieradušies N. dzīvoklī, lai to apcietinātu, bet nodoms nav izdevies, jo N. par briesmām 
laikus informēts un paspējis laikus pazust.

Reizē ar N. nozušanu visas organizācijas dvēsele un arī naudas maks bijis prom, ka 
tā droši vien izirusi.

Kas Radziņu pazīst, tas droši var sacīt, ka tas būtu noraidījis arī šo avantūristu uzai-
cinājumu, ja tie būtu paspējuši pie viņa griezties. Tomēr kreisās aprindas, sevišķi sociāl-
demokrāti, Radziņu turēja par pašu „latviešu fašisma” ideju tēvu, kurš it kā pulcinot ap 
sevi „stiprās varas” piekritējus. Šādam uzskatam nav ne mazākā pamata, jo bēdīgie inci-
denti ar Vrangeļa sarakstīšanos it kā baltās armijas organizēšanai Latvijā, pučista Intes 
lietā, kurā, starp citu, tika minēts ģenerāļa Radziņa vārds, un spiegotājas Bindžes lietā, 
no kuras Radziņam bija tā nelaime īrēt vasarnīcu, izskaidrojami tikai ar ģenerāļa Radziņa 
pārāk atklāto dabu un uzticēšanos svešām personām, kā arī to, ka vaļsirdīgi pauž savus 
konservatīvos politiskos uzskatus, un to uztvēra galējā labā spārna afēristi un demago-
gi, kuri savā labā centās izmantot ģenerāļa Radziņa lielos nopelnus un popularitāti. Viņš 
bija tikai karavadonis, politiķis tas nevarēja un negribēja būt, kur nu vēl diktators.”100

Šajā sakarā arī interesants raksts tika publicēts žurnālā „Nedēļa” un pārpublicēts 
interneta vietnē „www.tvnet.lv”, kas arī apliecina padomju specdienestu iesaistīšanos 
ģenerāļa P. Radziņa diskreditēšanā un atstādināšanā no amata. Atšķirībā no tā laika Lat-
vijas politiķiem Krievijas vara ļoti labi saprata, cik bīstama ir Krievijas nākotnes plāniem 
ģenerāļa P. Radziņa atrašanās Latvijas komandiera amatā, un, iespējams, ka Radziņš ne 

99 Ē. Jēkabsons. Ģenerālis Pēteris Radziņš. Tēvijas Sargs, Nr. 5 (2005, maijs), 28.–30. lpp.
100 Vai nelaiķis ģen. Radziņš bijis Latvijas fašistu vadonis? Pēdējā brīdī. 1930, Nr. 230.
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tikai spētu nospēlēt lielu lomu Latvijas cīņā par neatkarību, bet varētu arī ietekmēt pārē-
jās Baltijas valstis topošajā karā ar Krieviju: „Vilma Zepa aizbēga uz padomju Krieviju, bet 
Birkerta pieminētā tante bija viņas māsīca Antonija Bindže, kura bija Sarkanās armijas 
Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GIP) kadru darbiniece. Antonija Bindže bija tā persona, 
kura iedzina nāvē Latvijas armijas komandieri ģenerāli Pēteri Radziņu. Profesors Edgars 
Andersons rakstīja: „.. Radziņš saistījās ar galēji labējā spārna Nacionālo klubu, kas sim-
patizēja fašistu kustībai. Radziņam nelabvēlīgās kreisās aprindas panāca ļoti respektētā 
ģenerāļa atvaļināšanu, izmantojot Nacionālā klubā iefiltrēto elementu klubam radīto 
neslavu un padomju aģentes Antonijas Bindžes un Padomju Savienības militārā atašeja 
Kārļa Langes afēru, kurā Radziņš bija neapzināti un nejauši iejaukts. Ģenerālis Radziņš 
pēc tam vēl darbojās kā virsnieku akadēmisko kursu priekšnieks, pēc tam izdarīja pašnā-
vību.” O. Niedre un V. Daugmalis papildina E. Andersona stāstīto: „1926. gadā pie varas 
nāca tā sauktā kreisā valdība – Skujenieka–Cielēna kabinets, kurā līderi bija sociālde-
mokrāti (Rainis tajā bija izglītības ministrs. – B. R.). Zināmas virsnieku aprindas uz šo 
valdību raudzījās ar neuzticību. Šo apstākli veikli izmantoja K. Langes aģente Antonija 
Bindže, kuras vīrs ieņēma atbildīgu posteni dzelzceļa virsvaldē, bet brālis strādāja Mas-
kavā GPU (Galvenā pretizlūkošanas pārvalde. – red.), bet pašreiz esot saistīta ar fašistis-
kām organizācijām ārzemēs, kuras esot norūpējušās par politisko situāciju Latvijā. Tā kā 
Latvija ir PSRS robežvalsts, tad starptautisko fašistu kustību (20.–30. gados vārdu „fa-
šisms” lietoja citādā izpratnē nekā pēc Otrā pasaules kara – par fašistu uzskatīja fašisma 
vai vispār pilsoniskās diktatūras piekritēju. – B. R.) interesējot Latvijas bruņoto spēku 
stāvoklis, piemēram, vai tie spēšot Krievijas agresijas gadījumā pretoties. Daži virsnie-
ki, piemēram, armijas štāba apmācības daļas kapteinis Zandbergs un ģenerālis Radziņš 
kādu laiku pat dzīvojoši Bindžes vasarnīcā pie Baltezera.”101

Bez šaubām, ka šādi notikumi nevarēja neizsaukt neizpratni Latvijas armijas virs-
nieku aprindās, kur ģenerālis P. Radziņš bija ļoti liela autoritāte un kur viņš tika augstu 
vērtēts pēc paveiktā. Ģenerālis J. Lavenieks savās atmiņās raksturo tā brīža noskaņas: 
„P.  Radziņš nekad nemeklēja atbalstu politiskajās partijās, ne atsevišķos cilvēkos, bet 
vienmēr paļāvās uz saviem spēkiem. Savu tiesību robežās viņš bija stingrs un nelokāms. 
Nelokāms viņš bija arī pret žīdu deputāta Dubina un „siseņu” komandiera B.  Kalniņa 
iegribām un prasībām. Kreisie Saeimas nogrupējumi ģenerālim bija nelabvēlīgi, jo viņš, 
lūk, esot cīnījies Krievijas dienvidos pret komunistiem, tātad – monarhists.

Acīmredzot P. Radziņa apvainotāji un kritiķi bija jau piemirsuši, ka ģenerālis tieši bija 
cīnījies pret monarhistiem, vadot Latvijas armiju cīņā pret Bermontu-Avalovu. P. Radzi-
ņa nelabvēļi visam tam vēl pievienoja baumas, ka armijas komandieris gatavojot „puču”, 
kas, protams, bija kaila nepatiesība. Bet ļaunprātīgi palaistās baumas nemitējās! Sakarā 
ar visu to paklīda valodas, ka P. Radziņu atbrīvo no armijas komandiera amata. Kad tas 
beidzot apstiprinājās, izmantojot sanāksmi uz kara spēlēm, divīziju un pulku komandie-
ri pārrunāja, kā reaģēt uz kreiso elementu iespaidoto demokrātiskā centra valdību un 
valsts prezidenta neattaisnojamo rīcību.

Paredzētais P. Radziņa atvietotājs nebija armijā populārs. Apspriedes dalībniekiem 
bija skaidrs, ka armijas komandiera maiņa nāks vienīgi par ļaunu Latvijas armijas stipru-
mam (1939.–1940. gadā tas arī pilnīgi apstiprinājās) un par to sevišķi uzgavilēs Latvijas 
valsts grāvēji. Sanāksmes dalībnieku lielākā daļa ieteica visiem iesniegt atlūgumus no 

101 http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/292940-rainis_istas_un_sadomatas_sensacijas 
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dienesta. Dzirdēja arī aizrādījumus, ka armiju taču nevar atstāt bez vadības un tāda rīcī-
ba līdzinātos streikam, kas armijā neiederas. Ilgās debates nekādu atrisinājumu nedeva.

Par apspriedi kāds liels garnizona priekšnieks bija tanī vakarā paziņojis valsts prezi-
dentam. Prātu nomierināšanai P. Radziņu tūliņ neatcēla no armijas komandiera amata, 
bet aizkomandēja uz ārzemēm „it kā” ārstēšanās nolūkā. P. Radziņam atgriežoties no 
ārzemēm, iecēla par Augstākās militārās skolas priekšnieku, bet viņa vietā par armijas 
komandieri nāk cits.”102

Ļoti tiešs morālo aspektu vērtējumos par ģenerāļa P. Radziņa atstādināšanu ir „Se-
maks karavīrs”, kurš laikrakstā „Latvijas sargs” vērtē politiķu veikumu: „Tagad, kad Ra-
dziņš vairs nav starp mums un viņam nodarītās pārestības vairs nevar par labu griezt, 
neviļus rodas jautājums: vai mēs esam pietiekoši mācējuši cienīt Radziņu, kā to prata 
viņa kolēģi un apakšnieki krievu armijā, un vai viņš ir saņēmis, dzīvs būdams, to atzinību, 
kas viņam pienācās par izcili lielajiem nopelniem Latvijas atbrīvošanā? Vai liekuļi un paš-
labuma meklētāji nav sarūgtinājuši mūsu aizgājušo Lāčplēsi un vai pseidodemokrāti nav 
pilinājuši varoņa slimajā sirdī nāves zāles? Kā izskaidrojama to politiķu nevarība, kuri 
balamutīgi solījās lauzt un tomēr nelauza pilsoniskās vienības koalīciju tanī brīdī, kad 
demokrātiskais valsts galva spieda Radziņu atlūgties no armijas komandiera amata. Vai 
nav uzkrītoši, ka to, ko neuzdrošinājās kreisā valdība, par lielu izbrīnu un rūgtumu visiem 
Latvijas pilsoņiem, izdarīja pilsoniskā valdība?”103

Par sekām, kādas radīja uz mūsu valsts nākotni un īpaši karavīriem, trāpīgi apraksta 
pulkvedis G. Grīnbergs: „Vēlākie traģiskie notikumi skaidri pierādīja šo vārdu patiesību: 
mūsu karavīri nevarīgi noskatījās, kā boļševiki slepkavoja mūsu robežsargus līdz ar viņu 
ģimenēm un pēc tam kā „uzvarētāji”, nodevēju un žīdu sveikti, pārpludināja mūsu zemi. 
Bet mūsu armijai tauta ziedoja veselu trešo daļu no sava nabadzīgā budžeta. Ap 50 milj. 
Ls katru gadu aizgāja armijas ēdināšanai un apģērbšanai, toties nekas netika atlicināts 
lidmašīnu un tanku iegādei.

Tādu atbildīgo valsts vadītāju rīcību nevar citādi nosaukt, kā par nodevību vai viegl-
prātību. Kur nu tagad palikuši mūsu karavīri? Tie noslepkavoti vai arī cieš savās nožē-
lojamās vergu gaitās tālajā Sibīrijā vai polāros ziemeļu apgabalos. Bet varēja būt pa-
visam citādi. Un pēdējo boļševiku moku gadu mēs jau nu nekādi nebūtu piedzīvojuši, 
ja būtu paklausījuši ģen. Radziņam. Sekodami Radziņa tālredzīgajam padomam, mēs 
būtu saglabājuši mūsu lieliskos armijas kadrus un, karam sākoties, būtu varējuši kādas 
200 000 lielas latviešu armijas grupas sastāvā vīt sev nevīstošus slavas vaiņagus...”104

Par ģenerāļa Radziņa darbu virsnieku audzināšanā savās atmiņās dalās ģenerālis 
Ed. Kalniņš: „Sevišķi izceļami viņa neatsveramie nopelni mūsu armijas virsnieku izglīto-
šanā. Šinī darbā viņš bija ļoti iecienīts virsnieku saimē, kurā viņš baudīja plašu atzinību kā 
ievērojama militāra autoritāte.”105

102 Jāņa Lavenieka atmiņas, kas publicētas 1960. gadā trimdā, korporācijas „Tervetia” izdevumā.
103 Semaks karavīrs. Atmiņas par ģenerāli P. Radziņu. Latvijas sargs, 1930, Nr. 41.
104 G. Grīnbergs. Ja būtu klausījuši ģenerāli Radziņu. Tukuma ziņotājs, 1942, Nr. 13.
105 Ed. Kalniņš. Ģenerāļa Radziņa piemiņai. Jaunākās ziņas, 1930, Nr. 229.
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Ģenerāļa Radziņa cilvēciskās īpašības
Ģenerālis Ed. Kalniņš.
„Man, stāvot pie viņa zārka, neviļus nāca atmiņā mūsu pirmā iepazīšanās! Īsi pēc 

ierašanās Rīgā liktenīgajās deviņpadsmitā gada oktobra dienās viņš vienā drūmā vakarā 
bija ienācis armijas štābā manā darba istabā iepazīšanās nolūkā. Telpas bija aukstas, 
tikai kamīnā kūtri dega dažas malkas pagales. Mēs nosēdāmies pie uguns un sākām sa-
runāties. Saruna no sākuma negribēja veikties, – mēs vēl bijām sveši, bet jau pēc dažām 
minūtēm mēs sapratāmies, piesēdāmies viens otram tuvāk un nogrimām dziļā domu 
apmaiņā. Īstā laikā nodibinātā saprašanās allaž valdīja mūsu starpā un man kā viņa tu-
vākajam palīgam artilērijas lietās bija patīkami un viegli strādāt viņa vadībā. Visus šos 
gadus man nācās bieži sastapties ar neaizmirstamo ģenerāli. Man nācies viņu redzēt gan 
labās, gan sliktās dienās, dažkārt pārdzīvojot ar viņu smagus brīžus, kurus liktenis sūta 
katram izcilam darbiniekam. Atskatoties pagātnē, es sajūtu dziļu, neizdzēšamu cieņu 
pret aizgājušo karavīru. Mums dažkārt grūti izprast vienu otru cilvēku un man liekas, ka 
ģenerālis daudzreiz ir dzīvē palicis neizprasts.

Ģenerālis nemācēja slēpt savus uzskatus, kaut arī tas nāktu viņam par ļaunu. Man 
liekas, ka mēs vistuvāk viņam pienāksim, ja mērosim viņu kā karavīru, ja meklēsim ģene-
rāli tanī darbā, kurā ritēja viņa dzīve un viņa domas un kurā beidza pukstēt viņa sirds.”106

„Visos šinīs gados ģenerālis ziedojis savus spēkus armijas nostiprināšanai un izvei-
došanai, rūpējoties par tās apbruņojumu, apmācību un audzināšanu. Sevišķi ģenerālis 
pazīstams kā liela autoritāte stratēģiskos un taktiskos jautājumos. Lielu ievērību viņš 

piegrieza virsnieku izglītībai, paceldams to līdz Va-
kareiropas augstumiem. Ģenerālis Radziņā bija 
augstāko militāro izglītību baudījis bijušā krievu 
ģenerālštāba akadēmijā, bet savā darbā viņš bija 
ļoti vispusīgs. Viņš labi pārzināja bez kājnieku jau-
tājumiem arī citu ieroču šķiru dienestu, labprāt uz-
klausīja speciālistu domas. Privātā dzīvē ģenerālis 
bija ļoti sirsnīgs un patīkams. Viņš sabiedrībā lab-
prāt nemīlēja runāt par dienesta jautājumiem vai 
politiku, bet vairāk mīlēja jautras sarunas, neattei-

cās pastāstīt arī vienu otru asprātīgu anekdoti. Valsts aizsardzības jautājumos viņš bija 
noteikts. Šinī ziņā viņam piemita īpašība atklāti izteikt savas domas, kaut arī tas nāktu 
viņam personīgi par ļaunu. Pateicoties šādai īpašībai, viņam radās politiski pretinieki. 
Daži no viņiem centās pat nostādīt ģenerāli nepareizā apgaismojumā. Šodien, šķiroties 
no sava iemīļotā un cienītā kaujas biedra un bij. priekšnieka, armija sajūt lielo zaudēju-
mu. Ģenerāļa lielie darbi paliks neizdzēšami valsts tapšanas vēsturē un mūžīgā piemiņā 
karavīru sirdīs un domās.”107

106 Ed. Kalniņš. Ģenerāļa Radziņa piemiņai. Jaunākās ziņas, 1930, Nr. 229. 
107 Ed. Kalniņš. Ģenerāļa Radziņa mūža darba piemiņai. Latvijas kareivis, 1930, Nr. 231.

Armijas komandieris P. Radziņš un 
artilērijas inspektors pulkv. Ed. Kalniņš. 
Attēls publicēts “Artilērijas Apskats”, Nr. 9. 
1924. gadā
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Pulkvedis Teodors Andersons.
„Ar ģenerāli P.  Radziņu tuvāk iepazinos pēdējos 2 gados, kad viņš dzīvoja manā 

dzīvoklī Pārdaugavā. Ģenerālis P. Radziņš gan izīrēja dzīvokli Valdemāra ielā 23, pretim 
armijas štābam, bet tas bija neiekārtots. Iekārtojis savu dzīvokli, viņš pārgāja uz turie-
ni tikai šā gada augustā. Nelaiķis daudz strādāja: gāja gulēt p. 1–2 naktī, bet cēlās jau 
p. 7. r. Viņš lasīja ļoti daudz, ne tikai militārus, bet arī filozofiskus rakstus. Interesējās arī 
par reliģioziem jautājumiem. Ar viņu bija ļoti patīkami parunāties. Bieži diskutējām par 
visdažādākajiem jautājumiem. Pēc sava rakstura bija ļoti jūtīgs un bieži katru sīkumu 
ņēma tuvu sirdij, lai gan ārīgi nekad to neizrādīja un likās, ka ir vienaldzīgs. Tāpēc bieži 
pārdzīvoja sarūgtinājumus. Kā militārs speciālists un armijas dzīves pazinējs, ļoti augsti 
vērtējams. Ģenerālis P. Radziņš bija vairāk vācu kara literatūras un mākslas cienītājs. Es 
esmu beidzis Francijas kara akadēmiju un tamdēļ piegriežos vairāk franču kara mākslai. 
Tomēr mums nebija jautājuma, kurā nesapratos. Nelaiķis visu šo laiku dzīvoja ļoti klusu 
un veda kārtīgu dzīvi. Vakaros mēs bieži sēdējām kopā. Reti gāja viesībās un ballēs. Ne 
labprāt draudzējās ar citiem, bet mīlēja allaž būt viens. Pārmet, ka ģenerālis Radziņš 
nodarbojās ar politiku. Noteikti apgalvoju, ka tas nav patiesība. 2 gadu laikā es nere-
dzēju pie viņa nevienu politiķi un vispār viņam nebija ar tiem sakaru. Pat nemīlēja runāt 
par politiskiem jautājumiem. Bija tikai virsnieks, kurš atdeva savu darbu un zināšanas 
mūsu armijas izveidošanai. Sabiedrībā, kur reti rādījās, bija jautrs, sirsnīgs un atsaucīgs. 

Ģenerāļa P. Radziņa rakstītās vēstules fragments brālim,: „....sava bēdu laika un viņš palīdzēs Tev, un ja 
Dievs gribēs tad vis izdosies par labu, jo viņam nekas nav neiespējams. Vājam jau ir ļoti grūti, bet par to jau 
nevajag izmisties, jo viss pāries un būsi atkal vesels; es nezinu, kāds ir tavs stāvoklis, bet ja Dievs palīdzēs, 
tad viss būs labi un Dievs vienmēr palīdz, ja viņu pielūdz. Katram cilvēkam jau nāk pārciest savi grūtumi, 
bēdas un nelaime, tikai kādam nāk tāda nelaime, kuru visi redz, kādam tāda par kuru citi nezin. Vai Tu 
domā, ka man nav jānes dažādi grūtumi – tu tikai viņu nezini: es nevaru ātri augstās trepēs kāpt, skriet un 
vispār grūti strādāt, jo man sirdi stipri nekārtība. Bet tomēr – piesauksim Dievu, viņš mums palīdzēs – un 
ja Dievs palīdzēs, tad vis būs labi. Tavs brālis Voldis (Ģenerālis P. Radziņš vēstulēs parakstās ar savu otro vārdu 
Voldemārs, saīsinājumā Voldis). Vēstules fragments no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes arhīva..



52

Labprāt mīlēja pasmieties un pajokot. Bija ļoti izpalīdzīgs katram, kas pie tā griezās. Dzī-
vē bieži noslēdzās sevī, bet kur vajadzēja – nebaidījās pateikt savu domu atklāti, lai gan 
tas dažreiz sagādāja nepatikšanas un uzbrukumus. Pazīstu kā lielu patriotu. Daudz strā-
dāja un rakstīja par stratēģiju, taktikas un militāriem jautājumiem.”108

Jaunāko ziņu pielikums. 
„No dabas uzkrītoši noslēgts, mūždien ieracies darbā, viņš nemeklēja sabiedrību. 

Bet satiksmē ar cilvēkiem, kā īsts eiropietis, vienmēr bija laipns, smaidošs, dzirkstoši 
asprātīgs. Pret draugiem vaļsirdīgāks, tomēr rezervēts, nekad familiārs. Ne darbā, ne 
privātās sarunās lieku vārdu neteica. Ja nepiekrita, parasti cieta klusu un ironiski smīnē-
ja, vai īsti un nepārprotami paskaidroja savu viedokli. Viņa atbildes arvienu trāpīja mērķi.

Vienmēr nosvērts un apvaldīts, stingra rakstura cilvēks, viņš prata pārvarēt savu 
nervozitāti un nenervozēja citus.

Nekad neesam redzējuši ģenerāli Radziņu dusmīgu un uzbudinājumā, – darba biedri 
vienā balsī saka. – Dažkārt viņš gan izlikās bargs, kad dienests prasīja, bet nekad neļāva 
dusmām vaļu. Nekad nepacēla balsi, kurā parasti izskanēja tērauda asums.

Ģenerāļa Radziņa aukstasinība kļuvusi leģendāra. Arī šai ziņā viņš bija īsts karavīrs 
un karavadonis. Nāk atmiņā viņa paša vārdi grāmatā par Latvijas neatkarības cīņām.

Pēdējais rīkojums dots, un štāba priekšnieks iet mierīgi gulēt. Laikā, kad norisinās vis-
sīvākās cīņas, kurās izšķiras valsts un tautas liktenis, – štāba priekšnieks saldi dus. Tas iz-
klausās paradoksāli, bet ir pareizi. Stāvoklis vispusīgi apsvērts, operācijas plāns dziļi pār-
domāts, to izpildīšana radītu tikai liekus traucējumus un satricinātu paļāvību vadonim.

Par ģenerāli Radziņu stāsta, ka pasaules kara laikā, esot par divīzijas štāba priekšnie-
ku, viņš kārtīgi pirms pusdienām gājis ārā paskaldīt malku. Tāpat viņš nekad nepazaudēja 
mieru un aukstasinību atbrīvošanās cīņu laikmetā. Spilgts piemērs 1919. g. 18. novembra 
vakarā, valsts gada svētkos, kad Nacionālajā teātrī pirmo reizi uzveda Raiņa „Dauga-
vu”. Pēkšņi izplatījās valodas, ka bermontieši pārrāvuši mūsu fronti pie Jelgavas šose-
jas. Radziņš šo baumu mierīgi pārbaudīja un kad tā apstiprinājās, deva ātras un lietišķas 
pavēles. Ap pusnakti Cēsu pulks jau bija ienaidnieku padzinis un pārrāvumu likvidējis.

Apmeklējot ģen. Radziņu viņa dzīvoklī, Valdemāra ielā 23, uzkrita ārkārtīgi trūcīgā 
iekārta. Istabas bija gandrīz tukšas. Viss dzīvoklis atgādināja karavīra telti. Bet kabinets, 
kurā ģenerālis pavadīja visu savu brīvo laiku, bija pilns grāmatām un rakstāmgalds ap-
krauts visjaunākajiem militārizdevumiem. Nepiekusis viņš nodevās savām studijām un 
idejām. Personīgajai dzīvei viņam neatlika laika. Savai ārienei un ērtībām viņš nepiegrie-
za nekādu vērību. Tie viņam šķita smieklīgi sīkumi.

Modernam kara vadonim jābūt vispusīgam – ekonomistam, psihologam, juristam, 
starptautisko attiecību un tiesību zinātājam. Jo tagad vairs necīnās armijas vien, bet nā-
cija pret nāciju, un uzvar tas, kam stiprāka ekonomika, augstāka izglītība. Tāpēc ģene-
rālis Radziņš nebija šaurs militārlietpratējs. Un tomēr viņš bija kaujas ģenerālis vārda 
labākā nozīmē. Tas izpaudās visā viņa rīcībā, runā, attiecībās pret sabiedrību. Karaspēka 
apmācībās iztirzājot rezultātus, vienmēr izvirzījās viņa neapstrīdamā autoritāte. Še viņa 
aprautās, asās piezīmes trāpīja kā pātagas cirtieni.

Apbrīnojamas bija viņa darbaspējas, lielā centība un nodošanās darbam, studi-
jām. Ar to viņš no lauku jaunekļa kļuva par ievērojamu karavadoni. Viņa gaišais prāts 
un lielais talants izpaudās jau ģenerālštāba akadēmijā, kur viņa diplomdarbu, taktisko 

108 T. Andersons. Divi pēdējie gadi kopā ar ģenerāli Radziņu. Jaunākās ziņas, 1930, Nr. 229.
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apcerējumu par „Rezerves lomu augstākās priekšniecības rokās” ne vien iespieda savā 
mēnešrakstā, bet izdeva arī grāmatā, ko krievu armijā plaši izmantojas. Ģenerālis Ra-
dziņš bija vienīgais ievērojamais militārpsihologs mūsu armijā, kurš prata novērtēt, ko 
no karaspēka var sagaidīt visdažādākajās situācijās.

Bet nosvērts, mierīgs, vienmēr smaidošs – ārēji, viņš glabāja sevī dziļi jūtošu sirdi. To 
noskārta tikai daži tuvākie draugi. Kāds atklātībā izteikts asākas vārds šo kaujās rūdīto 
ģenerāli varēja smagi sāpināt. Bija reizes, kad viņš dienām ieslēdzās savā dzīvoklī un ne-
vienu nelaida iekšā. Neviens nezina, kas tur notika, ko viņš pārdzīvoja savā vientulībā. Šo 
noslēpumu viņš paņēmis līdz kapā.

Nesen, sastapdams kādu labu paziņu, viņš teicis: 
Nu būšu drīz ierīkojies, tad atnākat ciemā.
Bet jauno dzīvokļa iekārtu viņš nesagaidīja. Kā dzīvojis, tā viņš mira – gluži viens, it 

kā karavīra teltī.”109

Ģenerālis J. Balodis. 
„Man jāliecina, ka visās šais vētrainās pārbaudījumu dienās virspavēlnieka kopdar-

bība ar sava štāba priekšnieku tiešām noritēja ideālā saskaņā. Un citādi tas arī nevarēja 
būt, ņemot vērā nelaiķa saticīgo un sirsnīgo raksturu. Atceros tās neskaitāmās stundas, 
kuras mēs divatā pavadījām pie kara operāciju kartēm. Radziņš parasti daudz staigāja pa 
istabu un bieži dzēra ūdeni no lielās karafes, kura atradās manā kabinetā. Ne jau nu no 
uztraukuma, jo uztraukuma un panikas viņš nepazina arī visgrūtākos kaujas brīžos. Mēs 
abi, lieli pīpmaņi būdami, tad piesmēķējām pilnu istabu dūmu. Šajās stundās tika kopēji 
iztirzāti operāciju plāni.

Tomēr velti domāt, ka līdz ar uzvarām mazinājās štāba priekšnieka darbs. Jaunā 
armija pieauga, izveidojās un arvien vairāk gūlās uz štāba priekšnieka pleciem. Kā jau 
tas visās mazās valstīs parasts, katrs savās vajadzībās centās griezties pie „visaugstākās 
priekšniecības”. Bez liekas formalitātes un birokrātisma, bet lietišķs un lakonisks, Ra-
dziņš arvien bija pieejams un palīdzētājs.

Ne vien kā kara vadītājs ģen. Radziņš ieiet mūsu vēsturē – ne mazāki nopelni viņam 
ir kā armijas izveidotājam un apmācītājam. Nav jāaizmirst, ka mūsu nacionālajā armijā 
saplūda virsnieki no dažādām armijām, ar dažādu izglītību un tradīcijām – visi tie bija 
jāsakausē vienā saskaņotā latvju virsniecībā. Šajā darbā Radziņa izcilajām zināšanām, 
kuras viņš ar neatlaidīgu centību papildināja līdz pat savai pēdējai stundai, bija sevišķi 
liela nozīme. Tā dzīvos mūsu nacionālā karavīrā, kamēr vien pastāvēs mūsu nācija, un tā 
ir viņa nemirstība, kuru pats viņš cēlis un kuru neviens viņam nevar ņemt.

Žurnālisti tagad bieži griežas pie manis, lai es atstāstot viņiem kādu raksturīgu 
epizodi no nelaiķa dzīves. Man uz to jāatbild: visraksturīgākais ir tas, ka nav nekādas 
epizodes manā kopdarbībā ar viņu. Un kādas gan varētu būt epizodes šī vienmēr klusā, 
kautrīgi atturīgā un mierīgā cilvēka dzīvē? Bet ja jau gribat tādu, tad šeit vienu epizodi 
atstāstīšu. Rīgā ieradās un noturēja sēdi sabiedroto augstākās kara padomes sūtītā ģen. 
Niseka komisija. Sēdē piedalījās daudz pazīstamu personu, bija klāt arī Judeņičs. Kad visi 
bija runājuši, griezās pie Radziņa, lai arī viņš šajā svarīgajā apspriedē sāka savu vārdu. 
„Bet ir jau viss pateikts, kas vajadzīgs”, viņš atbildēja, „ko es vēl tur lai saku?” Un tā arī 
viņš neteica ne pušplēsta vārda. Tāds bija viņa raksturs: viņš visu sevi ielika klusā darbā 
un nemīlēja bez vajadzības runāt un sevi parādīt.

109 Ģenerālis Radziņš kā cilvēks. Jaunāko ziņu pielikums, 1930, Nr. 230.
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Pēdējo reizi viņu satiku, uz saeimu iedams. Viņš nāca mani pavadīt, un mēs, sarunās 
nogrimuši, nemaz nepamanījām, ka bijām nostaigājuši pa ielām vairākas stundas. Mēs 
runājām par virsnieku kursiem. Nelaiķis sirsnīgi priecājās par mūsu tagadējo virsniecī-
bu – cik sekmīgi virzās uz priekšu viņas apmācība, cik laba ir viņas tagadējā izlase un cik 
saskaņota ir viņas saime. Es toreiz gan nedomāju, ka tas būs viņa pēdējais novērtējums 
un veltījums mūsu armijai. Bet Radziņš, varēja redzēt, bija arī dziļi sarūgtināts.

Tagad bieži runā par šo viņa sarūgtinājumu un stāsta pat, ka tas esot viņu novedis 
kapā. Kas viņu sarūgtināja, ar ko viņš bija neapmierināts? Tiešām šķita, ka šajā apdāvi-
nātajā karavīrā pēdējā laikā norisinās klusa traģēdija. Nelokāms, aukstasinīgs, kāds viņš 
bija kā karavīrs, tikpat trausls un jutelīgs viņš bija savā personīgā dzīvē.”110

D. Liepiņš.
„Visi karavīri, ar kuriem par Radziņu gadījies runāt, to raksturo kā priekšzīmīgu kolē-

ģi un apdāvinātu karavadoni. Ne visur ievērodams vajadzīgo uzmanību kā politisks dip-
lomāts (kas viņš pēc sava amata arī nebija), Radziņš bija mūsu labākais stratēģis. Žur-
nālistam Radziņš vērtīgs arī no citas puses: viņam bija ļoti plaša erudīcija visdažādākos 
militāros jautājumos un savus uzskatus viņš saistoši mācēja izteikt rakstos. Viņa valoda 
bija skaidra, loģiska un interesanta.”111

Ģenerālis J. Lavenieks.
„Dienesta attiecībās P. Radziņš bija vienkāršs, atklāts un ar visiem draudzīgs, neat-

karīgi no dienesta pakāpes. Bet dabīgi radusies distance tomēr pastāvēja un to arī ne-
viens nemēģināja pārkāpt. Šī distance tomēr bija tāda, kas dibinājās uz dziļu cienību, ko 
visi izjuta, nākot saskarē ar šo patiesi izcilo karavīru. Ģenerālis ne tikvien pūlējās saprast 
savus karavīrus, bet izturējās pret viņiem ar lielu taktu un iecietību.

P. Radziņš labprāt mīlēja uzturēties sabiedrībā un bija atjautīgs un asprātīgs sarunu 
biedrs. Viņam sevišķi tuvu draugu nebija, kādēļ jutās vientuļš. Nepelnītā atcelšana no 
armijas komandiera amata viņu vēl vairāk sarūgtināja un aizvainoja.”112

Žanis Unāms.
Pēteris Radziņš – šis darba ģenerālis – kā cilvēks tomēr bija ļoti noslēgts un savai 

iekšējai pasaulei nevienu nelaida pārāk tuvu. Radziņš nebija precējies. Kāds viņa labs pa-
ziņa, kas drusku tuvāk vērojis ģenerāļa dzīvi, sniedz apm. šādu Radziņa cilvēcīgās sejas 
raksturojumu: – Mūžu dienu ieracies darbā, Radziņš nemeklēja sabiedrību. 

Ģenerālis R. Bangerskis. 
„Daudzus jautājumus, kas bija dienas kārtībā, mums nācās diezgan plaši noskaidrot 

un izdebatēt, līdz pareizais atrisinājums nebija atrasts, pie kam ģen. Radziņš vienmēr 
centās savos projektos un izklāstos ieturēt lietderības viedokli, mazāk vērības piešķirot 
formālai pusei. Ģen. Radziņa mūža darbs mūsu valsts tapšanas un pēckara laikmetā ir 
pārāk liels un plašs, lai tā novērtējumu varētu ietilpināt īsā atmiņu veltījumā.”113

110 J. Balodis. No kauju biedra atvadoties. Jaunāko ziņu pielikums, 1930, Nr. 231.
111 D. Liepiņš. Ģenerāļa P. Radziņa piemiņai. Pēdējā brīdī, 1930, Nr. 229.
112 Jāņa Lavenieka atmiņas, kas publicētas 1960. gadā trimdā, korporācijas „Tervetia” izdevumā.
113 R. Bangerskis. Ģenerāļa Radziņa atcerei. Latvijas kareivis, 1930, Nr. 231.
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Ed. Mednis.
„Mūsu armijas laikraksts arī bija tā sapratis savu mērķi (stiprināt Latvijas armijas 

morāli. Piez. A. Purviņš) un ir aizvien centies to sekmēt. Jāatzīst, ka armijas vadoņu vidū šī 
mērķa sekmētājos aizvien atradies ģen. Radziņš. To viņš darījis ne vien teorijā, bet vēl jo 
vairāk praksē. Kopš pirmā numura vairāk kā 10 gadus mūsu armijas presē ir parādījušies 
daudzi ģen. Radziņa vērtīgi atzinumi, īpatnējas pārdomas, vērojumu bagātas atmiņās. 
Ģenerālis kā militāru rakstu autors aizvien centās piegriezt lielu vērību arī rakstu iek-
šējai uzbūvei, ārējai izteiksmei. Sākumā, kā daļa bijušo krievu armijas virsnieku, kuriem 
jaunībā nebija dota iespēja apmeklēt latviskas skolas, viņš uzskatīja, ka vēl nepārvalda 
pietiekoši latvju rakstu valodu. Pirmos rakstus tas vēl iesniedza krieviski. Bet tad jo ātri 
viņš pārgāja uz latvju valodu, pārsteidzot ar neatlaidību un sekmēm šai ziņā vienu otru 
redakcijas darbinieku. Tā drīz vien viņš jo precīzi izteica domas pat sarežģītos taktikas un 
stratēģijas jautājumos, kas nebija viegli, jo šajā virzienā mūsu terminoloģija toreiz vēl 
tikai izkopās un veidojās.”114

Ģenerāli Pēteri Radziņu pieminot.115

Lielā karavadoņa gaitas Cēsīs.
Pagājušajā nedēļā miris un Rīgas Brāļu kapos apglabāts Latvijas neatkarības cīņu 

vadonis ģenerālis Pēteris Radziņš. Ar viņa nāvi latvju tauta zaudējusi vienu no saviem 
izcilākajiem karavadoņiem, kuram viņa paliks mūžīgi pateicību parādā. Uz Radziņa ple-
ciem gūlās smagi pienākumi. Jā šī karavīra pleci toreiz pagurtu, – kas zin, varbūt tad 
nebūtu arī brīvas, neatkarīgas Latvijas. Tagad slavas vainagotais ģenerālis guldīts zemes 
klēpī, un visa tauta dziļās sērās piemin viņu.(...)

Cēsu sabiedrība ģenerāli Radziņu piemin ne tikai kā karavadoni, kuru visi pazīst pēc 
nostāstiem un aprakstiem, bet Cēsu sabiedrība viņu piemin arī kā cilvēku, kurš dzīvojis 
viņas vidū. Pēdējos gados nelaiķis gandrīz katru vasaru uzturējās Cēsīs, vadīdams virs-
nieku praktisko apmācību. 1928. gada vasarā viņš bija apmeties Pils viesnīcā, istaba Nr.11. 
Arī 1929. gada vasarā viņš mitinājās tur kādu laiciņu. Šogad – sava mūža pēdējā vasarā - 
ģen. Radziņš Cēsīs ieradās 20. maijā un palika šeit līdz 25. augustam. Viņš dzīvoja Gaujas 
ielā 26, kapteiņa Alfrēda Platā dzīvoklī. Viss plašais dzīvoklis bija nodots ģenerāļa rīcībā, 
jo kapteinis Platais vasaru pavadīja ārpus Cēsīm. Pamatskolas pārzinis P. Užāns, kurš arī 
dzīvo tanī mājā, ģenerāli Radziņu raksturo kā savādnieku, sevī noslēgtu un sarunās ar 
citiem atturīgu cilvēku. Bet visiem, kam gadījies ar ģenerāli Radziņu satikties, palikusi 
atmiņā viņa vienkāršība un pazemība. Neraugoties uz savu augsto stāvokli, viņš nebija 
augstprātīgs un iedomīgs. Ceļu no pulka štāba līdz savam dzīvoklim viņš parasti mēroja 
kājām, lai gan viņa rīcībā atradās zirgs un auto. Ģenerālis Radziņš nevēlējās, lai citi viņu 
apkalpotu. Viņš pats sevi apkalpoja. Bieži viņu varēja sastapt V. Kraukļa koloniālpreču un 
delikatešu tirgotavā iepērkamies uzturam nepieciešamās preces.

Liels karavadonis, liels savādnieks savā personīgā dzīvē – tāds bija ģenerālis Radziņš, 
un tāds viņš paliks mūsu atmiņās.

114 Ed. Mednis. Ģenerālis Radziņš un armijas prese. Latvijas kareivis, 1930, Nr. 231.
115 Cēsu Avīze, Nr. 195 (18.10.1930.)
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PIRMĀ NODAĻA

Lielais Pasaules karš

PIRMAJĀ NODAĻĀ PUBLICĒTI ĢENERĀĻA RADZIŅA RAKSTI „ATMIŅAS NO 
PASAULES KARA” UN „LATVIJAS UN IGAUNIJAS IEŅEMŠANA NO VĀCIJAS 
KARASPĒKA 1918. GADA FEBRUĀRĪ”. ABI RAKSTI IR UNIKĀLI. „ATMIŅĀS NO 
PASAULES KARA” ĢENERĀLIS RADZIŅŠ APRAKSTA, KĀ VARŠAVĀ SAGAIDĪJIS 
PIRMO PASAULES KARU UN KO TAJĀ PIEDZĪVOJIS. INTERESANTĀ UN 
SAISTOŠĀ VALODĀ VIŅŠ ANALIZĒ SAVU KOMANDIERU UN PRIEKŠNIEKU 
DARBĪBU UN PIEŅEMTO LĒMUMU SEKAS. SAVUKĀRT RAKSTĀ „LATVIJAS 
UN IGAUNIJAS IEŅEMŠANA NO VĀCIJAS KARASPĒKA 1918. GADA FEBRUĀRĪ” 
RADZIŅŠ ANALIZĒ VĀCU UN KRIEVU ARMIJAS TAKTIKU UN STRATĒĢIJU, 
VĀCU ARMIJAI OKUPĒJOT LATVIJU UN IGAUNIJU. 
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Pasaules kara atmiņas116

Ir pagājuši 10 gadi no tā laika, kad Eiropas valstu un tautu liktenis sāka ņemt pilnīgi 
jaunu virzienu, kad iesākās tā stāvokļa laušana, kurš bija nodibinājies pirms 100 gadiem 
un pēdējos 100 gados bija padots tikai nelielām pārgrozībām.

1914. gadā es biju Krievijas armijas ģenerālštāba kapteinis un šī gada maija mēnesī 
uz paša vēlēšanos biju piekomandēts pie aviācijas rotas izmācīties aviācijas darbību un 
dienestu. Toreizējā aviācija bija vēl ļoti maz attīstījusies un tādēļ praktiskie lidojumi no-
tika agri no rīta un vakarā. Mana darbība pastāvēja tajā, ka labā laikā no rīta un vakaros 
es atrados aerodromā vai darbnīcās, kamēr pārējā laikā lasīju visu tā laika aviācijas un 
degmotoru literatūru. Svabada laika bija diezgan daudz, kādēļ man bija pilnīga iespēja 
laikrakstos sekot politiskajiem notikumiem. Ka politiskā atmosfēra bija ļoti sabiezējusi, 
to zināja katrs nopietns cilvēks un vēl vairāk ģenerālštāba virsnieks: sākot no 1912. gada 
tika pieņemti tik steidzīgi kaujas gatavības līdzekļi, kādi līdz tam laikam nebija piedzīvo-
ti. 1913. gada beigās un 1914. gada sākumā bija neliels apklusums, bet tikai ārējā formālā 
pusē, iekšējais slepenais darbs tika vests ārkārtīgi intensīvi. Pēc piekomandēšanas pie 
aviācijas man vairs nenācās ņemt dalību šinī darbā, jo nodarbojos tikai ar aviācijas pa-
darīšanām, jo politiskais stāvoklis bija man zināms tikai no laikrakstiem, tādēļ arī maija 
un jūnija mēnešos man izlikās, it kā viss būtu mierīgi un viss ritētu savu normālo gaitu.

Kad 29. jūnijā (15. jūnijs pēc vecā stila) ienāca telegrammas, ka 28. jūnijā Bosni-
jā – Sarajevas pilsētā noslepkavots Austroungārijas troņmantnieks erchercogs Francis 
Ferdinands, tad gan tas izsauca vispārēji vislielāko uztraukumu. Bija dzirdamas sarunas 
tikai par to, vai būs karš vai nē. Krievijas ultrapatriotiskie laikraksti bungoja karu. Bet 
pamazām šis troksnis palika klusāks. Kad ilgāku laiku ir pastāvējis miers, tad karam ne-
viens netic: cilvēks uzskata par normālu to, pie kā viņš ir pieradis, un uzskata, ka šis nor-
mālais stāvoklis ir negrozāms. Krievu-japāņu karam nebija tautas kara rakstura, bet gan 
tikai koloniālā kara, jo Krievijas iekšiene šo karu nesajuta, tādēļ arī Krievijas tauta uzska-
tīja, ka miera laika stāvoklis pārgrozīties nevar un politiskajiem notikumiem pienācīgu 
vērību nepiegrieza. Austroungārijas valdība bija ievadījusi izmeklēšanu par erchercoga 
nogalināšanu; šī izmeklēšana vilkās četras nedēļas un pa šo laiku viss pakāpeniski pie-
ņēma pilnīgi mierīgu stāvokli – likās, itin kā visas kara briesmas būtu garām pagājušas. 
Tomēr bija sajūtams it kā nospiests gara stāvoklis – kā klusums pirms negaisa. Šo gara 
stāvokli radīja pa daļai laikraksti un, no otras puses, varbūt arī instinktīva sajūta.

24. jūlijā ienāca jaunas uztraucošas ziņas par Austroungārijas ultimātu Serbijai. Šis 
ultimāts netika laikrakstos pievests, bet gan bija nodrukātas tikai dažas vietas no šī ul-
timāta, un pēc šiem dažiem paragrāfiem tika apspriests viss ultimāts. Visi laikraksti ru-
nāja tikai par karu: Austroungārijas izturēšanās tika paskaidrota kā nicinoši izaicinoša, 
Austroungārijas ultimāts – kā izaicinājums uz karu un kā tāds, kuru Serbija nekādā ziņā 
nevar pieņemt. Bet es nevaru teikt, ka Krievijas virsniecība būtu arī no šiem laikrakstu 
kaujas saucieniem sajūsmināta par karu. Es labi atceros krievu-japāņu kara sākumu: to-
reiz sajūsma virsnieku starpā bija daudz lielāka, par iemeslu bija tas, ka virsnieki, sevišķi 
vecākie, zināja, ka Eiropas karš būs daudz briesmīgāks ar savām sekām nekā japāņu karš. 
Turklāt jau japāņu karš bija pierādījis, ka karš nav viegla padarīšana. Krievu virsniekiem 

116 Aizsargs: militāri zinātnisks un literāriski sabiedrisks mēnešraksts. Nr. 7., 8., 9., 11., 1924; Nr. 1., 2., 4–9., 11., 
12., 1925.
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arī nebija pilnīgi skaidrs: kamdēļ Krievijai ir jākaro pret Austriju un Vāciju, kad jau no 
seniem laikiem nekādu robežu un interešu strīdu nav bijis. Par karu uzstājās tikai ultra-
patriotiskie virsnieki – tie paši, kuri jau kara sākumā lūkoja iekļūt kādā nebūt siltā aiz-
mugures vietā.

25. jūlijā laikraksti turpināja kara propagandu, bet tā kā nekādu jaunu faktu nebija, 
tad ļoti daudzi jau sāka atkal runāt, ka šīs laikrakstu taures apklusīs un diplomāti izlīgs 
kā nebūt miera ceļā.

26. jūlijs bija svētdiena – pēdējā miera laika svētdiena pirms pasaules kara. No rīta 
es aizgāju uz aerodromu, bet pērkoņainās atmosfēras dēļ lidojumi nenotika; izlasījis 
laikrakstos par to, ka Serbija atbildes vietā uz Austroungārijas ultimātu ir pasludinājusi 
mobilizāciju, es aizgāju uz mājām. Visā pilsētā bija stipri jūtams nospiests gara stāvoklis. 
Ap plkst. 7 vakarā es biju nodomājis apciemot vienu no saviem pazīstamiem. Kad biju 
nonācis līdz Brāļu ielas un Jeruzalemes alejas stūrim, iesākās stiprs pērkona lietus; lai 
paslēptos no lietus, es iegāju kafejnīcā Jeruzalemes alejā. Tur sēžot, es sāku dzirdēt man 
pazīstamu manevru troksni – artilērijas braukšanu pa ielu. Kad lietus pārgāja, es izgāju 
skatīties: 3. gvardes divīzijas artilērija brauca pa Novij Svjat ielu no Krakovas priekšpil-
sētas puses uz Makotovo pusi. Līdz šim artilērija tiek atgriezta no lēģeriem uz ziemas 
nometni – tas ir mobilizācijas pirmais solis. Tas pierādīja, ka jau pāriet no rakstiem un 
vārdiem uz darbiem. Es nolēmu atgriezties mājās. 

Nonācis ap plkst. 8–9 mājās, es atradu uz galda telegrammu: „bez kavēšanās at-
griezties uz pastāvīgo dienesta vietu”. Tagad man bija pilnīgi skaidrs, ka jau iesākās mo-
bilizācija. Ārā no jauna iesākās pērkona negaiss, bet uzreiz atskanēja vēl stiprāks par 
pērkonu – eksplodējums – viens, tad otrs, trešais utt. Es skatījos pa logiem, starp mājām 
nekas nebija redzams, bet rībieni atkārtojās viens pēc otra, daži itin kā ļoti tuvu un stip-
ri, daži tālāki un ne tik stipri. Bija iespaids, itin kā šauj artilērija vai eksplodē bumbas. 
Es centos atminēt, kas patiesībā notiek: artilērijas uguns nevar būt, jo Varšavā iebrukt 
neviens nejauši nevar; cepelīnu uzbrukums? – paskatījies pa logu, redzēju, ka nāk stiprs 
pērkona lietus un ir pilnīgi tumšs – tātad arī nevar būt. Tad es sāku pa tālruni zvanīt, bet 
tā bija svētdienas diena, tādu nebija viegli atrast, kas varētu paskaidrot; beidzot tomēr 
aviācijas dežurējošais virsnieks zināja man pateikt, ka eksplodējot viena no artilērijas 
munīcijas noliktavām; šī noliktava atradās vecā fortā pie Varšavas–Koveļas dzelzceļa 
stacijas. Apmēram pēc vienas stundas eksplodējumi palika retāki un klusāki un pēc tam 
pavisam apklusa. Visi šī vakara piedzīvojumi deva man sajūtu, ka miera laiks ir izbeidzies. 
Tanī pašā namā vienu stāvu augstāk dzīvoja Vācijas konsuls (Jasnaja iela Nr. 11); man bija 
labi dzirdams, ka tur arī vairs miera nav; vēl ilgi pēc plkst. 12 bija dzirdami steidzīgi soļi, 
dažādu priekšmetu pārvietošana utt. Es ar nepacietību gaidīju rītu, lai dabūtu skaidrību 
par visiem notikumiem.

No rīta 27. jūlijā Varšava bija pilnīgi klusa – kā braucēju, tā gājēju uz ielām bija ļoti 
maz, bet arī mobilizācijas pasludinājuma, kā es to biju gaidījis, neieraudzīju. Par dienu es 
nokārtoju – pabeidzu visus savus rēķinus ar aviāciju un vakarā izbraucu uz savu pastāvī-
go dienesta vietu Brestļitovsku, 38. divīzijas štābu, kur nonācu 28. jūlijā no rīta. Divīzijas 
štābi drudžaini strādāja: bija pavēlēts iesākt mobilizācijas sagatavošanu (priekšmobili-
zācijas periods). 38. divīzijas lēģeris atradās tuvu pie pilsētas (ap 3 verstis), kādēļ ierin-
das daļas atradās vēl lēģeros, uz ziemas novietošanos bija pārgājušas tikai saimniecības 
iestādes, bet bija nolemts nākamajās dienās pāriet visiem uz ziemas novietošanos, kas 
arī tika izdarīts 29. un 30. jūlijā. Šinīs dienās tika diezgan daudz runāts un pārspriests par 
karu, par izredzēm uz sekmēm un varbūtējām neveiksmēm.
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Starp citu, es mēģināju uzzināt Varšavas munīcijas noliktavas eksplodēšanas iemes-
lus: tika izskaidrots, ka zibens iespēris noliktavā, – tas bija diezgan varbūtīgi, jo patiesi 
bija stiprs pērkona negaiss. Tagad – sen pēc kara man nācās dzirdēt arī citu versiju un 
varbūt pareizāku: tas esot bijis Polijas atbrīvošanas pirmais darbs, Pilsudska organizā-
cijas sarīkots.

Kad 28. un 29. jūlijā nekādi jauni rīkojumi nepienāca, tad atkal radās maza cerība, ka 
varbūt karš vēl tiks novērsts, lai gan laikraksti runāja tikai par karu. Arī 30. jūlijā no rīta 
vēl viss izrādījās mierīgi, jo pat laikrakstiem nebija vairs nekā jauna, uztraucoša, ko raks-
tīt. 30. jūlijā pēc pusdienas mani izsauca pie telefona korpusa štāba priekšnieks ģene-
rālmajors Asmuss un teica man, lai šodien pēc pusdienas nepārtraukti atrodas divīzijas 
štābā vai nu divīzijas štāba priekšnieks, vai es – ģenerālštāba adjutants, jo šovakar tikšot 
pasludināta mobilizācija. Šis paziņojums izgaisināja pēdējās cerības uz kara novēršanu. 
Starp plkst. 8 un 9 vakarā patiesi es atkal tiku pieaicināts pie telefona, un korpusa štāba 
priekšnieks man paziņoja, ka tiek izziņota vispārēja mobilizācija, ka šis telefoniskais pa-
ziņojums ir jāuzskata par oficiālu un jāiesāk darbība un ka rakstiskais paziņojums ar tūliņ 
tiks izsūtīts (XIX korpusa štābs arī atradās turpat Brestļitovskā). Es paziņoju par dabūto 
rīkojumu divīzijas štāba priekšniekam, kurš arī atradās štābā, divīzijas komandierim un 
arī citiem štāba darbiniekiem. Pēc tam tūliņ ķēros pie jau labi zināmā darba, labi zinā-
mā tamdēļ, ka pagājušo ziemu bija rīkotas ļoti daudzas pārbaudījumu mobilizācijas gan 
savā divīzijā, kad man nācās spēlēt izpildītāja lomu, gan citās divīzijās, kur man nācās 
spēlēt pārbaudītāja lomu.

Mobilizācija 38. divīzijas daļās noritēja gludi un bez kādiem kavēkļiem. 38. divīzijai 
ar mobilizācijas pasludināšanu nācās mobilizēties pašai un vēl saformēt otru divīziju – 
75. 38. divīzijas mobilizācijas ilgums, kā visām aktīvajām divīzijām, bija 6 dienas; otras 
kārtas divīziju, kā 75., mobilizācijas ilgums bija 12 dienas.

Līdz mobilizācijas pasludināšanai tika daudz pārrunāts, pārspriests un vislielākā 
vērība piegriezta avīžu ziņām un rakstiem; ar mobilizācijas pasludināšanu visi palika 
daudz klusāki un arī ar avīžu ziņām vairs negribēja neviens baroties. Līdz mobilizācijai 
darbojās paviršas jūtas – ienaids, slāvu tautu patriotisms – viss tas, ar ko kādreiz vēlējās 
vai atrada par izdevīgu izbīdīt sevi, iegūt popularitāti un labvēlību. Bet ar mobilizācijas 
pasludināšanu stājās spēkā īstenība ar visu savu nopietnību, un tādēļ tikai daži urrā pat-
rioti vēl lielījās. Nopietni ļaudis pārdomāja un ļoti īsos vārdos pārsprieda visu to, par ko 
miera laikā bija daudz runāts un rakstīts: par Eiropas kara briesmīgumu un tā varbūtē-
jām briesmīgām sekām; pareizi sakot – nekas vairs netika pārspriests no jauna, bet tikai 
taisīti slēdzieni no agrākajiem miera laika pārspriedumiem.

Man visbiežāk nācās sarunāties ar savu tiešo priekšnieku – divīzijas štāba priekš-
nieku ģenerālštāba pulkvedi Agapejevu – ļoti enerģisku, nopietnu un spējīgu virsnieku; 
divīzijas štābu viņš pieņēma gadu atpakaļ. Pirms tam viņš bija dienējis Pēterburgā gal-
venajā ģenerālštāba pārvaldē. Mūsu domu apmaiņa grozījās vienmēr ap diviem galve-
najiem punktiem: kas uzvarēs karā un kamdēļ karš iesākts. Par to, kas karā uzvarēs, mēs 
bijām vienisprātis: Krievija kopā ar saviem sabiedrotajiem uzvarēs, Vācija ar Austriju tiks 
uzvarētas. Jau sen pirms kara  – 1913. gadā  – mēs bieži vien strīdējāmies par varbūtē-
jiem kara rezultātiem, ja Krievija un Francija būs vienā pusē un Vācija ar Austriju otrā 
pusē; Itālija netika ņemta vērā, jo, pirmkārt, tās spēki salīdzinot diezgan vāji un, otrkārt, 
pēc tā laika bija skaidrs, ka, ja Itālija arī ņems dalību karā, tad tikai redzamības dēļ, bet 
daudz ko tā nepalīdzēs ne vienai, ne otrai pusei. Pie kombinācijas, ja karu vestu Krievija 
un Francija vienā pusē un Vācija ar Austriju otrā pusē, Agapejevs uzskatīja, ka tomēr 
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uzvarētu Krievija ar Franciju, es biju pretējos ieskatos. Agapejevs, kā vispār diezgan liela 
daļa no krievu ģenerālštāba, pārāk augsti novērtēja Francijas militāros spēkus: Krievijai 
bija iedvests uzskats, ka Francija militārajā ziņā ir tikpat stipra kā Vācija, jo bija zināms, 
ka mobilizācijas gadījumā Francija var uzstādīt armiju ne mazāku par Vācijas armiju 
(Francija –2 032 820, Vācija– 2 019 470). Tas bija fakts, ko pierādīja arī karš, bet skait-
lis vēl nepierāda spēku: Krievijā plašās aprindās ticēja, ka Francijas armija apmācības 
un morālā ziņā stāv ne tikai līdzīgi, bet pat augstāk par vācu armiju – tas bija diezgan 
izplatīts uzskats. Tātad Francija ir līdzsvarā ar Vāciju, turpretim Krievija ir stiprāka par 
Austriju: ja Vācija visus savus spēkus sviedīs pret Franciju, tad Francija sakauta nebūs, 
bet pa to laiku Krievija sakaus Austriju un tad iebruks Vācijā; ja Vācija atstās daļu no 
saviem spēkiem pret Krieviju un tādā veidā kopā ar Austriju turēs Krieviju līdzsvarā, tad 
Francija būs spējīga iebrukt Vācijā. Ne visai plašās aprindās valdīja uzskats, ka Vācijas 
vadība, Vācijas ģenerālštābs stāv daudz augstāk par Francijas ģenerālštābu un ka Vācijas 
kareivju morālie spēki un apmācības metodes ir daudz stiprākas par franču, nerunājot 
jau par krievu. Attiecībā uz pašas Krievijas armiju ģenerālštābu valdīja ieskats: kareivis 
ļoti labs – labāks par vācu kareivi, jaunākie priekšnieki līdz rotas komandierim ieskai-
tot – ne sliktāki par vācu kareivjiem un virsniekiem; bet sākot no pulka komandiera un 
augstāk krievu vadība nestāv savā augstumā – ir vajadzīgs ne mazāk par 5 gadiem, lai 
vadība, sākot no pulka komandiera uz augšu, būtu sava stāvokļa augstumā. Ģenerālštā-
ba kā tāda Krievijas armijā vēl nebija, jo to sāka organizēt tikai pēc japāņu kara, līdz tam 
laikam bija ģenerālštāba virsnieki. Bija ģenerālštāba pārvalde, bet viss tas sastāvēja tikai 
no akadēmijas pabeigšanas, formas un nosaukuma, bet ne no darba. Pēc japāņu kara 
ieviestās reformas vēl nebija paspējušas dot rezultātus, jo ģenerālštāba noorganizēšana 
prasa ļoti ilgu laiku. Izejot no tā, tad arī es piekritu tai ģenerālštāba daļai, kura uzskatīja, 
ka Vācija ir daudz stiprāka par Franciju: šinī jautājumā es bieži vien strīdējos ar pulkvedi 
Agapejevu. Tagad ar mobilizācijas un kara pasludināšanu politiskā militārā konjunktūra 
bija tapusi pavisam citāda: sabiedroto pusē atradās Krievija, Francija, Beļģija, Serbija un 
Anglija, bet Vācijas pusē tikai Austrija. Šādos apstākļos Krievijas pusē bija pārāk liels 
spēku pārsvars, – tātad arī nevarēja būt ne mazāko šaubu par to, ka Vācija karu pazaudēs 
un noteikti pazaudēs, un ātrā laikā. Lai gan diezgan liela daļa no Krievijas ģenerālštāba 
vērtēja Vācijas militāros spēkus ļoti augstu, tomēr tik augstu, kā to pierādīja pasaules 
karš, neviens nevērtēja. Personīgi es bieži vien uzdevu sev jautājumu, kādēļ gan Vāci-
ja ir pieņēmusi karu, kurā tai nav ne mazāko izredžu uz sekmēm? Vai tad nebija kāda 
diplomātiska ceļa, lai arī ar teritorijas un prestiža zaudējumiem, bet tomēr uz uzvaru 
Vācijai nav ko cerēt. izejot no šā, es atrisināju arī otru jautājumu: kamdēļ un kurš ir iesā-
cis karu? Izejot no spēku samēra, nevarēja būt ne mazāko šaubu par to, ka Vācija būtu 
gribējusi vai meklējusi karu; varēja būt tikai viena varbūtība: Vācija ir ievilkta neizdevīgā 
karā; Vācija nav gribējusi atteikties no kara, jo tas būtu bijis savienots ar Vācijas presti-
ža un varbūt citu tiesību zaudējumiem. Es nevaru pieļaut, ka Vācijas ģenerālštābs, kurš 
tika vispār atzīts par vispriekšzīmīgāko, būtu iegājis uz neaprēķinātu karu. Kā tagadējie 
fakti un dati rāda, tad viss tas bija noticis drusciņ citādāk, nekā es toreiz stādīju to sev 
priekšā. Līdz kara pasludināšanai Austrijas diplomātija nav piegriezusi ne mazāko vērību 
ģenerālštāba priekšnieka aizrādījumiem, un kad politiskais stāvoklis pieņēmis tik asu 
formu, ka karš tapis neizbēgams, tad vienkārši pasludinājusi karu, neskatoties uz to, 
ka ģenerālštāba priekšnieks paziņojis, ka esošā politiskā stāvokļa dēļ Austrijai nav ne 
mazāko izredžu uz sekmīgu karu; Vācijas ķeizars pievienojies Austrijai atkal vienkārši uz 
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pastāvošā Trejsavienības līguma pamata, neklausoties uz sava, pasaulē vislabākā, ģene-
rālštāba aizrādījumiem.

Toreiz viss tas izlikās savādi un nesaprotami. Tāpat savādi un neizprotami rādījās 
Krievijas pārāk asā uzstāšanās un kara meklēšana, kad mums visiem bija skaidrs, ka Krie-
vija vēl nav uz karu gatava ne materiālā, ne apmācību ziņā: bija gan daudz kas izlabots 
pēc japāņu kara, bet bija vajadzīgi vēl daži gadi, lai nostādītu armiju tādā stāvoklī, kāds 
tika uzskatīts par normālu.

Kā jau minēju, tad mobilizācija norisinājās pilnīgi pēc plāna un 5. augustā (pēc jaunā 
stila) mobilizācija 38. divīzijā bija pabeigta, un no 6. augusta bija jāiesāk kaujas uzdevu-
mu izpildīšana. XIX armijas korpusa uzdevums sastāvēja tajā, ka pēc pabeigtas mobili-
zācijas tam bija jāsedz V armijas (kurā bija jāietilpst XIX korpusam) sagrupēšanās rajons. 
Tā kā ģenerālštābs bija izstrādājis šādu kara iesākšanas plānu, lai katra neveiksme kara 
sākumā būtu izslēgta (šo plānu Nikolajs Nikolajevičs pārgrozīja), tad 38. divīzijas uzde-
vums sastāvēja tajā, kā ar vienu brigādi un artilēriju ieņemt ezeru šaurumus uz zieme-
ļiem no dzelzceļa Koveļa–Vlodava, kamēr otru brigādi atstāt Brestļitovskas cietoksnī 
līdz 75. divīzijas mobilizācijas pabeigšanai. Šie korpusa un Brestļitovskas cietokšņa kau-
jas uzdevumi bija pārbaudīti kara spēlēs un lauka izjādēs, pieņemot visneizdevīgākos 
krievu armijas apstākļus. Tādēļ arī kaujas uzdevuma izvešana norisinājās pilnīgi kārtīgi 
un droši.

Pirmās brigādes daļas, kurām bija jāizviešas uz ezeru šaurumiem jau 5. augustā, 
izgāja ar maršu uz turieni, artilērija arī ar maršu. Divīzijas iestādes: 2 kustīgi hospitāļi, 
divīzijas lazarete, divīzijas transports un divīzijas štābs tika pārvadāti pa dzelzceļu uz 
Maloritas staciju un no turienes kājām. 5. augusta vakarā divīzijas pārvalde un divīzijas 
komandieris vēl pēdējo reizi miera apstākļos pēc pabeigtas mobilizācijas ēda vakariņas 
Brestļitovskā.

6. augustā no rīta divīzijas komandieris ar divīzijas štāba priekšnieku ar automo-
bili izbrauca uz divīzijas pirmo kaujas uzdevuma vietu, kamēr man bija uzdots braukt 
ar pēdējo ešelonu pa dzelzceļu uz Maloritas staciju un no turienes kājām pievienoties 
divīzijai. Pēdējā ešelonā ietilpa divīzijas štābs un viens lauku hospitālis. Pēdējā ešelona 
ielādēšanās sākās plkst. 9 no rīta, ešelons atgāja ap plkst. 1 dienā, brauciena attālums 
ap 60 verstis. Še notika pirmais starpgadījums. Apkārtējais rajons man bija labi pazīs-
tams, es mierīgi sēdēju vagonā un braucu, vilciens kārtīgi pieturēja iepriekšējās stacijās 
un brauca tālāk; tuvojoties Maloritas stacijai, uznāca stiprs lietus; es skatījos pa logu ārā 
un novēroju rajonu, gaidīdams, ka tūliņ vilciens apstāsies. Vilciens pagāja garām dažām 
ēkām, caur lietu man neizdevās ieraudzīt stacijas ēku ar uzrakstu, vilciens neapstājo-
ties gāja tālāk. Es domāju, ka izlādēšanās vieta ir laikam viņpus stacijas, bet drīz vien 
ēkas pavisam pazuda un sākās man labi pazīstamais purvu rajons, kurš iet līdz Pripetes 
upei; ieraudzījis, ka jau stacijai garām un vilciens atkal sāk paātrināt gaitu, es izgāju uz 
vagona izejas ar virves palīdzību, kura savieno vagonus, apstādināju vilcienu un pavē-
lēju braukt atpakaļ uz staciju. Vēlāk man nebija laika noskaidrot, vai še bija tikai kļūda 
vai ļaunprātība, domāju, ka ļaunprātība, jo iepriekšējās stacijās vilciens pieturēja. Tālāka 
braukšana gan nekādu sevišķu katastrofu nevarēja izraisīt, mūsu ešelons aizbrauktu uz 
Koveļas mezglu, kur bija citu korpusu izsēdināšanas vieta, bet, zināms, diezgan nepatī-
kams traucējums un nokavējums būtu ienests kā mūsu, tā arī kaimiņu korpusu darbībā. 

Maloritas stacijā mēs izlādējāmies, paēdinājām ļaudis un tad pievakarē iesākām 
maršu uz divīzijas rajonu, līdz kuram bija apmēram 24 verstis. Ap plkst. 5 no rīta 7. au-
gustā es ar ešelonu ierados divīzijas rajonā, ziņoju savam štāba priekšniekam, novietoju 
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uz nometni ešelonu un pēc tam pats devos uz atpūtu. Tā 7. augustā es biju nonācis savas 
divīzijas kara darbības rajonā.

Divīzijas štābs, artilērijas un divīzijas iestādes atradās Piščas sādžā, Piščas ezera 
krastā: viens no kājnieku pulkiem atradās rezervē, otrs ieņēma šaurumu starp Pulmo un 
Svitjaza ezeriem un šoseju uz austrumiem no Svitjaza ezera (Pulmo ezers – 5 verstis un 
Svitjaza ezers 8 verstis plati). Pirms pusdienām štāba priekšnieks kopā ar mani apskatīja 
novietošanās kārtību un karaspēka stāvokli.

Ienāca korpusa rīkojums, ka divīzijai jāpāriet uz Ļubomļas miestiņa rajonu ar uzde-
vumu slēgt Koveļas–Vlodavas dzelzceļa līniju un šinī rajonā sagaidīt visu divīzijas daļu 
sagrupēšanos (kā jau agrāk teicu, divīzijas II brigāde bija atstāta Brestļitovskas cietoksnī 
līdz 75. divīzijas mobilizācijas pabeigšanai). Pēc šī rīkojuma saņemšanas tika dotas pa-
vēles uz priekšā stāvošo maršu. No Piščas līdz Ļubomļai ir 50 verstis, tātad maršs tika 
aprēķināts divos dienas maršos. 7. augustā divīzijas štābs un galvenie spēki pārgāja uz 
Zgorani, priekšējais pulks 5 verstis uz priekšu mežā, lauka nometnēs. 8. augustā divīzijas 
štābs pārgāja uz Ļubomļas dzelzceļa staciju, divīzijas iestādes – uz miestiņu, pulki un 
artilērija – uz dienvidiem no stacijas Kosiari, Višņevo un Masžovo sādžas.

Kā jau agrāk minēju, tad pēc miera laikā sastādītā XIX korpusa kaujas uzdevuma 38. 
divīzijas brigādei bija jāsedz Brestļitovskas cietoksnis, izbīdoties tālu uz dienvidiem. XIX 
korpusa otrajai divīzijai, kura jau miera laikā bija novietota tuvu pie Austrijas robežas, 
kopā ar korpusam piederošo kavalēriju (7. kavalērija un 7. Donas kazaku divīzija) bija jā-
sedz pati robeža, turklāt kavalērijai bija uzdota tieša robežas segšana abos Bugas upes 
krastos, kamēr kājnieku pulka uzdevums bija pabeigt mobilizāciju savos novietošanās 
rajonos, ja būs iespējams, un tad atkāpjoties pievienoties korpusam: bet ja ienaidnieks 
uzbruktu agrāk, tad apkāpties uz 38. divīzijas līnijas un tur pabeigt mobilizāciju. Tagad 
Krievija bija iesākusi vispārējo mobilizāciju agrāk nekā Austrija, tādēļ arī radās drošība 
attiecībā uz to, ka Austrija nespēs iebrukt Krievijā agrāk, iekams Krievija būs pabeigusi 
mobilizāciju. Izejot no šā, arī nāca tas rīkojums 38. divīzijai izbīdīties 50 verstis uz priekšu 
no tiem ezeru šaurumiem, kuri bija paredzēti pēc miera laika kaujas plāna izpildīšanas. 
Bija skaidrs, ka Austrija nespēs mobilizēties agrāk par Krieviju tik daudz, lai iebruktu Krie-
vijas mobilizācijas rajonā, tamdēļ XIX korpuss varēja izbīdīties uz priekšu, ieņemt Kove-
ļas–Vlodavas dzelzceļu un caur to pārnest visu V armijas sagrupēšanās vietu uz 2 dienas 
maršiem vairāk uz priekšu, nekā tas bija paredzēts iepriekšējos aprēķinos. Šī steigšanās 
uz priekšu toreiz nebija man saprotama, jo es vadījos no Krievijas redzes stāvokļa: iesākt 
karu tā, lai pirmās kaujās nebūtu neveiksmes. Krievijai no stratēģiskā redzes viedokļa 
nebija ne mazākās nozīmes iesākt izšķirošas vai pat nopietnas kaujas agrāk, kamēr ne-
būs sagrupēti visi iespējamie spēki. No morāliskā redzes stāvokļa, kas tika uzsvērts visā 
krievu militārajā literatūrā, Krievijai nevajadzēja pieņemt nevienu nopietnu kauju agrāk, 
kamēr nebūtu panākts noteicošs spēku pārsvars Krievijas pusē. Viss tas Krievijai bija ļoti 
viegli iespējams: Krievijas teritorija milzīga, salīdzinot ar Austrijas un Vācijas teritorijām, 
turklāt kara darbības rajonā nav vis krievi, bet sveštautieši – poļi, kamdēļ zināmas teri-
torijas daļas pazaudēšana uz laiku nevarēja tikt uzskatīta par neveiksmi. Krievijas militā-
ro spēku daudzums bija ļoti liels, salīdzinot ar Austrijas un Vācijas spēkiem, tikai šo spē-
ku sapulcēšana prasīja daudz laika. No visa tā bija skaidrs, ka, ja Krievija grib gūt uzvaru, 
tai nav jāsteidzas. Tāda bija Krievijas stratēģu teorija, kurai nevarēja nepiekrist. Tamdēļ 
man izlikās savādi tas apstāklis, ka pavēlēts steigties uz priekšu. Tanī laikā man nenāca 
prātā, ka Krievijas virspavēlniecība (Nikolajs Nikolajevičs) var būt tik īsredzīgs, ka ziedos 
Krievijas stratēģiskās priekšrocības par labu Francijas savtīgajiem nolūkiem un franču 
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stratēģijas nemākulībai. Krievijas rīkojumi „uz priekšu” man bija nesaprotami: no tā, ko 
es biju mācījies akadēmijā un pēc tam visu laiku līdz kara sākumam nodarbojies ar kara 
zinībām teorētiski un praktiski, man bija skaidrs, ka Krievijai vispirms nevajag steigties. 
Ar steigšanos Krievija neko nevarēja iemantot sev par labu. Krievija varēja gūt noteikti 
neapšaubāmu uzvaru tikai tad, ja tā mierīgi sagrupētu savus spēkus un tikai pēc tam, 
kad visi spēki būtu sagrupēti, iesāktu kaujas darbību. Varbūt krievu karaspēkam būtu 
jāatkāpjas uz Bugas upes, Vislas upes un Narevas upes krastiem (tā tas arī bija paredzēts 
pēc mobilizācijas – kaujas uzdevumos), bet toties nebūtu nevienas neveiksmes. Bet tad, 
ja Krievijas armija iesāktu uzbrukumu pēc pilnīgas sagrupēšanās, tad katra daudzmaz 
lielāka neizdošanās bija pilnīgi izslēgta. Šādi domājot, man nenāca prātā, ka Krievijas 
diplomātija un virspavēlniecība atradās pilnīgā Francijas diplomātijas un Francijas sav-
tīgās stratēģijas iespaidā.

Ļubomļas rajonā mēs sagaidījām mūsu otras brigādes pievienošanos, kura pēc 
tam, kad 75.  divīzija pabeidza mobilizāciju (11. augustā), tika pa dzelzceļu atvesta uz 
Ļubomļas staciju. Stāvēšanas laikā Ļubomļas rajonā mums nekāda sevišķa darba un uz-
devuma nebija. Tika apskatīti pulki, tāpat tika izdarīta pārbaudīšana, vai viss ir pilnīgā 
kārtībā, lai būtu pilnīga gatavība iesākt tālākos maršus.

Korpusa štābs vēl bija palicis Brestļitovskas cietoksnī. 15. augustā ap pusdienu divī-
zijas komandieris, būdams stacijā, bija dabūjis telegrammu, kurā tika ziņots, ka austrie-
šu kavalērija uzbrūk Vladimir-Volinskas pilsētai. Vladimir-Volinskā miera laikā atradās 
68. Borodinas pulks; turpat tas mobilizējās un arī pagaidām bija atstāts kā atbalsts ka-
valērijas divīzijām un kā robežas aizsegs, kamēr austriešu kājnieki vēl nebija pienākuši 
un iebrukt varēja tikai kavalērija. Pie šī pulka artilērijas nebija, bet austriešu uzbrūkošajai 
kavalērijai artilērija bija. Divīzijas komandieris, saņēmis ziņu par šo uzbrukumu, uz sav-
starpēja izpalīdzības principa pamata tūliņ nolēma iet ar visu divīziju uz Vladimir-Vo-
linsku – glābt kaimiņu divīzijas pulku. Nelīdzēja nekādi štāba priekšnieka iebildumi, ka 
divīzija pēc sava stāvokļa nedrīkst taisīt patvarīgu pāriešanu tik tālu projām, ka tagad ir 
armiju sagrupēšanās periods, ka kavalērijas uzbrukums nav tik bīstams utt. – divīzijas 
komandieris pastāvēja uz savu – tūliņ iesākt maršu. Divīzijas komandieris pats sastādīja 
pavēli, štāba priekšnieks atteicās dot savu līdzparakstu. Divīzijas komandieris atstādi-
nāja štāba priekšnieku no amata; par vietas pagaidu izpildītāju iecēla mani; kamēr no-
tika šis strīds, tikmēr jau divīzijas komandieris pavēli par maršu bija izsūtījis. Es, pilnīgi 
piekrizdams štāba priekšniekam, arī izvairījos no parakstīšanas un pavēles izpildīšanas, 
tomēr man bija jāiet kopā ar divīziju. Štāba priekšnieks palika Ļubomļas stacijā, no ku-
rienes tas par notikušo telegrafēja korpusa štābam. Zināms, visa šī palīdzības sniegšana 
Borodinas pulkam nevarēja ne ar ko tikt attaisnota: no mūsu rajona līdz Vladimir-Vo-
linskai bija pāri par 50 verstīm – tātad pienākt palīgā mēs varējām tikai nākamajā rītā; 
pa visu šo laiku jau Borodinas pulka liktenim sen vajadzēja izšķirties. Tālu uz priekšu 
izbīdītā austriešu kavalērija nevarēja vest ilgstošu kauju: viens par divi, vai nu tā būtu 
Vladimir-Volinsku ieņēmusi, vai Borodinas pulks uzbrukumu atsitis; austriešu kavalērijai 
jau bija arī jābaidās no krievu kavalērijas masām, kuras tanī laikā bija Austrijas teritorijā. 
Patiesībā tā arī bija noticis: kavalērijas divīzija ar savas artilērijas palīdzību bija vedu-
si uzbrukumu, kad tas nebija izdevies, tad pievakarē bija aizgājusi. Nogājuši apmēram 
10 verstis – 2 stundu gājiens – saņēmām korpusa komandiera pavēli atgriezties uz savām 
agrākajām vietām.

Divīzijas komandieris ģenerālleitnants Prasalovs bija novecojis ģenerālis. Pēc aka-
dēmijas pabeigšanas tas no sākuma bija gan interesējies par kara lietām, bet vēlāk bija 
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nodevies diezgan lielā mērā uzdzīvei, kamdēļ kara literatūrai nebija sekojis: tas atminē-
jās tikai to, ko bija savā laikā mācījies akadēmijā, viss kas pēc tam bija pārgrozījies, bija 
Prasalovam nepazīstams: karu viņš pazina pēc krievu-turku kara aprakstiem. Iedzerša-
nas dēļ tam bija draudējusi atvaļināšana no dienesta; viņš bija devis solījumu ierobežot 
sevi. Miera laikā šo ierobežojumu viņš izpildīja formāli, bet, karam sākoties, viņš izpildīja 
savu solījumu vispilnīgākajā mērā pēc sirdsapziņas: nekad un nekur viņs nedzēra vairāk 
kā vienu mazu šņabi 24 stundu laikā. Vispār ģenerālis Prasalovs bija cilvēks ar ļoti stip-
ru raksturu un ļoti augstām goda jūtām. Tamdēļ arī notikušo sadursmi ar savu štāba 
priekšnieku viņš uzskatīja kā zināmu notikumu, kurš nevar atstāt iespaidu uz tālāka-
jām dienesta un arī personīgajām attiecībām. Nākošajā dienā atbrauca korpusa štābs uz 
Ļubomļu un samierināja divīzijas komandieri ar štāba priekšnieku, atstājot pēdējo savā 
štāba priekšnieka amatā, pēc tam viņu savstarpējās attiecības palika tādas pašas, kādas 
bija pirms sadursmes.

XIX korpusu komandēja ģenerālleitnants Gorbatovskis. Krievu-japāņu karā viņš bija 
bijis bataljona komandieris un par kauju pie Kindžau bija dabūjis Jura krustu. Viņš arī 
varbūt bija izcils un varonīgs bataljona komandieris, bet korpusa komandēšanai viņam 
trūka zināšanu un arī rakstura. Jau nerunājot par to, viņš nepārzināja korpusa vadīšanu, 
šā laika kaujas vešanu un ieroču šķiru kopdarbību tik plašā rajonā, kādā nācās darboties 
korpusam. 

XIX korpusa štāba priekšnieks  – ģenerālmajors Asmuss bija diezgan vecs un pie-
dzīvojis, savu lomu viņš pārzināja ļoti labi, kā cilvēks bija ļoti simpātisks un miermīlīgs, 
bet nebija spējis nostādīt sevi vajadzīgajā kārtā pret korpusa komandieri. Korpusa ko-
mandieris bieži vien orientējās ne caur štāba priekšnieku, bet caur jaunākajiem štāba 
virsniekiem, kam sekas bija dažādas nevēlamas parādības.

Pēc ierašanās korpusa štābā mēs dabūjām tuvākās ziņas par stāvokli: V armijas sa-
grupēšanos un sastāvu, kā arī ziņas par armijas kavalērijas darbību. Ziņas par kavalērijas 
darbību neattaisnoja tās cerības, kuras uz kavalēriju tika liktas miera laikā.

Pēc korpusa štāba atnākšanas Ļubomļas miestiņā mēs sākām saņemt kārtīgi ziņas 
par stāvokli un mūsu divīzijas tālākajiem uzdevumiem. V armija (kurā mēs ietilpām) bei-
dza savu sagrupēšanos; bija jānodibina sakari un jāsāk virzīšanās uz priekšu. 38. divīzijai 
bija jānodibina sakari pa labi – ar Grenadieru korpusu un pa kreisi – ar 5. armijas korpusu; 
vēlāk sakaru nodibināšana pa labi tika uzdota 17. divīzijai. Uz Grenadieru korpusu izsūtīja 
virsnieku sakaru uzturēšanai. 19. augustā mēs saņēmām korpusa pavēli iesākt tai pašā 
dienā gājienu; mērķis nebija zināms. Toreiz domāju, ka iesācies uzbrukuma gājiens, bet 
patiesībā tā bija tikai armijas priekšējo daļu izlīdzināšanās.

20. augustā divīzijas štābs novietojās Bendjuha sādžā, bet pulki  – tuvākā apkārtnē. 
Še mēs dabūjām pirmās ziņas no sakaru virsniekiem. Viss bija pilnīgi mierīgi, mēs tikai 
sagatavojāmies.

20. augustā saņēmām rīkojumu par tālāko gājienu, kuru divīzijas štābs izstrādāja 
pulku izpildīšanai; divīzijai nācās pāriet uz Bugas upes kreiso krastu; gājiens vispārīgi bija 
garš un grūts.

21. augustā šis gājiens noritēja bez traucējumiem. Bija diezgan karsta, saulaina die-
na. Lielā atpūta bija ap plkst. 15 dienā. Pa to laiku ienāca ziņojums, ka viens no 152. Vla-
dikaukāza pulka bataljona komandieriem mēģinājis izdarīt pašnāvību. Šis pulkvežleit-
nants izrādījās garīgi saslimis un to nosūtīja uz slimnīcu. Šis bija pirmais, drūmais kara 
iespaids, jo līdz šim viss bija gājis tikpat gludi, kā miera laika manevros. Kā jau teicu, gā-
jiens ļoti grūts; naktsmājas mēs sasniedzām pilnīgā tumsā. Miera laika manevros štābi 
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nepazina nekādas grūtības, jo tos labprāt uzņēma vietējie muižnieki, mācītāji, skolotāji 
utt., tamdēļ miera laika manevros un apmācībās nekad netika pastrīpotas un uzsvērtas 
štābu novietošanās varbūtējās grūtības. Tagad  – kara laikā viss uzreiz notika citādāk: 
iedzīvotāji nedomāja un nerūpējās par karaspēka priekšniecību, miera laikā iedzīvotāji 
to darīja aiz savtīgiem iemesliem. Rezultātā štābi nokļuva ļoti grūtā stāvoklī. Divīzijas 
štābs nonāca savā rajonā, bet tur nebija brīvas vietas, kur atpūsties un strādāt, jo di-
vīzijas štābam nebija paredzēti ne lauka ķēķi, ne attiecīgas teltis. Turklāt divīzijas ko-
mandieris nebija pieradis pie tā laika lauka darbības. Štāba priekšnieks un es turējāmies 
kopā, divīzijas komandieris brauca atsevišķi. Mēs ar štāba priekšnieku pēc ilgas meklē-
šanas pilnīgā tumsā atradām naktsmāju žīda dzirnavnieka telpās un nolikāmies gulēt. 
Ap plkst. 22 naktī pie mums ieradās divīzijas komandieris: viņš gribēja dabūt labu guļas 
vietu, – varbūt vienu no mūsējām, bet mēs bijām tikko apgūlušies un nepiedāvājām tam 
savas gultas; divīzijas komandierim nācās pārgulēt nakti ne visai izdevīgos apstākļos. 
Es gulēju žīda gultā – mīkstā un siltā. Agri no rīta bija jāceļas, lai turpinātu gājienu. Visu 
pagājušo dienu nebijām ēduši. No rīta mēs aizgājām uz pulku, kur padzērām tēju un 
ieturējām brokastis, kā arī sastādījām pavēli par tālāko gājienu, kuru tūliņ pēc brokas-
tīm nācās izpildīt. Šī bija pirmā grūtā karalaika dzīve: visu pagājušo dienu bez ēšanas, 
naktī tikai dažas stundas miera. No rīta jāraksta steigšus rīkojumi par tālāko gājienu 
un tūliņ jāiet tālāk. Toties 22. augusts solīja drusciņ ērtības un atpūtu: gājiens nebija 
liels – līdz Grubešovas pilsētiņai. 22. augustā divīzija iegāja Grubešovā, kur palika līdz 
23. augustam. Še notika V armijas nolīdzināšanās un pēdējās sagatavošanās uzbruku-
ma kaujai. Grubešova, Ļubļinas guberņas apriņķa pilsēta, apmēram tāda kā Valmiera. 
Visas valdības iestādes jau bija evakuētas, pilsētiņa bija klusa kā izmirusi. Ar divīzijas un 
dažu aizmugures daļu ienākšanu še iesākās jautrāka dzīve; karavīri jūtot, ka tuvākajās 
dienās dažam labam būs jāšķiras no šīs zemes priekiem un bēdām, centās vēl varbūt 
pēdējo reizi izbaudīt to, ko var no dzīves ņemt; tamdēļ Grubešovā valdīja Bacchus un 
Eross visvienkāršākajās un atklātākajās formās, kādās miera laikā tie nekad nedrīkstēja 
parādīties. Vēlāk kara laikā man bieži nācās redzēt atklātākās Erosa valdības formas, bet 
piedzīvojumi Grubešovā, kur man pirmoreiz ar tiem nācās sadurties, palika dziļi atmiņā. 

Grubešovā 38. divīzija dabūja savu kavalēriju: divas robežsargu jātnieku nodaļas un 
vienu kājnieku nodaļu. Mēs bijām ļoti priecīgi dabūt savus jātniekus, ar kuriem mēs varē-
tu veikt izlūkošanu un sakaru uzturēšanu. Miera laikā Krievijā valdīja uzskats, ka robež-
sargi kara gadījumā būs varens karaspēks, kurš pašā sākumā segs robežas un pēc tam 
ar nepārspējamu izveicību izpildīs izlūkošanas uzdevumus, jo miera laikā tie tika šādam 
darbam sagatavoti, tiem bija jāpārzina robeža un jāprot orientēties katrā vietā, dienā, 
naktī un miglā: ar vienu vārdu sakot, robežsargi tika uzskatīti par nepārspējamu divīzi-
jas kavalēriju. Tamdēļ mēs, dabūjuši paziņojumu, ka mums pieskaitītas divas jātnieku 
un viena kājnieku nodaļa, bijām ārkārtīgi priecīgi. Bet, kad ieradās šo nodaļu koman-
dieri, tad mēs dabūjām gluži pretēju iespaidu. Nodaļas komandieris lūdza dot viņam 
kādas nedēļas atpūtu, jo tie neesot pavisam spējīgi ko nebūt darīt. Atpūtu viņiem gan 
nedevām, bet arī nekāda labuma no viņiem neieguvām. Jātnieku nodaļām tomēr nācās 
veikt divīzijas izlūkošanu, lai gan virsnieki sūdzējās, ka viņu ļaudis nekad neesot šādam 
darbam apmācīti, un tamdēļ no viņu izlūkošanas mēs nekādus pozitīvus rezultātus ne-
varējām iegūt. Jātnieku patruļas tika gan izsūtītas, bet ziņojumi no tām vai nu pavisam 
neienāca, vai ienāca ļoti vēlu. Turpretim kājnieku nodaļa izrādījās par pilnīgi nelietojamu 
kaujas uzdevumu izpildīšanai: vienīgais, ko tai varēja uzdot, bija vezumu apsargāšana.
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24. augustā divīzijas štābs iegāja Mircē, bet pulki novietojās tuvākajā apkārtnē. Mir-
cē divīzijas štābu uzņēma kā miera laikā: vietējais muižnieks, kura pilī novietojās štābs, 
uzlūdza mūs uz pusdienām, kuras bija ļoti bagātīgas, netrūka pat šampanieša. Pils bija 
liela, kamdēļ novietojāmies ļoti ērti: pēc ilgiem laikiem man atkal bija atsevišķa istaba, 
cerēju par nakti labi atpūsties, bet iznāca otrādi. Pēc pusdienas laika pienāca pavēle do-
ties ceļā, kura gala mērķis bija viņpus Austrijas robežas. Tas radīja zināmu dzīvību. Es 
noorganizēju izlūkošanu. Vakara krēslā nākošā gājiena pavēle bija sastādīta un izsūtīta, 
gandrīz visi dienas darbi bija padarīti, atlika tikai sīkumi, kā arī pārbaudīšana, vai visi pa-
vēles saņēmuši un vai nav kādu pārpratumu. Bija kluss, silts vakars; kad jau bija gandrīz 
tumšs, sadzirdējām ļoti tālu artilērijas šāvienu troksni: tā bija pirmā artilērijas dūkoņa 
lielajā karā. Viss nogurums uzreiz pazuda, radās interese, enerģija un dzīvība – pamodās 
cīņas instinkts. Arī vēlāk manevru karā pie vislielākajām grūtībām, bezmiega naktīm, 
aukstuma un ēstgribas pirmie šāvieni vienmēr piespieda aizmirst nogurumu un izsauca 
vislielāko enerģijas uzplūdumu. Artilērijas šāvieni bija dzirdami dienvidu virzienā. Mēs 
pieņēmām, ka tur darbojas uz priekšu izsūtītā kavalērija, tā tas arī izrādījās. Pēc stundas 
uguns apklusa. Pēc vakariņām, kad mēs taisījāmies uz atpūtu, ienāca jauns rīkojums: 
rītdienas gājienu tika pavēlēts izvest ne dienvidu, kā tas bija dienas pavēlē, bet rietumu 
virzienā. Gājiens bija paredzams ļoti liels. Nācās steidzīgi atsaukt jau nosūtītos rīkoju-
mus, sastādīt jaunu pavēli un organizēt jaunu izlūkošanu, un spert soļus, lai izsūtītie 
izlūki varētu nākošajā dienā panākt divīziju. Jaunās pavēles sastādīšana un izsūtīšana 
vilkās visu nakti: man neizdevās atpūsties nevienu stundu.

Korpusa štābs neinformēja divīzijas par vispārējo stāvokli: divīzija nesaprata, kāpēc 
notiek šī pavēles pārmaiņa, kā arī nezināja, kas notiek citos korpusos un kaimiņu ar-
mijās. Ziņas no mūsu sakaru virsniekiem ienāca vēlu (viņiem bija jāsūta ziņas tieši uz 
korpusa štābu: uz divīziju tie sūtīja norakstus, kuri nokavējās). 24. augustā, kā zināms, 
austriešu I armija bija iesākusi uzbrukumu krievu IV armijai un bija pie Krasņikas guvu-
si sekmes. Sakarā ar to visa krievu V armija tika pagriezta no sava agrākā virziena uz 
dienvidrietumiem.

25. augustā gājiens iesākās agrā rītā pa smagu smilšainu ceļu. Lielā atpūta bija Tvšo-
vci pilsētiņā. Pēc atpūtas mēs ar štāba priekšnieku izjājām karaspēka kolonnai garām uz 
divīzijas štāba nakts vietu Čertovčiku sādžā. Mēs apmetāmies muižā; muižas īpašnieks 
saņēma mūs ļoti nelaipni, pat naidīgi. Šī naidīgā izturēšanās izlikās savāda: izmantojot 
kara stāvokli, mēs varējām izdarīt represijas. Patiesībā šis poļu muižnieks, kā Austrijas 
piekritējs, jau tajā pašā dienā vai dienu iepriekš bija redzējis savā muižā austriešu jātnie-
ku patruļas. Tagad ieradāmies mēs un turklāt ļoti mazā skaitā: 3 virsnieki un 4 kareivji. 
Varēja notikt, ka pēc kāda laiciņa atkal ierodas austrieši un padzen vai saņem mūs gūstā. 
Tā kā mēs toreiz par stāvokli nebijām orientēti, tad mums arī nenāca prātā, ka mēs atro-
damies austriešu jātnieku izlūku rajonā. 

Pulki pienāca tikai vakara krēslā; reizē ar tiem ieradās divīzijas komandieris un štāba 
vezumi. Pilnīgā tumsā man uzdeva pārraudzīt pulka novietošanos. Divīzija novietojās pa 
nakti pa brigādēm: I brigāde Zubovicē, II brigāde – Čertovčikas apkārtnē; katra brigāde 
izsūtīja savu apsardzības daļu. XIX korpusa otrā divīzija – 17. divīzija – atradās Komaro-
vas rajonā. Vakarā mēs no korpusa štāba nesaņēmām ne rīkojumus, ne ziņas par stāvok-
li. Stipri noguruši, nolikāmies gulēt. Ap plkst. 2 no rīta 26. augustā saņēmām korpusa 
pavēli par nākošās dienas uzdevumu.

Pēc korpusa komandiera pavēles stāvoklis uz 26. augustu bija šāds: 25. augustā 
korpusa kavalērijas izlūki bija sastapuši ienaidnieka kavalērijas eskadronu 10 verstis 
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uz dienvidiem no mūsu atrašanās vietas un otrā vietā, apmēram 15 verstis no mums, 
sastapa ienaidnieka kājnieku rotu, kura raka ierakumus – tās bija pēdējās vakardienas 
ziņas par ienaidnieku. Tātad daudzmaz stiprāku ienaidnieka spēku sastapšana nebija 
paredzama. Viens eskadrons jātnieku neko nenozīmē; vienas kājnieku rotas sastapšana 
radīja iespaidu, it kā ienaidnieks būtu izbīdījis nelielas daļas kavalērijas pabalstīšanai. Es 
domāju, ka šo vienu rotu, pat ja aiz tās būtu vēl 2 līdz 3 rotas, mēs viegli uzvarēsim, un 
uzvara dos mums gūstekņus un trofejas. Domāju arī par to, cik nelietderīgi ir izbīdīt uz 
priekšu atsevišķas rotas vai bataljonus, kad stāvoklis nav zināms, un šīs nelielās daļas 
pretinieks var viegli iznīcināt. Tāds mans spriedums dibinājās uz to, ka biju pārliecināts 
par krievu kavalērijas daudzumu un ka kavalērijas izlūkošana varēs dot pamatīgas ziņas 
par ienaidnieku, vismaz tik daudz, lai noskaidrotu, cik plašs rajons vēl brīvs no ienaid-
nieka. No korpusa pavēles man radās iespaids, ka visā nākošās dienas gājiena rajonā 
ienaidnieka nav, bet ir tikai viena rota un viens eskadrons – tas jau tik niecīgs spēks, ar 
kuru kājnieku divīzijai nav ko rēķināties. Tālāk korpusa pavēlē bija norādīts, ka korpu-
sa kavalērija – viens kazaku pulks naktī no 25. uz 26. augustu atradās 5 verstis priekšā 
38. divīzijas apsardzības daļām. Tā kā nākošajā dienā mums bija jāiet uz priekšu, ja nu 
ienaidnieks kaut kur būs mums ceļā, tad vispirms uz to uzdursies kazaku pulks, un mēs 
dabūsim laikus ziņas par ienaidnieku, ar vienu vārdu sakot, nekādu nejaušību nevarēja 
būt. XIX korpusa kājnieku stāvoklis naktī no 25. uz 26. augustu bija šāds: labajā flangā – 
17. divīzija Komarovas sādžas rajonā, 38. divīzija – I brigāde Zubovices rajonā, II brigāde 
ar divīzijas štābu – Čertovčiku rajonā ar apsardzības līniju gar Mihalovu–Vožičinu.

Saskaņā ar korpusa pavēli 26. augustā 17. divīzijai bija jāvirzās uz rietumiem un dien-
vidrietumiem no Komarovas, tad uz Kriņicu, Majdaniem un Veļikiem; 38. divīzijai – ar 
I  brigādi uz dienvidiem  – dienvidrietumiem  –Tarovatku un Tomašovu, II brigādei  – uz 
dienvidrietumiem – Rahani, Tomašovu. 38. divīzijas II brigādes virzienu šķērsoja 4 strauti-
ņi, kuri tecēja no austrumiem; strautiņi tecēja pa pļavaini purvainām ielejām ap ½ versti 
platumā; starp šiem strautiņiem bija diezgan kalnains apvidus, pārklāts laukiem un me-
žiem. Uz pirmā strautiņa Mihalovas-Vožičinu līnijas atradās mūsu apsardzības līnija.

26. augustā plkst. 5 izsūtīja divīzijas pavēli tālākajam gājienam: I brigādei brigādes 
komandiera ģenerālmajora Behma vadībā bija jāiet no Zubovices caur Tanovatku uz To-
mašovas pilsētiņu; II brigādei, pie kuras atradās divīzijas komandieris un divīzijas štābs, 
bija jāiet caur Kahaņiem, Podhorecu, Gorni, Majdaniem, Tomašovu, gājiens bija jāsāk 
plkst. 8 rītā.

Es uzcēlos ļoti noguris un neizgulējies plkst. 4 rītā, jo naktī iepriekš nebiju nemaz 
aizmidzis, un šinī naktī dabūju aizmigt uz kādu pusstundu. Sakārtoju savas kartes tālā-
kajam gājienam. Bija pienākuši tikai daži štāba rati un tie paši palika neizpakoti, kādēļ 
nevarēju uzdot salīmēt kartes lapas rakstvedim; es pats lūkoju pielīmēt tālākās lapas, 
bet tā kā līmes nebija, tad salīmēšanu izdarīju ar pastmarku malas papīra palīdzību; 
protams, kartes lapas ļoti vāji turējās kopā. Divīzijas komandieris ieraudzījis šo manu 
darbu un domādams par savām kartes nesalīmētām lapām, vaicāja: „Vai jūs man šīs kar-
tes sagatavojāt?” Es izlikos, ka nesaprotu, un vienaldzīgi atbildēju: „Nē, šīs kartes es 
sagatavoju sev.” Divīzijas komandieris noņurdēja zem deguna un aizgāja. Es atradu, ka 
tas bija nepieklājīgi no manas puses, bet tomēr man kartes bija vairāk vajadzīgas nekā 
viņam, un turklāt viņa rīcībā bija vairāk līdzekļu nekā manā; nebūtu jau arī bijis lietderīgi 
nodarbināt ģenerālštāba virsnieku ar tādu darbu, kuru var izpildīt katrs rakstvedis. Pār-
baudīju pavēļu izsūtīšanu un saņemšanu, tad ieturējām ļoti nabadzīgas brokastis un sā-
kām gājienu. Divīzijas komandieris un štāba priekšnieks izgāja pirmie, es paliku nokārtot 
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ziņojumus un sakarus; kopā ar mani palika arī štābam piekomandētais štābrotmistrs 
Ivaščenko (Ivaščenko beidzis akadēmiju ar II šķiru vienu gadu vēlāk par mani), ar mobi-
lizācijas pasludināšanu viņu nozīmēja par mūsu otro – 60. divīzijas štāba ģenerālštāba 
adjutantu, bet pēc tam šinī divīzijā par ģenerālštāba adjutantu nozīmēja citu, kamdēļ 
Ivaščenko atgriezās savā pulkā; Ivaščenko pulks atradās tālu uz priekšu, un viņu pagai-
dām atstāja pie mūsu divīzijas štāba.

Šīs dienas gājiens man izlikās tikpat mierīgs kā iepriekšējā dienā, jo varēja uzdur-
ties tikai uz kādu eskadronu vai rotu, kuras pretestību mēs bijām spējīgi salauzt. Es 
ar štābrotmistru Ivaščenko izjāju tad, kad brigāde jau bija ceļā, un mēs jājām ātri, lai 
panāktu štāba priekšnieku. Lai tiktu garām kolonnai, mums bija jājāj blakus ceļam pa 
laukiem un arumiem. Uz vienas ežas mana zirga kāja aizķērās, tas klupa un es nokritu 
zirgam pāri uz priekšu un sāniem. Kad biju nokritis, ieraudzīju, ka Ivaščenko turpināja 
rikšot uz priekšu. Es uzkāpu atkal zirgam mugurā, panācu Ivaščenko un jautāju, kamdēļ 
tas nav apstājies, redzēdams, ka es ar zirgu nokritu. Viņš man mierīgi atbildēja: „Es taču 
paskatījos un redzēju, ka nokrita zirgs un ka Jūs zem zirga nepakļuvāt, bet nokritāt sāņus 
no zirga, tātad nekādas nelaimes nevarēja būt.” Te pirmo reizi sastapos ar to ukrainiešu 
flegmatisko aukstasinību, kuru apraksta Gogolis savā „Tarass Buļba”. 1918. gadā es sa-
stapu Ivaščenko Ukrainas armijā un pēc šo piedzīvojumu daudzi Ukrainas notikumi man 
kļuva saprotami. Tomēr šis kritiens ar zirgu man izlikās par kādu ļaunu pazīmi.

Nonākot Vožičinas sādžā, mēs panācām štāba priekšnieku; še notika maza atpūta 
un no šejienes mēs pavēlējām nodibināt telefona sakarus ar mūsu I brigādi un korpusa 
štābu. Lai gan to organizēja jau no paša rīta, tomēr telefona sakari vēl nebija nodibināti. 
Mēs turpinājām gājienu. Pie Vožičinas mums bija jāpāriet pār pirmā strauta ieleju – defi-
lē. Te jau pa nakti bija stāvējusi mūsu korpusa kavalērija – kazaku pulks. Mēs virzījāmies 
tālāk uz priekšu un nonācām līdz otrā strauta ielejai Kahaņu ciemā. Tikko mēs bijām 
pārgājuši uz otru (dienvidu) pusi no šīs ielejas, atskanēja šāvieni – priekšā un pa labi – 
sastapts ienaidnieks. Iesākās pirmā kaujas sadursme.

Krievu-japāņu karā es nonācu frontē jau pēc Mukdenas kaujas un tamdēļ zem 
uguns man nācās būt tikai aizstāvēšanās pozīcijās (Sipingājas pozīcijā): uzbrukuma un 
sastapšanās kaujas es nebiju pārdzīvojis. Pirmie šāvieni, atrodoties gājienā, darīja stipru 
iespaidu. Divīzijas komandieris bija ņēmis dalību kaujās tikai 1880-os gados Turkestānā 
un maz pazina moderno karu. Turpretim štāba priekšnieks pulkvedis Agapejevs bija krie-
vu-japāņu karā ņēmis ļoti dzīvu dalību un šī laika karu labi pazina.

Uguns ātrā laikā izplatījās visā gājiena apsardzības frontē. Ap plkst. 10 šauteņu 
uguns bija jau dzirdama visur priekšā. Atveda pirmo gūstekni – austriešu jātnieku. Gūs-
tekni atveda 151. pulka kājnieku izlūki un pastāstīja, ka tie sastapuši jātnieku patruļu, 
apšaudījuši to, nokritis no zirga jātnieks, kuru tie noķēruši un saņēmuši arī vienu zirgu. 
Atveda zirgu un jātnieku. Es mēģināju izdabūt no gūstekņa kādas ziņas, bet viņš neko 
nezināja pastāstīt un tikai vaicāja, kas ar viņu notikšot – vai mēs viņu nenošaušot. Bei-
dzot apskatīju viņa dokumentus un izrādījās, ka tas ir Austrijas žīds. Man tagad kļuva 
skaidras viņa bailes, nezināšana un arī gūstā krišana.

Apšaudīšanās laikā divīzijas štābs bija pārgājis pār upītes ieleju no Rahaņiem uz 
Verahaņu ciemu upītes dienvidu krastā. Karaspēka kolonna nāca pāri upītei (staignas 
pļavas) pa šauru ielejas ceļu. Stāvot uz dienvidu krasta, divīzijas komandieris deva pār-
nākošām rotām mutiskas pavēles doties uz priekšu pa labi un pa kreisi, rādīdams ar roku 
uzbrukuma virzienu. Štāba priekšnieks kratīja galvu un, man pieliecies, klusām teica, ka 
ar tādu rīcību sajuks daļas un nebūs kopēja priekšnieka un kopīgas vadības; man viņš 
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pavēlēja vismaz pierakstīt, kāda rota uz kuru pusi nosūtīta. Uguns frontē palika stiprāka 
un stiprāka. Pirmajai pienākušajai baterijai uzdeva ieņemt pozīciju uz dienvidiem un pa-
balstīt uzbrukumu; uzdevumu un apstākļus tuvāk nepaskaidroja. Divīzijas komandieris 
gribēja ar štābu tūliņ doties uz priekšu, priekšējās kaujas līnijās. Štāba priekšnieks pa-
stāvēja uz to, ka jānosaka un jāieņem komandēšanas vieta, uz kurieni pulki varētu sūtīt 
ziņojumus un no kurienes būtu iespējams dot rīkojumus, bet ne strēlnieku ķēdē. Divīzi-
jas komandieris galu galā piekrita tam, ka jāieņem komandēšanas punkts uz dienvidiem 
no Verahaņu sādžas, uz kalna mežmalā, bet pats, paņemdams sev līdz štābrotmistru 
Ivaščenko, devās uz priekšu strēlnieku līnijā, atvēlēdams štāba priekšniekam kopā ar 
mani nodibināt komandēšanas punktu minētajā kalnā – mežmalā. Štāba priekšnieks, 
palikdams ar mani, teica: „Atkal iesāksies tas pats bezvadības stāvoklis kā pie grāfa 
Kellera krievu-japāņu karā.” Es to pilnā mērā nesapratu, man tomēr likās, ka divīzijas 
komandiera personīgās drošsirdības izrādīšana stādāma augstāk par komandēšanas 
punkta izvēlēšanos, kurš mazāk apdraudēts un ērtāk pieejams.

Štāba priekšnieks ar mani un kādiem 10 ziņnešiem devās uz nozīmēto komandēša-
nas punktu. Mēs gājām taisni pār lauku, pa kreisi no mums vilkās dziļa grava. Pār mūsu 
galvām sāka svilpt lodes un viena otra lode sāka biežāk ieurbties netālu no mums zemē. 
Štāba priekšnieks teica: „Oi, Pjotr Karlovič, še vairs nav labi  – iesim pa gravu.” Toreiz 
un vēl dažus mēnešus vēlāk šis viņa izteiciens izlikās par bailības pierādījumu. Toreiz es 
nesapratu ne briesmas, ne karu, gluži otrādi – man bija ļoti patīkami iet pa tādu vietu, 
kur svilpo lodes. Štāba priekšnieks gāja pa gravas apakšu, bet es centos iet pa gravas 
augšmalu, lai būtu zem lodēm. Tā mēs nonācām izvēlētajā vietā: mūsu zirgus ieveda 
mežā, mēs paši palikām meža malā. Es apskaudu divīzijas komandieri un štābrotmistru 
Ivaščenko, kuri bija aizgājuši zem tiešās uguns, bet es ar štāba priekšnieku – slēpdamies 
no uguns – mežā.

No uguns varēja dzirdēt, ka kauja paliek arvien karstāka, un visā frontē tarkšķē-
ja stipra šauteņu un ložmetēju uguns. Pēc neilga laika viena no mūsu baterijām arī at-
klāja uguni. Ienaidnieka artilērija vēl nebija sākusi darboties. Mums neienāca neviens 
ziņojums un arī neviens rīkojums no mums netika dots. Ziņojumi neienāca tamdēļ, ka 
neviens nezināja, kur štābs atrodas (jo brigādes vienības bez apstākļu noskaidrošanas 
grūda uz priekšu). Rīkojumus mēs nevarējām dot tamdēļ, ka mēs nezinājām, kas frontē 
notiek. Mežainā apvidus dēļ mēs redzējām tikai nelielu frontes daļu un pārējo fronti 
mēs tikai dzirdējām. Ap plkst. 12 pie mums ieradās divīzijas komandieris ar Ivaščenko; 
pēdējais stāstīja man, ka viņiem esot bijis ļoti karsti. Viņi esot bijuši un atradušies zem 
tiešās uguns, vienkāršu strēlnieku lomā un tādēļ arī apstākļus noskaidrojuši ne vairāk, kā 
vienkāršs strēlnieks savā vada sektorā. Iesāka darboties arī ienaidnieka artilērija, bet tā 
šāva ļoti slikti, dažus augsti sprāgstošus šrapneļus raidīja arī uz mūsu mežmalu. Mums 
no tiem mežā nebija ko bīties. Tomēr gūstā saņemtais austriešu zirgs dabūja vienu šrap-
neļu lodi mugurā, no kuras tas nākošajās dienās nobeidzās.

Pie mums ieradās artilērijas diviziona komandieris ar jautājumu, kāds uzdevums 
dodams viņa trešajai baterijai. Nolēmām uzstādīt to kreisajā flangā, pa kreisi no meža, 
kurā atradāmies. Apvidus mums bija maz pazīstams, un nolēmām kopā ar bateriju ap-
skatīt kreiso flangu, atstājot komandēšanas punktā vienu virsnieku ziņojumu saņem-
šanai. Ienāca ziņas, ka mūsu I brigāde arī atrodas kaujā un sekmīgi iet uz priekšu. Pēc 
baterijas pozīcijas apskatīšanas mēs steidzāmies uz mūsu komandas punktu. Ziņas bija 
ienākušas, tās tikai vēstīja, ka abi kājnieku pulki atrodas kaujā un ka visā frontē notiek 
ļoti sīva cīņa, turklāt ienaidnieks cenšas apņemt mūsu flangus. Divīzijas komandieris, 
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nedabūdams no šiem ziņojumiem nekādu skaidrību, pavēlēja man apskatīt kreiso kaujas 
rajonu un ziņot par tā stāvokli. Šo pavēli es saņēmu ar vislielāko prieku. Man tas izli-
kās par manu tiešo uzdevumu un darbību. Lai gan, kā jau minēju, mūsu komandēšanas 
punkts atradās ne tikai zem šrapneļu, bet arī zem kājnieku uguns, tad tomēr es sēdos 
savam zirgam mugurā un jāju ne pa mežu, pa kuru es varēju nokļūt līdz priekšējām līni-
jām, bet pa lauku, līdzās mežam. Jo tālāk es jāju, jo biežāk un biežāk sāka svilpot man 
garām lodes; beidzot lodes sāka tik bieži sisties zemē starp zirga kājām, ka zirgs sāka 
stipri uzbudināties un lēkāt. Es nemaz neapzinājos briesmas. Man domu virziens bija 
tāds: „Kāda lode var trāpīt zirgam, zirgs nokritīs un salauzīs man kāju.” Tamdēļ es nokā-
pu no zirga, atdevu to ziņnesim un pavēlēju ievest to mežā, kur arī gaidīt mani. Es pats 
gāju kājām tālāk uz priekšu līdz ķēdei. Ejot es sastapu dažus kareivjus un miegainā balsī, 
kā manevros, sāku tos iztaujāt: ko tie dara, kurp iet, kādas rotas, kur atrodas viņu rotas 
utt. Bet neviens no kareivjiem nemācēja dot man skaidru atbildi kā manevros. Es nācu 
pie slēdziena, ka esmu sastapies ar pārāk neattīstītiem kareivjiem, kamdēļ sāku meklēt 
virsniekus. Mežmalā es atradu rotas komandieri, kurš gulēja apmēram 10 soļus aiz rotas 
ķēdes. Es sāku ar viņu sarunāties, apkārt stipri svilpoja lodes. Rotas komandieris teica 
man, lai es nogulstos, jo še stipri apšaudot. Es to izpildīju, ne baidīdamies no lodēm, bet 
gan, lai ierindas virsniekam nerādītu, ka ģenerālštāba virsnieks nezinātu kaujas paņē-
mienus. Tomēr es nogūlos ne lejā, kur atradās rotas komandieris, bet virs tās. Kad vairā-
kas lodes iesitās zemē tieši blakus man, rotas komandieris aiz rokas atvilka mani ielejā.

Parunājis ar rotas komandieri, es gāju tālāk pa labi, kur uz lauka atradās 152. pul-
ka labais flangs: starp šo flangu un 151. pulka kreiso flangu bija atstarpe. Šinī atstarpē 
blakus mazam uzkalniņam atradās flangu patruļa 6–8 kareivju sastāvā. Šie kareivji bija 
paslēpušies aiz maza paaugstinājuma. Es nogāju pie tiem un nenogūlos viņu starpā, bet 
uz priekšu paaugstinājuma virsotnē, lai apskatītu kaujas lauku kā miera laika manevros. 
Tomēr es neko neredzēju, izņemot šāvienu dūmus. Es sāku sarunāties ar kareivjiem un 
tos iztaujāt. Še pirmo reizi man uzkrita kareivju skats: stīvas izplestas, neko neizteicošas 
acis – acis kā stipri piedzērušiem.

No 152. pulka labā flanga devos uz pulka kreiso flangu. Atgāju drusku atpakaļ aiz 
frontes, gāju tad pa ieleju un devos tālāk pa mežu, turoties visu laiku ap 100 soļu no 
frontes. Mežā es sastapu vairākus kareivjus. Mēģināju tos iztaujāt, bet gandrīz neviens 
kareivis man nevarēja dot daudzmaz skaidras atbildes; novēroju, ka visiem kareivjiem 
bija ļoti bālas sejas un neko neizteicošas acis: tie bija pārņemti no kaujas briesmām, bet 
es vēl šīs briesmas nesapratu. Izgājis meža austrumu malā, atrodos diezgan dziļā ielejā; 
austrumos atradās Pavlovkas sādža. Tanī nemanīju nekādu kustību. Es vairs neredzē-
ju ne savējos, ne ienaidnieku. Pēc neilga laiciņa dienvidos no kalna (273) sākās pareta 
uguns, – tātad tur bija ienaidnieks. Drīz arī kalna ziemeļu virzienā atklāja uguni. No tā 
slēdzu, ka tur atrodas savējie: tur atradās 152. pulka pakāpēm aiz flanga novietota rota. 
Tagad lodes svilpoja man pār galvu no abām pusēm; nu man palika drusku bailīgi. Es 
iedomājos, ka, ja mani vienu pašu te ievainos, tad neviens mani neatradīs. Iegāju atpakaļ 
mežā, lai uzmeklētu savu zirgu. Zirgi un ziņnesis bija stipri uztraukti. Atpakaļ es jāju pa 
mežu un tikai komandas punkta tuvumā izjāju uz lauka, jo slēpties bija neveikli, un pēc 
tam piejāju pie divīzijas komandiera mežā. Mans ziņojums divīzijas komandierim bija ļoti 
nepareizs; es vēl nemācēju novērtēt stāvokli. Ziņoju, ka stāvoklis ļoti labs, ienaidnieks ne 
tuvāk par 1000 soļiem no mūsu ķēdēm (patiesībā ap 400 soļu, jo guļošs, labi apvidum 
pielāgojies ienaidnieks izliekas tālāk), mūsu spēki spējīgi turpināt uzbrukumu, abpusēja 
artilērijas uguns ļoti vāja; zaudējumi mūsu pusē niecīgi, ne vairāk par 5–6 cilvēkiem rotā.
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Pēc neilga laika sāka ienākt īsas, bet diezgan uztraucošas ziņas. 151. pulks ziņoja, ka 
ienaidnieks stipri uzbrūk mežā, tā labais flangs apdraudēts, rezerves visas izlietotas un 
patronu maz. Štābs deva rīkojumu piegādāt patronas. Ap mūsu komandēšanas punktu 
sāka biežāk krist šrapneļi, mēs devāmies dziļāk mežā. Arī 152. pulks ziņoja, ka stāvoklis 
grūts. Pēc neilga laika 5. baterija (centrā) ziņoja, ka tā atrodas zem ienaidnieka kājnie-
ku uguns un apšauda ienaidnieku ar karteču uguni. Tobrīd es nesapratu, kā tas varēja 
notikt. Patiesībā dažas mūsu rotas tika atspiestas un ienaidnieks virzījās uz priekšu. Ar-
tilērijas brigādes komandieris lielā uztraukumā lūdza glābt bateriju. Par laimi baterija 
pati ar savu uguni atsita ienaidnieka uzbrukumu. Štāba priekšnieks pierunāja divīzijas 
komandieri pārcelt komandēšanas punktu atpakaļ uz Verahaņi, kā krustceļu, kur ziņne-
sis mūs varētu viegli atrast un mēs atkal izsūtīt ziņojumus, kā arī sakārtot tuvāko aiz-
muguri un pārgrupēt rezerves. Nonākot Verahaņē, sastapām jau uztrauktus telefonistus 
un ziņnešus. Še bija arī jau daudz noklīdušu un nomaldījušos (atkāpjošos) kareivju. Štāba 
priekšnieks iesāka enerģiski savākt izklīdušos un sūtīja tos atpakaļ uz fronti.

Agrā rītā īsi pirms kaujas dažas verstis priekšā pacēlās melni dūmu stabi. Izrādījās, 
ka deg labības kaudzes. Tanī laikā Polijā jau lielākā daļa labības bija novākta; novākto 
neizkulto labību Polijā mēdz sakraut lielās kaudzēs. Mūsu frontes priekšā šīs labības 
kaudzes aizdegās un arī kaujas laikā tās sāka degt mūsu flangos. Kad nonācām atpa-
kaļ Verahaņes sādžā, labības kaudzes sāka degt arī mūsu kreisajā flangā un pakāpeniski 
dūmu mākoņi pacēlās arvien tālāk un tālāk aiz mūsu flanga. Tā nebija laba pazīme. Mēs 
pieņēmām, ka priekšējās izlūku daļas, aizdedzinot labības kaudzes, signalizē, rādot cik 
tālu tās aizgājušas. Patiesībā tas tā nebija. Aprakstot šīs pirmās kaujas, arī austrieši pie-
min šos uguns signālus, bet attiecina tos uz Krievijas plaši noorganizēto spiegu tīklu. 
Krievijas spiegi ar kaudžu dedzināšanu esot rādījuši austriešu karaspēkam atrašanās vie-
tas. Patiesībā laikam priekšējās kavalērijas patruļas būs radījušas šos uguns signālus, jo 
sevišķi krievu kazaki ļoti mīlēja aizdedzināt visu, kas deg.

Mums bija jādomā par atkāpšanos, jo ap plkst. 15 jau varēja manīt, ka mūsu pulkus 
spiež atpakaļ. Pēc neilga laika Verahaņē ieradās 5. baterija un ziņoja, ka mūsu kājnie-
ki jau atkāpušies tik tālu, ka pulka komandieris pavēlējis arī baterijai atiet. Atkāpšanās 
apvidus dēļ mums bija ļoti grūta. Starp Verahaņi un Kohaņi atradās mīksta pļavas iele-
ja, pāri kurai veda tikai viens labs ceļš, apmēram ¾ verstis garš, pa kuru varēja virzīties 
vienīgi artilērija un vezumnieki. Ja ienaidnieks turpinātu neatlaidīgi uzbrukt, tad šī ieleja 
varēja nākt zem ienaidnieka artilērijas un arī ložmetēju uguns. Tā kā to no dūmu sta-
biem varēja redzēt, ienaidnieks apdraudēja ne tikai mūsu flangu, bet pat aizmuguri, jo 
mūsu kreisais flangs bija pilnīgi atklāts. Starp Grodislavicas un Mihaļevas sādžām šī ie-
leja bija šaura un pie Grodislavicas labības kaudzes jau sen dega. Ja ienaidnieks ieņemtu 
Mihaļevu, tad viss mūsu atkāpšanās ceļš būtu zem tiešās uguns. Tamdēļ baterijai uzdeva 
ieņemt pozīciju ziemeļaustrumos no Rahaņes. Man štāba priekšnieks pavēlēja salasīt 
pa ieleju atkāpjošos kareivjus, formēt no tiem komandu un ieņemt augstumus pie Mi-
haļevas, lai segtu kreiso flangu un bateriju. Salasīt atsevišķās atkāpjošās kareivju grupas 
nebija viegli. Tie, kas jau kā pirmie bija atstājuši savas rotas, droši vien kaujā iet nemīlēja. 
Ar dažu ziņnešu palīdzību es tomēr savācu ap 60 cilvēku, pavēlēju tiem iet un ieņemt 
pozīcijas, bet tie atbildēja: „mums nav patronu.” Šādu atbildi vēlāk dabūju ļoti bieži dzir-
dēt. Es tūliņ piesaucu garām braucošos patronu ratus un pavēlēju saņemt patronas. Se-
kojot patronu saņemšanai, es novēroju, ka mani „varoņi” ņem tikai pa vienai vai divām 
patronu paciņām un ka tiem vēl patronu diezgan. Vedot savu komandu uz pozīciju, es 
redzēju, ka ienaidnieka šrapneļi sāka plīst virs Verahaņes. Par laimi, ienaidnieks izšāva 
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tikai 4–5 šrapneļus, bet ar to pietika, lai paātrinātu pāreju pār ieleju. Nonākot pie Miha-
ļevu sādžas, redzēju, ka jau visas baterijas un vezumi bija pārgājuši pār ieleju. Otrā ielejas 
pusē ienaidnieks vēl nebija manāms, kamdēļ pagriezu savu komandu, lai pievienotos ko-
lonnai. Štāba priekšnieku un kolonnu panācu nākošajā ielejā pie Vožučinas. Ienaidnieka 
virzienā bija dzirdami vairs tikai reti šāvieni, bet tomēr atkāpjošās daļās, galvenā kārtā 
vezumos un arī artilērijā, uztraukums vēl nebija pārgājis. Vožučinas ielejas otrā krasta 
ceļmalā bija redzamas pat dažas no vezumiem izmestas mantas, kā cukurs, putraimi 
un kaltēta maize; iepakaļus nākošie kājnieki ļoti priecājās, tie paņēma un tūliņ izdalīja 
atstāto cukuru. 1½ km aiz Vožučinas (6–7 km no kaujas lauka) artilēriju apturēja ielejā, 
lai salasītos, savestu kārtībā vienības un dotu paēst un atpūsties ļaudīm. Te noskaidroja 
arī zaudējumus. Zaudējumi izrādījās ļoti lieli: kājnieku pulkos ievainoti un krituši ap 30% 
virsnieku un ap 25% kareivju no daļu kaujas sastāva; artilērija zaudējusi tikai 2–3 kareiv-
jus. Par visu notikušo tika ziņots korpusa komandierim.

Pēc apmēram stundas atpūtas mēs gājām tālāk caur pagājušās nakts nometni Čer-
tovčiku uz Pševalu. Pēdējās trīs verstis nācās iet jau tumsā pa meža ceļu. Mēs jutāmies 
ārkārtīgi noguruši un, zināms, ka neveiksmi cietuši, sliktā gara stāvoklī vēl vairāk tam-
dēļ, ka I brigāde mums dienā ziņoja, ka tā sekmīgi iet uz priekšu. Likās, ka vienīgi mēs 
tie nelaimīgie, kuri jau pirmajā kaujā cietuši neveiksmi un vēl no austriešiem. Vienīgais, 
par ko mēs pateicāmies Dievam, bija tas, ka austrieši neturpināja uzbrukt un ļāva mums 
mierīgi atkāpties. Kaujas sīkumi un pareizs zaudējumu skaits vēl nebija noskaidrots. Vē-
lāk izrādījās, ka kauja bijusi ārkārtīgi nikna. Pēcpusdienā jau abas puses atradušās mežā 
50 soļus viena no otras. Tās rotas, kuras segušas atkāpšanos, palikušas uz vietas līdz 
vakara krēslai, turpinot īsu uguni. Divīzijas lazarete, kura atradās pie brigādes, nav at-
kāpusies, bet palikusi uz vietas un nokļuvusi austriešu rokās ar visiem neevakuētajiem 
ievainotajiem. Varbūt, ka zaudēti arī daži ložmetēji, bet par to neko neziņoja.

Pševalā mēs nonācām tumsā un katrs meklēja tikai vietu, kur atgulties. Divīzijas 
komandieris, štāba priekšnieks, es un vēl divi virsnieki nolikāmies uz guļu mazā, mazā 
istabiņā un tūliņ aizmigām. Bija gan dots rīkojums par apsardzības izlikšanu ap Pševalu, 
bet mēs bijām pilnīgi pārliecināti, ka nekādas apsardzības nebūs; visi tikpat gulēs un 
tamdēļ arī mēs likāmies mierīgi gulēt.

Tādi bija mani toreizējie iespaidi un jūtas, jo biju ne visai labi orientēts par savējo 
kaimiņu daļu stāvokli un par ienaidnieku gandrīz neko nezināju. Patiesais stāvoklis šinī 
dienā bija šāds.

Krievu V armija virzījās uz dienvidiem un dienvidrietumiem. Pa labi no XIX korpusa 
virzījās XXV korpuss; pa kreisi V korpuss, kurš bija palicis stipri iepakaļus. Austriešu IV 
armija virzījās pret krieviem ziemeļrietumu virzienā, šīs armijas vidējais – XI korpuss sa-
ņēma uzdevumu uzbrukt tanī joslā, kurā gāja krievu XIX korpuss, centrs un labais flangs. 
Austriešu VI korpusa kreisajā flangā 39. divīzija uzdūrās krievu XIX korpusa kreisajam 
flangam – 38. divīzijas II brigādei, pie kuras es atrados. Kaujas iespaidus, kurus aprak-
stīju, ieguvu 38. divīzijas II brigādes kaujā pret visu austriešu 39. divīziju. Austriešu VI 
korpusa centrs virzījās 27. un labā flangā 15. divīzijā, kura vēl nebija sastapusi ienaid-
nieku, jo krievu V korpuss bija palicis vēl stipri iepakaļus. Iepriekšējā dienā (25. augustā) 
austriešu IV armijas kreisais flangs jau bija guvis sekmes pret krievu XXV korpusu. Mēs 
par to vēl neko nezinājām; 26. augusta rītā mēs vēl nezinājām, ka mēs varam uzdur-
ties stipriem ienaidnieka spēkiem. Šāda ļoti trūcīga orientēšanās turpinājās XIX korpusā 
visu laiku, kamēr tur dienēju. Tas izskaidrojams ar nesagatavoto ģenerālštāba sastāvu. 
Pēc krievu armijas noteikumiem un tradīcijām korpusa štābā atradās štāba priekšnieks, 
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ģenerālštāba štāba pulkvežleitnants un trīs ģenerālštāba kapteiņi, turklāt pēc vecāku-
ma divīzijas štāba priekšnieks stāvēja augstāk par korpusa štāba pulkvežleitnantu un 
divīzijas štāba operatīvais (ģenerālštāba) adjutants bija vecāks par korpusa štāba ģe-
nerālštāba kapteiņiem. Tas radīja sacensību. No lietderības viedokļa tas neapšaubāmi 
bija pareizi. Krievijas korpusu komandieri parasti nebija savu uzdevumu augstumos, bet 
sevišķi to varētu teikt par XIX korpusa komandieri ģenerāli Gorbatovski. Viņš meklēja 
sev personīgi padevīgus izpildītājus. Jaunie, tikko akadēmiju beigušie kapteiņi un štāb-
kapteiņi atrada pie ģenerāļa Gorbatovska izdevīgu pamatu karjerismam. Šie trīs jaunie 
ģenerālštāba virsnieki nāca tieši no akadēmijas sola bez mazākā ierindas vai štāba die-
nesta cenza. Korpusa komandieris bieži vien jautāja viņiem par stāvokli un apstākļiem, 
jo ar darbu apkrautajiem štāba priekšniekam un viņa palīgam ģenerālštāba pulkvedim 
nebija iespējams katru brīdi izpildīt korpusa komandiera kaprīzās vēlēšanās. Lai iegūtu 
vairāk iespaida, šie jaunie ģenerālštāba virsnieki centās izpatikt korpusa komandierim 
un, no otras puses, nomelnot citus darbiniekus, sevišķi divīzijas štābos. Jau tanī laikā ra-
dās pilnīgi neapzinīgs ienaids pret augstāko štābu. Tā 26. augusta korpusa pavēlē uzdeva 
divīzijas štābam nodibināt telefona sakarus ar korpusa štābu, kurš atradās 20 verstis no 
korpusa štāba. Korpusa štābs mums nekā nedeva, bet prasīja no mums, vājinot ar to 
divīzijas darba spējas. Tas bija viens no principiāliem jautājumiem: krievu lauka regla-
ments prasīja sakarus no priekšnieka uz apakšnieku, šinī gadījumā korpusa štābs prasīja 
pretējo.

Austriešu IV armijas komandieris ģenerālis Aufenbergs apraksta šo pirmo kaujas 
dienu ar krievu XIX korpusu apmēram sekojoši.

Kreisajā spārnā gāja uz priekšu pa Tomašovas–Zamostjes šoseju 39. divīzija, izdalot 
uz labo pusi sānu kolonnu (ģenerālmajora Foglara vadībā). Šī labā sānu kolonna sastā-
vēja no 3 bataljoniem ar 3 baterijām. Tā pirmā uzdūrās uz ienaidnieku un, ātri uzbrū-
kot, atsita to. Atsistais ienaidnieks sakārtojās augstuma līnijā pie Tarnovatkas, kur ļoti 
izdevīgā apvidū atradās arī rezerves. Šeit bija krievu XIV korpusa miera laika šaušanas 
lauks ar blindāžām un ierakumiem. Šajā līnijā cieta neveiksmi tālākie uzbrukumi, kuros 
ņēma dalību visa austriešu 39. divīzija. 39. divīzija cietusi smagus zaudējumus, kritis arī 
ģenerālis Foglars, tamdēļ pievakarē korpusa komandieris pavēlēja divīzijai atiet atpakaļ 
un ieņemt augstuma rindu uz ziemeļiem no Tomašovas. Tā raksta austrieši. Patiesībā 
no krievu puses še darbojās mūsu – 38. divīzijas I brigāde ģenerālmajora Bēma vadībā 
un vēlāk pienāca vēl 17. divīzijas brigāde – tātad kopā arī divīzija. Pirmā sadursme notika 
ar mūsu brigādes avangardu, kurš cieta neveiksmi. Pēc tam atsvieda atpakaļ austriešu 
sānu kolonnu, bet, kad kaujā ieveda visu austriešu 39. divīziju, tad sākumā mūsu brigāde 
un 17. divīzijas brigāde guva sekmes kaujā un aizgāja līdz 4 km uz priekšu, līdz Vierpžovai. 
Šajā kaujā arī krievi cieta tik smagus zaudējumus, ka vakara krēslā tie atgāja atpakaļ 
uz augstumiem pie Tanovatkas. Tātad ne viena, ne otra puse vakarā nav skaitījusi sevi 
par uzvarētāju.

Par kaujas darbību, kur es biju aculiecinieks un kuru aprakstīju, ģenerālis Aufenbergs 
raksta sekojošo: „Daudz sekmīgāk noritēja kauja VI korpusa vidējā grupā – 27. kājnieku 
divīzijā. Šī divīzija gāja uz priekšu divās galvenajās kolonnās ar vairākām sānu kolonnām 
Kahaņes virzienā. Neilgi pēc Tomašovas–Jaržiras ceļa krustošanās šī divīzija sastapa ie-
naidnieku, kurš bija ieņēmis vienu no kalna rindām ziemeļos no šī ceļa.” Kā jau agrāk 
minēju, 38. divīzijas II brigāde gāja uz priekšu. Tātad nekāda kalnu rinda netika ieņemta, 
bet austriešu 27. divīzija gājienā uzdūrās uz 38. divīzijas II brigādi, kura arī atradās gājie-
nā un kurai tāpat kā austriešu divīzijai bija dots uzdevums iet uz priekšu līdz noteiktai 
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daudz tālākai līnijai. Tālāk ģenerālis Aufenbergs raksta: „Ejot uz priekšu, pulki un batal-
joni izvērtās kaujas kārtībā ar mūsu karaspēkam piemītošo straujumu, negaidot purvai-
nā un smilšainā apvidus dēļ aizkavēto artilēriju.” Tas pilnīgi sakrita ar patiesību, bet ne 
par godu austriešu artilērijai. Austriešu artilērija atklāja uguni daudz vēlāk nekā krievu 
artilērija, lai gan krievu artilērijai bija jāvirzās pa tādu pat apvidu kā austriešu artilērijai.

Tālāk ģenerālis Aufenbergs raksta: „Šinī gājienā uz priekšu, kurš drīz vien pārgāja 
pareizā kājnieku uzbrukumā, ar savu darbību sevišķi izceļas 85. kājnieku pulks. Šī pulka 
sastāvs bija ļoti raibs – tur bija ungāri, rumāņi, ruteņi (mazkrievi) un slovāki, un tas pēc 
savas saformēšanās pirmo reizi gāja kaujā un ieņēma vienu pēc otras trīs ienaidnieka 
pozīcijas, uzbrūkot ikreiz ar durkļiem, iegūdams kā trofejas 300 gūstekņus un 4 ložme-
tējus, bet šis pulks atstāja uz kaujas lauka 450 kritušos un ne mazāk kā 1000 ievainotos. 
Šinī pirmajā kaujā pulks zaudēja ne mazāk kā 50% no sastāva, bet, zaudēdams savas 
kaujas spējas, pulks nezaudēja savas morāliskās spējas.

Ar līdzīgu drosmi, lai gan daudz mazākiem zaudējumiem, uzbruka pārējie divīzijas 
pulki un izpildīja divīzijai dotos uzdevumus. Neskatoties uz to, ka divīzija pa kreisi atkā-
pās, 27. divīzijas pulki noturēja iegūto kaujas lauku.”

No šī austriešu raksta redzams, ka visa 27. divīzija uzbrukusi krievu 38. divīzijas bri-
gādei. Turklāt tā cietusi ļoti smagus zaudējumus; viens pulks atstājis uz kaujas lauka 
450 kritušos un ne vairāk par 1000 ievainoto. Pārējie pulki cietuši mazākus zaudējumus, 
bet tomēr stipri cietuši. Tātad šī kauja, kuru personīgi redzēju, ir bijusi starp krievu bri-
gādi un austriešu divīziju, t. i. pret divreiz lielākiem spēkiem. Tālāk Aufenbergs raksta: 
„Turpretī labajā spārnā, kur darbojās 15. divīzija, tā sasniedza sava virziena mērķi pēc 
gara gājiena bez nopietnām sadursmēm ar ienaidnieku.”

No visa redzams, ka 26. augustā krievu 38. divīzijas II brigāde izturējusi kauju ar aus-
triešu divīziju, turklāt austriešu 15. divīzija virzījusies uzbrukumā pa kreisi no brigādes. 
Pēc dienas kaujas krievu brigāde laimīgi izgāja no kaujas, jo austrieši uzskatīja par varo-
nību to, ka paturēja savās rokās kaujas lauku. Ja austriešu vietā būtu bijuši vācieši, tad 
mums būtu gājis ļoti grūti. Mēs sākām atkāpties plkst. 16; ja austrieši būtu turpinājuši uz-
brukumu, tad, ņemot vērā to, ka pret mums divkārt stiprāki spēki un pa kreisi no mums 
vēl vesela ienaidnieka divīzija, kura vēl nebija sastapusi krievu spēkus, mūsu atkāpšanās 
būtu pārvērtusies panikā. Vislielāko lomu šinī ziņā spēlēja tas apstāklis, ka austriešu ar-
tilērija nekādā ziņā nebija spējīga sacensties ar krievu artilēriju. Man, kā aculieciniekam, 
jāapliecina gods austriešu kājniekiem, kuri bez artilērijas pabalsta spieda atpakaļ krie-
vu kājniekus. Ja austriešu kājnieki būtu pabalstīti no tikpat stipras artilērijas, kāda bija 
krieviem, tad 38. divīzijas II brigādes stāvoklis būtu kļuvis katastrofisks: krievu stiprā 
artilērija glāba kājniekus no divkārtēja kājnieku un artilērijas pārspēka. Pēc tuvkaujas 
dalībnieku nostāstiem par šīs dienas kauju, es nācu pie slēdziena, ka austriešu kājnieki 
nav vērtējami zemāk par krievu kājniekiem, ja ne augstāk. Durkļu cīņas, par kurām ģe-
nerālis Aufenbergs raksta, patiesībā šeit nav notikušas, lai gan bijuši stāvokļi, kur viens 
pretinieks atradās 50 soļus no otra. Līdzenā vai mežainā apvidū uguns kauja 50 soļu at-
statumā līdzinās gandrīz durkļu cīņai. Krieviem bija pretī divreiz tik daudz austriešu, bet 
krievus pabalstīja moderna un moderni apmācīta artilērija, kurpretī austriešiem – no-
vecojusi materiālā daļa un arī apmācības ziņā vājāka artilērija. Kaujas rezultāts – krievi 
viegli atkāpās un austrieši ne tikai neizmantoja savu divkārtējo spēku pārsvaru, bet ne-
izmantoja arī savējās pa labi ejošās (krievu kreisajā flangā ejošās) divīzijas panākumus. 
Mūsu brigādi vajadzēja satriekt un galīgi iznīcināt, bet mēs mierīgi atkāpāmies.
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27. augusta rītā mēs saņēmām pavēli pāriet uz Komarovu un savienoties ar visu 
mūsu divīziju. 27.  augusta rītā divīzijas štābs deva rīkojumu un pulki uzsāka gājienu. 
Apmēram plkst. 10 mēs nonācām Zubovicas muižā, kur, gaidot kolonnu pienākšanu, 
divīzijas štābs apstājās. Neko neēduši vairāk kā 24 stundas, mēs cerējām dabūt šeit vis-
maz tēju brokastīm. Taisni tanī brīdī, kad mans ziņnesis man atnesa tējas glāzi, ienāca 
ziņojums, ka ienaidnieks uzbrūk. Bija jādod steidzīgi rīkojumi: 151.  pulkam ar bateriju 
aizturēt ienaidnieku un 152. pulkam ar baterijām turpināt gājienu uz Komarovu. Divīzijas 
štābs arī tūliņ jāšus turpināja ceļu uz Komarovu. Bija saulaina augusta priekšpusdiena. 
Mēs jājām garām ievainoto transportam: vaimanas, lāsti, lūgšanas. Ap plkst. 12 nonā-
cām Komarovas miestiņā un divīzijas štābs apstājās pie vietējā ksendza. Ksendzs mums 
ēst neko nedeva, laipni stāstīdams, ka tam viss esot izlaupīts. Mūsu ziņnesis sagatavoja 
mums tēju ar melno tortu (kaltētu maizi). Ap plkst. 13 mēs dabūjām uzdevumu nodro-
šināt ar vienu pulku (151. Pjatigorskas pulku) flangu un ar 152. pulku iet uzbrukumā Kri-
ņicas virzienā un ieņemt šo sādžu.

Ap plkst. 15 pulki bija jau saņēmuši uzdevumus un sāka tos izpildīt. Divīzijas štābs 
pārgāja uzkalnos uz dienvidiem no Komarovo sādžas. Bija karsta augusta diena: gribējās 
ēst un dzert. Dienvidos bija dzirdama reta artilērijas uguns. Virzīšanās uz priekšu gāja lē-
nām. 38. divīzijas I brigāde un 17. divīzijas pulki veda kauju dienvidos un dienvidrietumos 
no Komarovas. Ziņojumi ienāca reti un noteikti. Ap plkst. 17 es dabūju uzdevumu – aizjāt 
pie 151. pulka noskaidrot stāvokli un, ja korpusam nedraud briesmas no austrumu puses, 
atvilkt 151. pulku rezervē. Nokļūt līdz 151. pulkam nebija viegli, jo bija jāpārvar vairākas 
dziļas gravas ar stāviem krastiem. Pēc mana ieskata no austrumiem un dienvidaustru-
miem vēl nemanīja nekādu ienaidnieka darbību, kamdēļ devu 151. pulkam rīkojumu pār-
iet uz Valicu-Brozozvu rezervē. Divīzijas štābā atgriezos ap plkst. 18 un ziņoju par savu 
rīcību attiecībā uz 151. pulku. Pa to laiku bija ienākušas ziņas, ka mūsu I brigāde kopā ar 
17. divīzijas brigādi sekmīgi uzbrūk dienvidos no Dzieronžņas. Lai nodrošinātu uzbrucē-
ja labo flangu, 152. pulkam pavēlēja enerģiski iet uz priekšu Kriņicas virzienā. Divīzijas 
komandieris ar štāba priekšnieku nolēma pāriet uz I brigādes rajonu, lai tuvāk redzētu, 
kas tur notiek, bet man uzdeva iet kopā ar 152. pulku un paātrināt šī pulka virzīšanos. 
152. pulka frontē bija tikai ļoti reta šauteņu uguns, bet pulks patiesi ļoti gausi virzījās uz 
priekšu, jo kā virsnieki, tā kareivji vēl atradās iepriekšējās dienas lielo zaudējumu iespai-
dā: iepriekšējās dienas milzīgie zaudējumi bija satricinājuši pulku un galvenā kārtā pulka 
komandieri. Tikai pēc dažiem mēnešiem es sapratu, ka visvairāk ir bijis satricināts pulka 
komandieris. Atrodoties pie pulka komandiera, es tam sāku dot aizrādījumus par ātrāku 
virzīšanos uz priekšu. Pulka komandieris piekrita man, bet rīkojumus nedeva. Tanī brīdī 
es to nesapratu: man likās, ka viss iet pareizi un kārtīgi, bet tikai vēlāk sapratu, ka pulka 
komandieris nedarīja nekā – nedeva nekādas pavēles bataljoniem, tā ka bataljonu un 
rotas komandieri darīja tikai to, kas viņiem iekrita prātā. 152. pulku komandēja pulkvedis 
Gansakuss, kurš visu savu iepriekšējo dienestu bija pavadījis kā adjutants pie dažādām 
augstākām personām: spīdošs miera laika un reprezentācijas komandieris – stiprs skais-
tos vārdos, bet kaujā – zem vidusmēra. Kad saule sāka tuvoties apvārsnim, man pacie-
tība un uzticība pulka komandierim beidzās: es jāju pie priekšpozīciju bataljoniem un 
rotām, lai mudinātu tos doties uz priekšu; drīz vien iesākās ātrāka kustība. Uguns frontē 
izbeidzās: izrādījās, ka gandrīz nekāda ienaidnieka nav pret mums. Pa kreisi priekšā bija 
dzirdama artilērijas uguns, es domāju, ka mūsu I brigāde turpina iet sekmīgi uz priekšu. 
Dienvidrietumos no Komarovas sākās mežains rajons. 152. pulks gāja caur šo mežu un, 
lai nezaudētu sakarus, priekšējās daļas arvien šaurāki un šaurāki savilkās kopā, noņēmās 
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no pozīcijas un pārgāja gājiena kolonnā. Vakara krēslā 152. pulks ar bateriju atradās gā-
jiena kolonnā mežā; ienaidnieku frontē nekur vēl nemanīja, kādēļ steidzināju pulku, lai 
tas ātrāk sasniegtu uzdevumu mērķi – Kriņicas sādžu. Teicu 152. pulka komandierim, lai 
tas nostāda apsardzību pie Antonovkas sādžas, un pēc tam norakstīju ziņojumu divīzijas 
komandierim par to, ka 152. pulks ar bateriju atrodas Kriņicā un nostādīs apsardzību 
Antonovkas–Budi–Dzernozenskas līnijā. Pēc šī ziņojuma nosūtīšanas sāku domāt par 
to, kā lai dabūtu vakariņām tēju, ko paēst un tad, lai būtu salmi, kur atpūsties. Tikko 
bija uzvārīts ūdens un ienesti salmi atpūtai, saņēmu atbildi uz manu ziņojumu: „bez 
kavēšanās atiet uz Komarovo, jo Jūs atrodaties ienaidnieka rajonā.” Mēs domājām, ka 
I brigāde kopā ar 17. divīzijas brigādi vakarā atkāpusies un mēs atrodamies ienaidnieka 
rajonā – spraugā starp austriešu daļām. Ļoti ātri tika noorganizēts atkāpšanās gājiens, 
ejot atpakaļ austrumu virzienā bija redzama uguns austriešu nakts mītnēs. Man ienāca 
prātā uzbrukt šīm nakts mītnēm, bet šīs domas nevarēja realizēt: karaspēks noguris, 
pulka komandieris vēlējās tikai iziet sveikā un es  – stiprs teorijā, bet praksē vēl neko 
neizdarījis. Gājām atpakaļ uz Komarovo, domādami tikai par to, kā sveikā tikt atpakaļ 
pie savējiem. Bet ja šinī brīdī mēs būtu iesākuši aktīvu darbību, tad austriešiem būtu bijis 
ļoti slikti, varbūt šis viens 152. pulks būtu sasniedzis to, ka visi nākošie austriešu plāni 
būtu tikuši izjaukti. Austrieši šinī dienā bija ievadījuši kaujā pie Komarovas trīs brigādes, 
bet bez sekmēm, jo šīs trīs brigādes uzdūrās divām krievu brigādēm ar stiprāku artilēriju. 
27. augustā abas puses neko nesasniedza. 

Ap pusnakti 152. pulks nonāca Pomarovo sādžā, no kurienes bija jāiet uz Volica-Bžo-
zovu, kur atradās divīzijas štābs. Divīzijas štābā mēs ieradāmies ap plkst. 2 naktī uz 
28. augustu. Es tūliņ nolikos salmos gulēt.

28. augustā arī no rīta ap plkst. 6 mani uzmodināja artilērijas šāvienu troksnis, bet 
nogurums bija tik liels, ka uzcēlos tikai ap plkst. 7, kad citi jau bija piecēlušies. Bija jā-
dod rīkojumi un jāziņo korpusa štābam, kurš atradās Komarovo sādžā. Mums bija pa-
vēlēts uzbrukt; devām rīkojumu uzbrukt dienvidos no Komarovo, 151. pulkam pavēlēja 
ieņemt pozīciju ziemeļos no Komarovo. Šis apstāklis, ka mums bija labā flanga apsar-
dzība ziemeļos no Komarovo, bija pilnīgi negaidīts un to nevarēja saprast. Ziemeļos Ru-
zuznas-Antonoskas rajonā tika izsūtīts 151. pulks, tātad XIX korpusa 17. divīzija ieņēma 
fronti rietumos no Komarovas jau sākot no 28. augusta; 38. divīzija ar I brigādi ieņēma 
fronti dienvidos un II brigādes viens pulks ziemeļos no Komarovas. Mēs atradāmies pus-
riņķī. Noguris, neēdis dežurēju pie telefona un ap plkst. 11 mani nosūtīja uz artilērijas 
novērošanas punktu; dienvidrietumos no Volica-Bžozovas atradās pozīcija – mortīru di-
vizions uz 276. augstuma. Viena baterija bija pret dienvidiem, otra – pret ziemeļiem; tur-
pat atradās arī diviziona novērošanas punkts. Man nebija tieša uzdevuma, bet bija tikai 
jāorientējas, jāorientē mortīru divizions. Vispārējās kaujas labā nevarēju neko dot. No šī 
laika man palicis atmiņā tikai viens: ap plkst. 12 artilērists-novērotājs teica, ka rietumos 
no Kol-Sujatickas un rietumos no Kurzcizinas mežā atrodošais karaspēks virzās uz priek-
šu (t. i. no ziemeļiem uz dienvidiem). Teicu, lai atklāj pa to uguni, diviziona komandieris 
griezās pie manis ar jautājumu, vai es ņemu uz sevi atbildību par to, ka tas ir ienaidnieks, 
bet ne krievu karaspēks? Cik tālu man apstākļi bija zināmi, tad tam vajadzēja būt ti-
kai ienaidniekam, un tamdēļ teicu, lai atklāj uguni, jo atbildību ņemu uz sevi. Baterija 
atklāja uguni. Diviziona komandieris novēroja, bet šis diviziona komandieris, vecs vīrs, 
labs artilērists-tehniķis, ļoti labs cilvēks un sirdī pacifists skatījās, skatījās un tad teica, 
ka viņš nevarot panest skatu, kā cilvēkus iznīcina. Paņēmu tālskati, un patiešām skats 
šausmīgs: 48 granātas krita ļaužu starpā; austriešu bataljons gāja pa rotām, rotas pa 
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vadiem kā mācību laukā, un viņu starpā eksplodēja 48 granātas, – patiešām bija šaus-
mīgs iznīcināšanas skats, jo varēja labi saredzēt, kā uzskrien gaisā rokas, kājas, apģērba 
gabali utt. Likās, ka šie ienaidnieka bataljoni pilnīgi iznīcināti; vēlāk noskaidrojās, ka šie 
bataljoni cietuši gan zaudējumus, bet tie pat nav bijuši visai smagi. 28. augusts deva 
mums daudz gūstekņu un pat dažus lielgabalus. Toreiz es domāju, ka Austrijas armija 
jau pilnīgi iznīcināta, bet patiesībā izrādījās, ka gūstā labprātīgi nāca tikai čehi, kamēr 
citas Austrijas tautas karoja ļoti drošsirdīgi. Tā kā jau 28. augustā XIX korpusa stāvoklis 
nebija spīdošs, korpuss atradās pusriņķī, tad, lai uzlabotu stāvokli, 29. augustā uzdeva 
kavalērijas divīzijai (Svodnaja kavalērijas divīzija) Abrama Dragomirova vadībā uzbrukt 
austriešu spārnam ziemeļos no Injatičas sādžas; šis kavalērijas uzbrukums bija jāsāk 
29. augustā plkst. 10. 28. augusta vakarā mēs dabūjām ziņojumu, ka V korpuss pilnīgi 
sakāvis 15. austriešu divīziju pie Lazčovo sādžas, turklāt šinī kaujā galveno dalību ņēmusi 
7. divīzija, kuras štāba priekšnieks bija Dovbor-Musnickis – tagadējais Polijas ģenerālis. 
Šīs ziņas mums bija sāpīgas: mēs jau trešo dienu vedām kaujas un nekādas ievērojamas 
sekmes nebijām sasnieguši, bet gan cietuši ļoti smagus zaudējumus. Iznāca tā, it kā visi 
citi gūst uzvaras, bet mēs neko nevaram sasniegt. Mūsu gara stāvoklis bija nospiests. 
Vispār XIX korpusa štābs nemaz neorientēja mūs par to, kāds stāvoklis ir pa labi un pa 
kreisi no mums. Varbūt tas bija labi, jo, kā es tagad redzu, tad XIX korpusa stāvoklis ir 
bijis kritisks: visa austriešu IV armija uzskatījusi Komarovas rajonu kā kaujas degpunktu 
un pret krievu XIX korpusu bijuši vērsti visi austriešu IV armijas galvenie spēki. Toreiz 
man izlikās uzkrītoši tikai tas, ka austriešu rezerves nāk no ziemeļiem, bet es nepie-
griezu tam sevišķu vērību. Turpretim tagad es redzu, ka XIX korpuss jau 28. augustā ir 
bijis ielenkts. 28. augusta vakarā sūtīja uz mūsu štābu (Volica-Bžozovā) kādu austriešu 
gūstekņu virsnieku. Es viņu sastapu pie Volica-Bžozovas: tas sēdēja zemnieku ratos. Es 
nezināju, pie kādas Austrijas tautības viņš pieder. Vācu valodā es iesāku ar viņu sarunā-
ties. Tā kā šinī dienā mēs saņēmām ap 10 000 gūstekņu bez sevišķi nopietnas kaujas, 
tad vaicāju šim austriešu virsniekam, kamdēļ austrieši labprātīgi padodas gūstā. Es kā 
karavīrs labprātīgos gūstekņus uzskatīju par nodevējiem un izturējos pret tiem nicinoši: 
kāds arī nebūtu karš, bet tomēr tam ir sava ētika un tamdēļ nodevējus neviens neciena. 
Man bija riebīgi tie austriešu virsnieki un kareivji (čehi), kuri labprātīgi, ar stipri noteiktu 
pašapziņu, man atbildēja: „No manējiem neviens nav padevies gūstā.” Uz to es viņam 
atbildēju: „Bet Jūs paši taču esiet padevušies gūstā.” Uz to viņš man atbildēja: „Es ne-
esmu sagūstīts un mani nekad arī nesagūstītu, bet es pats atnācu. Pēc kaujām 26. un 
27. augustā no mana bataljona palika tikai 15 vīru, visi citi palika uz kaujas lauka, bet ne 
gūstā. Tā kā man vairs nebija bataljona, tad mani nosūtīja uz vezumiem, lai tur ievestu 
kārtību. Patiešām, tur bija daudz darba ne tikai pātagai, bet arī revolverim. Beigu beigās 
pazuda transporti, pazuda visi kareivji un es paliku viens; es tad gāju uz tuvāko sādžu 
un pieteicos, ka esmu virsnieks, kas kritis gūstā.” Tikai tālākajā sarunā noskaidrojās, ka 
tas ir ungārs. Ungāri līdz kara beigām pierādīja, ka tie ir īsti godīgi karavīri. Savāda bija šī 
sastapšanās: es nekaroju par Krieviju un arī šis ungārs nekaroja par Austriju, bet tomēr 
mēs sapratām karavīra godu.

Vakara krēslā divīzijas komandieris ar štāba priekšnieku un mani aizjāja uz Sniti-
ces sādžu, kur atradās brigādes komandieris, viens no pulka komandieriem un artilē-
rijas diviziona komandieris. Mēs gribējām tikai orientēties par stāvokli mūsu ziemeļu 
frontē, lai dotu attiecīgus aizrādījumus. Frontē viss bija kluss: austrieši vienmēr, tumsai 
iestājoties, mēdza kauju pārtraukt. Mūsu pulki jutās stipri noguruši un tamdēļ naktī ne-
kādas aktivitātes neizrādīja. Kamēr mēs sarunājāmies ar brigādes un pulka komandieri, 
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ienāca steidzīgs ziņojums, ka austrieši izdarot nakts uzbrukumu un jau ieņēmuši mūsu 
sesto bateriju. Šī baterija atradās pozīcijās austrumos no Antonovkas. Minētās bateri-
jas virzienā mēs pirms dažām minūtēm dzirdējām dažus atsevišķus šauteņu šāvienus, 
bet, kad ienāca ziņojums, tad tur bija pilnīgs klusums. Šis ziņojums ļoti uztrauca mūs 
visus: ienaidnieks ieņēmis mūsu bateriju un kas būs tālāk? Divīzijas komandieris tūliņ 
pieņēma ātru un noteiktu lēmumu: ar 152. pulka diviem bataljoniem, kuri atradās rezer-
vē Imaticas sādžā, pāriet pretuzbrukumā un šo pretuzbrukumu vadīt personīgi, ejot ar 
divīzijas štābu bataljonu priekšgalā. Lēmums iet pretuzbrukumā bija pareizs, bet tikai 
nebija noskaidroti apstākļi, jo neviens pat apmēram nezināja, kur atrodas iebrukušie 
austrieši. Kas attiecas uz pretuzbrukuma personīgo vadīšanu nakts uzbrukumā ar divī-
zijas komandieri divu bataljonu priekšgalā, tad tas bija anahronisms: tā savā laikā lielie 
priekšnieki darbojās. Nakts bija ļoti tumša, kamdēļ pagāja apmēram pusstunda, kamēr 
rezervē atrodošies bataljoni varēja iesākt kustību. Pa šo laiku štāba priekšnieks centās 
daudzmaz noskaidrot apstākļus. Ap plkst. 11 bataljons iesāka iet, bet tālu tie vēl nebija 
aizjājuši, kad no sestās baterijas atjāja ziņnesis ar ziņojumu, ka baterija stāv savā vietā 
un nekāda uzbrukuma nav bijis. Tikai nākošajā dienā noskaidrojās, ka no šīs baterijas 
ir pazuduši baterijas komandieris, daži izlūki un apkalpe no divi lielgabaliem. Baterijas 
komandieris, tumsai iestājoties, bija gribējis ierīkot jaunu novērošanas punktu tuvāk pie 
ienaidnieka un šinī nolūkā kopā ar kareivjiem aizgājis uz priekšu. Domājams, šinī pašā ra-
jonā austrieši bija izsūtījuši kājnieku izlūkus, kuri, uzdūrušies tumsā mūsu artilēristiem, 
tos saņēmuši gūstā. Vēlu naktī mēs atgriezāmies savā štābā Volica-Bžozovā.

29. augusta rītā atkal frontē iesākās uguns. Korpuss, ne ar ko nerēķinoties, deva pa-
vēli – atkal uzbrukt. Divīzijas štābs arī deva pulkiem pavēles uzbrukt, tikai mazliet mīk-
stinātā tonī. Stāvoklis bija tāds, ka uz sekmēm necerējām, jo pulka komandieri ziņoja, ka 
tikko spēj noturēties uz vietas. Priekš plkst. 10 es aizgāju mortīru diviziona novērošanas 
punktā, lai no turienes novērotu, kā kavalērijas divīzija uzbruks austriešu flangā un aiz-
mugurē un nekavējoši par rezultātiem ziņotu divīzijas un korpusa komandieriem. Pagāja 
plkst. 10, tad 11, bet nekāda kavalērijas uzbrukuma nebija, bet gan redzēju, ka austrieši 
sāk stiprāk un stiprāk uzbrukt mūsu ziemeļu frontei. Pa tālruni man no štāba paziņoja, 
ka kavalērijas uzbrukums dažādu apstākļu dēļ atlikts. Pēc neilga laika pa tālruni no kor-
pusa štāba pavēlēja mortīra divizionam apšaudīt ienaidnieku, kurš kolonnās nākot pa 
Zamostje–Tomašovas šoseju un pašlaik kolonnas galva esot pienākusi pie Labunie. Mor-
tīru diviziona komandieris paņēma karti un cirkuli, izmērīja attālumu – 11 verstis. „Vai 
tad korpusa štābam nav jēgas par to, cik tālu sniedz mūsu artilērija!” izsaucās diviziona 
komandieris. Neskatoties uz to, ka es pa tālruni paziņoju, ka Tomašovas–Zamostjes šo-
seja nav sasniedzama no mortīru diviziona, pēc ½ stundas pa tālruni bargi pieprasīja, 
kamdēļ divizions neizpilda pavēli un neapšauda austriešus, kuri kolonnās iet pa šoseju. 
Izrādījās, ka pats korpusa komandieris ģenerālis Gorbatovskis bija uzkāpis Komarovas 
baznīcas tornī un no turienes ar tālskatu redzējis austriešu kolonnu un pats devis rī-
kojumu mortīru divizionam. Neskatoties uz to, ka rakstiski tika paziņots, ka mortīru 
divizions nesniedz līdz šosejai, 29. un 30. augustā vairākas reizes korpusa štābs turpināja 
dot rīkojumus apšaudīt šo šoseju. Kad es atgriezos divīzijas štābā, izrādījās, ka zieme-
ļu frontē iet grūti un tamdēļ arī 152. pulks ievests kaujas līnijā. Austrieši uzbruka no 
ziemeļiem ļoti enerģiski, un gandrīz neviens austrietis netika saņemts gūstā. Dienvidu 
frontē kauja turpinājās ar mainīgām sekmēm, bet gala rezultāts bija tas, ka, vakaram 
iestājoties, abas puses palika vecajās vietās. Vakarā atkal paziņoja, ka nākošajā dienā 



80

kavalērijas divīzija uzbruks ienaidnieka flangam un aizmugurei, bet mums pat uzticība 
sāka zust attiecībā pret šo uzbrukumu.

30. augusta rītā korpuss pavēlēja dienvidu frontē pārgrupēt spēkus: 17. divīzija no-
mainīja daļu no mūsu iecirkņa un mēs atvilkām 150. pulku rezervē. Pulks bija stipri cietis 
un noguris. Turklāt 29. augustā pēc 152. pulka ievadīšanas kaujā ziemeļu frontē divīzijas 
rezervē palika tikai divīzijai piedotā sapieru rota, kura atradās Sniatičas sādžā un kuru 
30. augustā nācās uz īsu laiku ievest kājnieku kaujā. Es atkal atrados mortīru diviziona 
novērošanas punktā. Pēc plkst. 10 bija redzams putekļu mākonis, kurš pacēlās no ielejas 
ap 2 verstis uz ziemeļiem no Sniatičas un kurš kustējās rietumu virzienā, bet ļoti neilgi. 
Drīz vien šis putekļu mākonis sāka virzīties atpakaļ uz austrumiem. Tātad kavalērijas 
divīzija bija gan parādījusies, bet neuzbrukusi atgājusi atpakaļ. Apmēram tanī pašā lai-
kā no ziemeļu frontes ienāca ziņojums, ka austrieši sāk apņemt ziemeļu frontes labo 
flangu. 152. un 151. pulki atradās uz paaugstinājuma, apmēram ½ versti ziemeļos no 
Sniatičas, ar labo flangu mežā, starp Dubu un Sniatiču, kreisais flangs atradās Starā 
Anotonavkā. Ap plkst. 12 ienāca ziņojums, ka ienaidnieks iebrucis Dubas sādžā. Mūsu 
stāvoklis kļuva kritisks: 150. pulks vēl nebija no dienvidu frontes atnācis; divīzijas re-
zervē nebija nekā; vienīgais, ko varēja darīt, pavēlēt 152. pulka rezervei pāriet pretuz-
brukumā pret Dubu un koncentrēt artilērijas uguni pret to. Tas arī tika darīts. Dubas 
sādžas dienvidu galu izdevās ieņemt, bet ziemeļu gals palika austriešu rokās. Tagad vi-
sam XIX korpusam atlika tikai viens aizmugures ceļš uz Tišovci, turklāt ienaidnieks no šī 
ceļa atradās apmēram 4 verstis uz ziemeļiem un tikpat tuvu arī dienvidu pusē. Ap plkst. 
15 no korpusa štāba paziņoja, ka mūsu rīcībā tiek dots V korpusa 39. pulks, kurš atro-
doties mežā dienvidaustrumos no Volica-Bžozovas. Man tika uzdots: atrast 39. pulku, 
orientēt to par stāvokli, nodot tam uzdevumu un atvest to līdz Dubas sādžai. Es aizjāju 
un pulku atradu, bet vēl nebiju sastapis pulka komandieri, kad pulka adjutants man pa-
ziņoja, ka pulks jau saņēmis no savas divīzijas komandiera jaunu pavēli – jaunu kaujas 
uzdevumu savas divīzijas rajonā. Man bija jāatgriežas ar tukšām rokām. Kritiskais stā-
voklis novērsts netika. Cik atceros, Duba tika aizsargāta ar divām rotām, kuras gan ļoti 
labi pabalstīja mūsu artilērija, jo Dubas ziemeļdaļa atradās uz pakalna, labi redzama un 
novērojama. Ap plkst. 18 korpusa štābs paziņoja mums, ka mūsu rīcībā pāriet 324. pulks 
(V korpusa II šķiras divīzijas pulks) no Zubaices sādžas, kuram pēc aprēķina vajagot būt 
jau pie mūsu štāba. Mēs tūliņ izsūtījām jātniekus atrast pulku un parādīt tam ceļu, bet 
visa meklēšana bija velta – šo pulku mēs neatradām. Tikai jau vakara krēslā šis pulks tika 
atrasts Zuvovices sādžā, turklāt pulka komandieris ziņoja, ka tas tikko atnācis un šodien 
pulks vairs nav spējīgs tālāk iet. 30. augusta diena bija ļoti grūta: šī jau bija piektā kaujas 
diena; noguruši fiziski un garīgi kā priekšnieki, tā kareivji. No korpusa visu laiku nāca 
bargi rīkojumi – uzbrukt un izsist ienaidnieku par katru cenu; kamdēļ neuzbrūk, kamdēļ 
vēl nav ieņemts viens vai otrs uzrādītais punkts. Tika draudēts ar atcelšanu no amatiem 
un nodošanu tiesai. No karaspēka jau visa enerģija bija izpumpēta, nelīdzēja pavēles – uz 
priekšu tas netika, jo ienaidnieks bija stiprs un arī pastāvīgi uzbruka. Mēs bijām spiesti 
sākt melot. Kaujas pirmajās dienās mēs ziņojām visu tā, kā tas patiesībā bija, bet par to 
mēs saņēmām bārienus, tamdēļ tagad mēs ziņojām citādi. Par tām daļām, kurām pēc 
korpusa pavēles bija jāiet uz priekšu, mēs arī ziņojām, ka tās lēnām virzās uz priekšu, lai 
gan paši mēs labi zinājām, ka šīs daļas nemaz nedomā iet uzbrukumā, bet tikai cenšas 
noturēties uz vietas. Tā kā ļoti bieži bija jāsūt termiņa ziņojumi, bet stāvoklis patiesībā 
bija gandrīz bez pārmaiņām, tad ziņojumi bija jāizkrāso. Kā mūsu, tā austriešu kājnieki 
bija vai nu ierakušies, vai paslēpušies dažādos vietējos priekšmetos, darbojās galvenā 
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kārtā ar uguni, reižu reizēm mēģinot pāriet uzbrukumā, bet šie mēģinājumi jau pašā sā-
kumā tika ar uguni likvidēti. Tikai vienā otrā vietā bija pārmaiņus sekmes un neveiksmes. 
20. augusta pēcpusdienā stāvoklis patiesībā bija ļoti kritisks, bet toreiz liela noguruma 
dēļ es to nepaziņoju. Pievakarē atnāca 150. pulks, bet viņš bija cietis tik lielus zaudēju-
mus un noguris, ka tam tūliņ nekādus kaujas uzdevumus nevarēja dot, jo tam bija jādod 
vispirms atpūta.

Kā vēlāk noskaidrojās, tad 30. augustā pret krievu XIX korpusu, kurā ietilpa divas 
XIX korpusa divīzijas un viens V korpusa pulks, darbojušies ļoti lieli austriešu spēki: daļa 
no austriešu VI korpusa, IX korpuss un daļa no II korpusa – tātad kopsummā ne mazāk 
par 5 austriešu divīzijām.

31. augustā kauja turpinājās no agra rīta. 38. divīzija juta sevišķi stipru spiedienu 
no ziemeļiem (no ziemeļpuses uzbruka divas austriešu divīzijas – 13. un 26.), pret krievu 
151. un 152. pulkiem, kurus pastiprināja 324. pulks no V korpusa. 324. pulkam uzdeva jau 
30. augusta vakarā izsist austriešus no Dubas sādžas. 31. augustā no rīta, mūsu artilē-
rijas pabalstīts, šis pulks uzsāka uzbrukumu. Dubas sādžas dienvidu izeju drīz ieņēma 
(izrādījās, ka dienvidu izeja nemaz nav bijusi austriešu ieņemta). Pašā Dubas sādžā un 
tuvākajā apkārtnē, pilnīgi atklātā laukā norisinājās ļoti niknas kaujas. 324. pulks sastā-
vēja no vecākiem gadagājumiem, kaujās tas vēl nebija bijis, kamdēļ uzbrukumā tas gāja 
neveikli, biezās ķēdēs, nepielāgojoties apvidum. Pulks cieta lielus zaudējumus. Ap plkst. 
10 pulkam no jauna pavēlēja izsist ienaidnieku no Dubas, turklāt vairākām baterijām 
uzdeva pabalstīt uzbrukumu. Dubas ziemeļu izeja un apkārtne bija ļoti pārskatāma no 
artilērijas novērošanas punktiem. Tanī pašā laikā bija pavēlēts arī pārējiem pulkiem uz-
brukt. No lielgabalu uguns varēja vērot, ka arī 17. divīzijas frontē norisinās niknas kaujas. 
Korpusa štābs stāstīja, ka 17. divīzija sekmīgi uzbrūkot, bet, kā vēlāk noskaidrojās, tad 
17. divīzijai jau no 30. augusta gājis ļoti grūti – tā pakāpeniski spiesta atpakaļ. Lai gan 
mūsu pulkiem bija dota pavēle iet uzbrukumā, mēs paši necerējām uz sekmēm; vienīgās 
cerības mēs likām uz 324. pulku, kurš pienāca pilnā sastāvā un vēl līdz šim nebija kaujās 
cietis un nebija noguris kā mūsu pulki. Turklāt Dubu vajadzēja ieņemt, jo, ja Duba paliktu 
ienaidnieka rokās, tad mūsu vienīgais ceļš uz aizmuguri  – Zuvovice–Tišovce būtu labi 
pārredzams ienaidniekam un pat varēja būt zem uguns; bet arī uz Tišovcu ceļš bija ne 
tieši uz aizmuguri, bet uz kreiso flangu, un mūsu aizmugure varēja būt droša tikai tik ilgi, 
kamēr mūsu kreisajam kaimiņam (V korpusam) gāja labi. Lai labāk saskaņotu 324. pul-
ka uzbrukumu ar artilērijas uguni, mani nosūtīja uz artilērijas novērošanas punktu, no 
kurienes es ļoti labi redzēju visu kaujas gaitu. Mūsu artilērija patiesi ļoti stipri apšaudīja 
Dubas ziemeļu izeju un apkārtni, bet 324. pulka uzbrukuma spēks jau bija izgaisis: bija 
gan redzama vienā otrā vietā kustēšanās uz priekšu, bet nekur uzbrukums vārda pilnā 
nozīmē, jo krievu ķēdes nekur nenokļuva līdz ienaidniekam. Austrieši bija labi pielāgoju-
šies apvidum, tos nevarēja saredzēt no artilērijas novērošanas punkta, bet tikko austrie-
ši atklāja uguni, šāvienu dūmi tos nodeva un mūsu artilērija atklāja uz to vietu šrapneļu 
uguni. Es brīnījos, kā austrieši iztur tādu uguni, vēl vairāk tamdēļ, ka austriešus artilērija 
no Dubas rajona nemaz nepabalstīja. Kā tagad noskaidrojies, tad pie Dubas bijuši 3 aus-
triešu bataljoni: ložmetēju jēgerbataljons, 25. jēgerbataljons un 1. ložmetēju pulka viens 
bataljons, – tātad patiesi ļoti labs karaspēks. Pret šiem austriešu spēkiem mūsu pusē 
darbojās 324. pulks (4 bataljoni) un 2–3 baterijas trieciena brīžos. Ap plkst. 12 mūsu uz-
brukums faktiski beidzās un pēc sarunām pa telefonu ar štāba priekšnieku es atgriezos 
divīzijas štābā ap plkst. 13.
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Stāvoklis pārējā frontē bija tāds pats kā agrāk: no korpusa nāca pavēles uzbrukt, 
no pulkiem ziņoja par zaudējumiem, nogurumu un austriešu uzbrukumiem. Pēc tam, 
kad biju nosūtījis dažus rīkojumus un norakstījis dažus ziņojumus, pienāca štāba priekš-
nieks un teica, ka viņš ar divīzijas komandierim piekomandēto štābrotmistru Ivaščen-
ko iešot tūliņ uz kreiso flangu apskatīt stāvokli un apvidu, un ka man jāpaliek še un 
jāvada pa to laiku operācijas, kā arī visas sarunas ar pulkiem un korpusa štābu. Es biju 
drusku pārsteigts, bet sevišķas grūtības nejutu. Kas attiecas uz mūsu pulkiem, tad te 
biju pilnīgi operāciju kursā, bet attiecībā pret korpusa štābu es gan visai labi nejutos, jo 
korpusa štābs bija vienmēr ļoti dusmīgs par to, ka mēs vāji izvedot uzbrukumus. Tādēļ 
baidījos saņemt bārienus no korpusa štāba. Īsi pirms divīzijas komandiera pārnākšanas 
mēs redzējām, ka uz Komarovo sādžu krīt ienaidnieka šrapneļi. Tas mūs uzjautrināja, jo 
korpusa štābs visu laiku mūs bāra – ko viņš darīs tagad, kad atrodas zem uguns. Asie 
pieprasījumi no korpusa štāba tiešām vairs nenāca. Ik pēc pusstundas bija jāsūta uz kor-
pusa štābu termiņa ziņojumi. Tā kā no pulkiem termiņa ziņojumi pienāca nenoteikti, tad 
pirms ziņojuma rakstīšanas sarunājos ar pulkiem pa telefonu, lai izzinātu, kas frontē no-
tiek. Tā es darīju arī tagad. Ap plkst. 15 tikko biju kārtējo termiņa ziņojumu nosūtījis, kad 
mani sauca no korpusa štāba pie telefona korpusa štāba ģenerālštāba pulkvežleitnants 
Pļehanovs un jautāja, kāds stāvoklis divīzijas frontē. Es teicu, ka nupat ziņojums nosū-
tīts; viņš teica, ka vēl tas neesot pienests korpusa štābā un lai es pastāstot mutiski. Es 
ļoti labi atminos, ko tam stāstīju, proti, dienvidu frontē 149. pulks gatavojas pāriet uz-
brukumā, ziemeļu frontē 324. pulks turpina uzbrukumus Dubas sādžā un 151. pulks, tik-
ko atsitis ienaidnieka uzbrukumus, piegādā munīciju, lai pēc tam pats pārietu uzbruku-
mā. Visi šie uzbrukuma sagatavojumi bija manis izdomāti, jo, kā jau agrāk rakstīju, bijām 
spiesti melot, tāpēc ka korpuss prasīja vairāk, nekā mēs spējām darīt. Pulkvežleitnants 
Pļehanovs man atbildēja ļoti mīkstā un labvēlīgā tonī: „Ļoti labi,” un pēc tam vaicāja, vai 
mūsu fronte nekur nav atkāpusies. Es atbildēju, ka 38. divīzijas daļas nekur nav atkāpu-
šās, ka visas ieņemtās vietas ir mūsu rokās un tas tā patiesībā arī bija. Pļehanovs atkal 
man teica, ka „ļoti labi”, un sarunu izbeidza. 10–15 minūtes pēc šīs sarunas no Komarovo 
puses brauca auto, kurā sēdēja korpusa komandieris ar štāba priekšnieku. Auto aizbrau-
ca divīzijas štābam garām Zubovices–Tišovces virzienā. Pēc pirmā auto parādījās otrs un 
tad trešais ar citiem korpusa štāba darbiniekiem. Es stipri brīnījos par šo aizbraukšanu 
un nodomāju pie sevis, ka tie izbrauc uz fronti. Pagāja vēl apmēram pusstunda un pie 
manis pa telefonu griezās mans telefonists no korpusa štāba ar jautājumu: „Pavēlēsiet 
noņemt līniju?” Es vēl vairāk izbrīnījos, bet tikai tagad sarunā ar telefonistu noskaidro-
jās, ka korpusa štābs aizbraucis un visi korpusa telefona vadi noņemti. Man galu galā 
bija jādot atļauja noņemt līniju. Tikai tagad es sapratu, ka kaut kur vairs nav labi. Frontē 
viss bija kā agrāk. Aprunājoties ar pulkiem, pārliecinājos, ka tie stāv savās vietās. Tikai 
150. pulks, kurš atradās rezervē, griezās pie manis ar jautājumu, uz kurieni viņam iet, 
jo 17. divīzijas daļas atstājot Komarovo. Es pavēlēju palikt vēl uz vietas. Pēc neilga laika 
(apmēram plkst. 16.30) es tiešām ieraudzīju 17. divīzijas ķēdes, kuras nāca no dienvidrie-
tumiem un rietumiem Volica-Bžozovas virzienā. Nu bija skaidrs, ka 17. divīzija atkāpjas. 
Bet tā kā 17. divīzijas rajonā nebija dzirdama šaušana, tad paliku mierīgi uz vietas, gaidot, 
kas notiks tālāk. Še es varēju atpūsties, turpretim aizejot pie divīzijas komandiera, kur 
varbūt ir arī korpusa komandieris, mani gaidīja darbs un nepatikšanas.

Apmēram stundu vēlāk pie manis ieradās divīzijas štābam piekomandētais štāba 
rotmistrs Ivaščenko un teica, ka mani gaidot štāba priekšnieks, kurš kopā ar divīzijas 
komandieri atrodoties Zubovices sādžā. Atbildēju, ka še tagad ir ļoti labi un mierīgi un 
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ka to vajag izmantot atpūtai. Zubovices sādžā mēs ieradāmies ap plkst. 19; tur atra-
dās mūsu un 17. divīzijas komandieri un štābi, kā arī daži no pulku komandieriem, starp 
tiem arī 324. pulka (V korpusa) komandieris. 324. pulka daļas ēda pusdienas Zubovices 
sādžā. 38. divīzijas štāba priekšnieks jautāja, vai šī pulka priekšējās daļas vēl ieņem Du-
bas sādžu. Pulka komandieris atbildēja, ka pulks esot dabūjis pavēli no sava (V) korpu-
sa pievienoties korpusam, un tamdēļ jau esot devis rīkojumu visam pulkam savākties 
Zubovices sādžā; kā rokās atrodoties Dubas sādža, to viņš nezinot. No šīs atbildes bija 
redzams, ka katrs centās glābt tikai savu ādu un par vispārējo kaujas gaitu neintere-
sējās. Es, domājams, tāpat arī citi, biju ļoti noguris un ļoti gribējās ēst. Paliekot Voli-
ca-Bžozovā, biju nodomājis novārīt kartupeļus un paēst, bet štābrotmistrs Ivaščenko 
manus nodomus izjauca. Zubovices sādžā nebija ne mazāko izredžu dabūt ko paēst. Abi 
divīzijas komandieri, kā arī lielākā daļa virsnieku bija ļoti uztraukti un uzskatīja stāvokli 
par ārkārtīgi kritisku. Arī tagad vēl nevaru pateikt, kādēļ toreiz es uzskatīju stāvokli par 
ļoti labu – varbūt aiz noguruma biju palicis vienaldzīgs, varbūt tamdēļ, ka, atrodoties 
Volica-Bžozovā, redzēju, ka austrieši nenāk uz priekšu, nevājā mūs, bet varbūt arī tam-
dēļ, ka jau no pirmās kara dienas es nekad nepriecājos par krievu uzvarām, bet varbūt 
gan dažreiz otrādi. Turklāt es nekad nebaidījos, ka mums padotās karaspēka daļas var 
nokļūt katastrofiskā stāvoklī. Pateicoties tam, ka es nejutu līdzi ne krievu uzvarām, ne 
neveiksmēm, man bija vislielākā iespēja pilnīgi objektīvi novērtēt stāvokli. Šinī pirmajā 
kaujā es stāvokli novērtēju objektīvi, ne ar prātu, bet instinktīvi. Tikai vēlākās kaujās, 
sākot no novembra, biju spējīgs ar prāta palīdzību objektīvi novērtēt stāvokli. Lai gan 
stāvokli toreiz sajutu instinktīvi, tomēr biju pilnīgi mierīgs. Jau vakarā tumsā Zubovicē 
ieradās viens 151. pulka rotas komandieris (kapteinis Ņikiforovs) un ļoti uztraukti ziņoja, 
ka visapkārt esot austriešu spiegi, kuri ziņojot ar signāliem par mūsu atrašanās vietu, un 
tamdēļ austrieši mūs ielenkšot no visām pusēm un saņemšot gūstā, vai sakaušot, jo vis-
apkārt esot redzami signāli. Tas man izlikās smieklīgi un pat bērnišķīgi, kā tas patiesībā 
arī vēlāk izrādījās.

Vakarā mēs gaidījām korpusa komandiera pavēli Zubovices sādžā. Būdami neziņā, 
kas tālāk darāms, mēs arī neko nedarījām. Ap plkst. 21 noskaidrojās, ka Volice-Bžozova 
ir mūsu rokās, tāpat Dubas dienvidpusē atrodas 151. pulka rota (ziemeļu izejā, par to 
ziņu nebija).

17. divīzijas štābs pacienāja mūs ar tēju uz rupju maizi. Tā bija garda maltīte šajos 
apstākļos, jo mums pašiem arī tā nebija.

Ap plkst. 23 ienāca korpusa pavēle par atkāpšanos ziemeļu virzienā. Bija jāķeras 
steidzīgi pie divīzijas pavēles sastādīšanas, jo atkāpšanās bija jāiesāk plkst. 3. Es labi vairs 
neatceros, kas bija uzdots 17. divīzijai, bet zinu tikai to, ka 38. divīzijai pirmajā pārgājienā 
bija jāatiet uz Grabovecas miestiņu un tad uz Vojslavicas miestu. Steigšus tika sastādīta 
un izsūtīta divīzijas pavēle. Ļoti noguruši, sākām raudzīties, kur varētu drusku atpūsties. 
Nogūlāmies uz kailas grīdas uz 1–2 stundām. Rīta tumsā sākās gājiens. Kad kopā ar divī-
zijas štāba priekšnieku nonācu Dubas sādžas dienvidu izejā, tad tikko ausa rīts. Rīta gais-
ma bija bīstama: mums bija jāņem vērā, ka austrieši atrodas turpat, kur pagājušās die-
nas vakarā, jo pēc tam neviens no tiem nebija uzbrucis. Tātad tie nevarēja būt atspiesti 
atpakaļ, bet gan varēja būt pagājuši uz priekšu – kamdēļ mūsu atkāpšanās ceļš varēja at-
rasties zem austriešu ložmetēju uguns. Tomēr viss bija klusu. Mūsu avangardam, rēķinot 
pēc laika, gan sen vajadzēja būt izgājušam caur Dubas ziemeļu izeju, kādēļ bija jāpieņem, 
ka Dubas ziemeļu izeja vēl brīva no ienaidnieka. Dubas dienvidu izejā atradās viena no 
divīzijas lazaretes nodaļām, pārpildīta ar viegli un smagi ievainotajiem. Divīzijas štāba 
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priekšnieks pulkvedis Agapejevs apturēja artilēriju un pavēlēja viegli ievainotos uzsēdi-
nāt uz artilērijas priekš- un munīcijas ratiem, kā arī vieglākiem vezumiem. Tādā veidā 
tika gandrīz visi viegli ievainotie evakuēti un Dubas sādžā palika tikai smagi ievainotie. 
Kad kopā ar kolonnu gājām caur Dubas sādžu ziemeļu virzienā, mūs tomēr pārņēma bai-
ga sajūta. Bija jau diezgan gaišs, kamdēļ katru acumirkli mēs varējām sagaidīt austriešu 
ložmetēju, vai vismaz artilērijas uguni no sāniem. Ja tāda uguns patiesi būtu atklāta pat 
no vismazākās ienaidnieka daļas, tad visu mūsu divīziju būtu pārņēmusi panika – būtu 
pilnīga katastrofa. Tomēr visur valdīja lielākais klusums. Rīta krēslā mēs meklējām ar 
acīm ienaidnieku pa kreisi mežiņā pie Majdaniem, kuru jau divās iepriekšējās kaujas die-
nās mūsu artilērija pilnīgi sagrāva. Artilēristi teica, ka lielgabali arī tagad atrodoties tur-
pat, tomēr mēs nedomājām iet un saņemt šo bateriju. Mēs bijām laimīgi, ka ienaidnieks 
mūsu kolonnu netraucē un nemaz nedomājām traucēt ienaidnieku. Dubas sādžas vidū 
un ziemeļu izejā es pirmo reizi dabūju redzēt niknas kaujas lauku – lauku, kas vārda pilnā 
nozīmē pārklāts ar kritušajiem. Šādu skatu redzēju pirmo reizi, bet arī turpmākajā karā 
man tikai 2–3 reizes nācās redzēt kaujas lauku, kas tik biezi pārklāts ar kritušajiem. Še 
gulēja juku jukām austriešu un krievu līķi. Sevišķi daudz kritušo bija no 324. pulka, kuri 
gulēja rindās. Tie bija gājuši uzbrukumā biežās neveiklās ķēdēs un austriešu ložmetē-
ji tos bija nopļāvuši. Bet arī austriešu ložmetēju vietās, kuras apzīmēja patronu čaulu 
kaudzes, bija lielas kritušo grupas; tie krituši no mūsu artilērijas uguns. Mūsu sanitāri 
novāca kaujaslauku: ievainotos nesa uz lazareti, bet kritušos apglabāja.

Kad bijām nogājuši verstis piecas ziemeļu virzienā no Dubas un nebija dzirdēts ne-
viens šāviens, tad sākām justies drošībā. Tagad radās jautājums, kādēļ atkāpsimies, ja 
ienaidnieks mūs nemaz nevajā.

Ap plkst. 11 nonācām Grabovecas miestā. Bija karsta saulaina diena un sevišķi kar-
sti bija miestā, jo tas atradās dziļā gravā. Nokārtojuši vissteidzīgākos darbus, nolēmām 
drusku pagulēt, jo pievakarē varējām sagaidīt rīkojumus no korpusa un tamdēļ līdz tam 
laikam vajadzēja atpūsties. Tikko biju nolicies gulēt, izzuda cerības pēc veselas nedēļas 
grūta darba mierīgi pagulēt, jo jau plkst. 14 pa telefonu paziņoja, ka no Gaeščinas sādžas 
uz Grabovecu nāk austriešu kavalērija. Sacēlās liels uztraukums, jo mēs labi zinājām, ka 
visi pulki pēc ilgām kaujas dienām mierīgi atpūšas. Devām steidzīgi rīkojumus ieņemt 
pozīcijas. Pēc neilga laiciņa parādījās arī krievu kavalērija. Abas pretējās kavalērijas sav-
starpēji apmainījās ar dažiem artilērijas šāvieniem un pēc tam nozuda. Atpūta bija iz-
jaukta. Pēc pusdienas sāka ienākt rīkojumi un pieprasījumi no korpusa. Bija atkal jāķeras 
pie darba. No korpusa aizrādīja, ka mums pagaidām jāpaliek Grabovecas rajonā un man 
radās cerība naktī labi izgulēties. Bet vakarā divīzijas komandieris man pavēlēja naktī 
pārbaudīt apsardzības daļas. Tās ar labo flangu ieņēma Svidņikus, ar centru – mežu, kas 
uz dienvidiem no Grabovecas, un ar kreiso flangu – Berezči sādžu. Divīzijas komandieris 
man uzdeva pārbaudīt tās apsardzības daļas, kuras atradās mežā.

Bija jau diezgan tumšs, kad divu ziņnešu pavadībā izjāju no Grabovecas. Kad nonācu 
pa ceļu mežā līdz tai vietai, kur vajadzēja doties apsardzības apturei, tad jau bija tumša 
nakts. Ilgi meklēju visapkārt, bet tomēr nevienas apsardzības daļas mežā neatradu. Biju 
spiests savu uzdevumu neizpildījis atgriezties Grabovecā, kur nonācu pēc pusnakts (ap 
plkst. 2).

Nākošaja dienā  – 2. septembrī laiks bija apmācies, reizēm lija lietiņš un diezgan 
dzestrs. Agrā rītā ienāca korpusa pavēle par tālāko atkāpšanās gājienu uz Vojslavicu. 
Iziešana bija nolikta uz plkst. 13. Mēs mierīgi norakstījām rīkojumus un iesākām gājienu. 
Nogājuši vienu stundu, saņēmām korpusa rīkojumu atgriezties atpakaļ uz Grabovecu. 
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Pagriezāmies atpakaļ. Pēc pusstundas saņēmu jaunu rīkojumu – pagaidām palikt uz vie-
tas un gaidīt rīkojumus. Nostāvējām mežā apmēram stundu, tad saņēmām rīkojumu 
atgriezties Grabovecā un palikt gājiena gatavībā. Tikai pievakarē atnāca īss rīkojums – 
pāriet uz Vojslavicu, kur saņemt rīkojumu par tālāko darbību. Mēs izgājām vakara krēslā. 
Pusnaktī nonācām Vojslavicā, no kurienes mums bija jāiet tālāk uz Boneza-Krosnišči-
nas rajonu. Divīzijas štābam jāpāriet uz Volka-Krozniščinu. Savās vietās mēs nonācām 
3. septembrī ap plkst. 6 no rīta, nogājuši naktī pāri par 30 kilometru.

3. septembrī karaspēks mierīgi atpūtās. No korpusa štāba ienāca ziņas par krievu 
uzvarām un par austriešu neveiksmēm. 4. septembrī mums uzdeva atkal nelielu uzbru-
kuma gājienu dienvidu virzienā, Monastires-Skerbieščovas rajonā. Par ienaidnieku nebija 
ziņu, kamdēļ bija iespējams negaidot sastapt ienaidnieku. 4. septembrī sākām gājienu 
ap plkst. 9. Bija lietains, miglains laiks. Savās vietās nonācām tūliņ pēc pusdienas. Divī-
zijas štābs palika Skerbieščovas sādžā.

Naktī saņēmām korpusa pavēli 5. septembrim. Par ienaidnieku bija teikts, ka tas 
ieņem Zamostjes pilsētas apkārtējās sādžas. Korpusa uzdevums – ieņemt Zamostji, uz-
brūkot ar 38. divīziju no ziemeļpuses un ar 17. divīziju – no austrumziemeļu austrumu 
puses. 5. septembrī plkst. 8 no rīta mēs sākām uzbrukuma gājienu.

Tā kā no korpusa ienāca ļoti vājas ziņas par ienaidnieku un mūsu divīzijas kavalēri-
ja – robežsargi – nekādas ziņas nedeva, tad mums bija jāiet tādā kārtībā, lai kuru katru 
brīdi varētu sākt kauju. Divīzija gāja divās kolonnās: labā kolonna no Monasti uz Udriču, 
Sitaņecu, Lubelsku, Zamostji; kreisā kolonna – no Skerbieščovas uz Dembovicu, Lapigus 
muižu, Majdani, Zamostji. No Udričas–Dembovicas līnijas abām kolonnām bija jāiet pil-
nā kaujas kārtībā. Pa kreisi no mums gāja 17. divīzija, pa labi – tuvumā mūsu karaspēka 
nebija, kamdēļ mūsu labajai kolonnai bija arī flangs jāapsargā. Līdz Udričas–Dembovi-
cas līnijai apvidus bija mežains, kamdēļ ienaidnieka uguns no šejienes nebija sagaidāma. 
Tālāk nāca atklāts apvidus un, ejot uz priekšu, katru brīdi varēja sagaidīt uguni; tomēr 
visur bija liels klusums. Divīzijas štābs pievienojās labajai kolonnai un pakāpeniski vairāk 
un vairāk izvirzījās kolonnas galvā. Pie Sitaņecas labā kolonna iznāca uz šosejas un ķēdes 
gāja pa šosejas abām pusēm, un divīzijas komandieris ģenerālis Prasalovs jau atradās 
priekšējā ķēdē. Štāba priekšnieka pulkveža Agapejeva brīdinājumi nelīdzēja. Apvidus 
bija pilnīgi atklāts un līdzens ar pacēlumu uz ienaidnieka pusi. Ja Zamostjē toreiz patiesi 
būtu bijis ienaidnieks, tad šāda gājiena uzbrukums beigtos ar pilnīgu neveiksmi  – no 
ienaidnieka pirmajiem šāvieniem kristu divīzijas komandieris un štābs un divīzija paliktu 
bez vadības. Bet viss bija kluss kā izmiris. Nonākot Lubeļsku sādžā, ieraudzījām mums 
pretim braucošus vietējo iedzīvotāju ratus. Kad apturējām ratus, lai apprasītu braucēju, 
tad ieraudzījām, ka aiz braucēja sēž austriešu kareivis. Uz mūsu jautājumiem kareivis 
mierīgi atbildēja, ka braucot meklēt uzturu ievainotajiem, kuru Zamostjē esot daudz, 
bet karaspēka tur neesot. Kad mūsu priekšējās daļas, jau no ziemeļpuses ejot, bija izgā-
jušas cauri pilsētai, tad no austrumpuses pilsētai tuvojās 17. divīzijas priekšējās daļas, un 
šīs priekšējās daļas gan apmainīja dažus šāvienus ar ienaidnieku.

Divīzijas štābs novietojās pilsētā viesnīcā, pulki – pilsētā un tuvākajās sādžas. Pil-
sētā novietojās arī dažas 17. divīzijas daļas. Pilsētā bija palikusi austriešu lazarete ar ap-
mēram 200 smagi ievainotiem austriešiem un arī krieviem; pie ievainotajiem bija atstāti 
divi ārsti un nedaudz apkalpotāju. Ievainotie jau divas dienas nebija ēduši, jo austrieši 
jau 31. augustā bija sākuši evakuēties. Izrādījās, ka austrieši ir pametuši Zamostjē un ap-
kārtnē diezgan daudz kara materiāla: divus smagos auto – vienu salauztu, otru kārtībā, 
diezgan daudz ratu, šautenes, apģērbu, munīciju. Tas viss, kā redzams, bija savākts no 
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kritušajiem un noliktavām, bet vēl daudz vairāk mēs atradām krievu kara mantu, kuras, 
kā redzams, austrieši bija atņēmuši krieviem, bet nebija varējuši aizvest. Mēs savācām 
ap 10 lielgabalu, daudz munīcijas ratu, patronu ratu, ložmetējus un dažādus citus ra-
tus. Visi tie bija atņemti 2. un 3. krievu grenadieru divīzijai. Lielākajai daļai lielgabalu 
un munīcijas ratu bija sacirsti rati, bet 2 lielgabali bija pilnīgā kārtībā. Kas mums bija 
vajadzīgs, to mēs paņēmām no šiem kara materiāliem. Es paņēmu vienus grenadieru 
patrondivričus topogrāfisko karšu pārvadāšanai un glabāšanai. Smago auto mēs arī pa-
ņēmām, bet ar to gāja grūti – mums nebija laba šofera, kādēļ šis auto nestrādāja un bieži 
vien bija lielas grūtības ar tā nogādāšanu līdz nākamajam gājiena mērķim, kamdēļ vēlāk 
pēc 10 dienām mēs to nosūtījām uz aizmuguri.

Zamostjes pilsēta bija pilnīgi tukša no iedzīvotājiem. Pilsētā bija palikuši varbūt 
2–3 simti iedzīvotāju. Pirmo reizi pēc ilga laika mēs varējām ierīkoties ar ērtībām – kat-
ram sava istaba. Pievakarē es biju štābā. Štāba priekšnieks un Ivaščenko bija izgājuši ap-
skatīt pilsētu. Kad štāba priekšnieks atgriezās, tad ieraudzīju, ka tas nes zem paduses 
lielu paku ar svecēm. Viņš esot kādā pārdotavā atradis sveces un tās paņēmis, jo neviena 
pārdevēja neesot bijis. Sveces mums ļoti vajadzēja, jo līdzi paņemtās, izejot karā, jau 
bija nodedzinātas un iepirkt tās nebija iespējams. Pēc neilga laika ieradās štābrotmistrs 
Ivaščenko. Tas mani paņēma sāņus un noslēpumaini, ar ļoti priecīgu seju sāka stāstīt, ka 
tas esot atradis vīna pagrabu, kur esot daudz labas lietas, kuras vajagot pievākt, un ja 
mēs tās nepievākšot, tad pa nakti kareivji to tā kā tā visu izņemšot. Ivaščenko sākumā 
viens pats aizgāja un atnesa tik daudz pudeles, cik tas spēja nest, bet vēlāk tas paņēma 
ziņnešus un atnesa ap 100 pudeles dažādus vīnus, konservus, sieru un citas ēdamlietas. 
Tā iesākās kara laikā plaši praktizētā privātīpašuma neatzīšana. Drīz ienāca ziņas, ka ka-
reivji staigājot pa pilsētu un taisot vaļā pārdotavas: korpusa komandieris uzdeva abām 
divīzijām spert visus soļus, lai laupīšana nenotiktu, kas arī tika darīts. Tomēr nākošajā 
rītā izrādījās, ka lielākā daļa pārdotavu ir izlaupītas un mantas izvazātas. Blakus mūsu 
štābam atradās dāmu cepuru veikals, – arī tas bija uzlauzts un cepures izsvaidītas. Toreiz 
uz visu šo skatījās vairāk no komiskās puses, bet patiesībā tas bija lieliniecisko instinktu 
pamošanās sākums.

Nākošajā rītā ienāca ziņas no viena mūsu pulka, ka izsūtītie izlūki redzējuši 8 verstis 
no Zamostjes ienaidnieka aizejošo transportu. Tika izsūtīts robežsargu eskadrons ar uz-
devumu sagūstīt transportu. Pēc dažām stundām tas ziņoja, ka transportu nav atradis. 
Domājams, ka tas negribēja dzīties pakaļ transportam, baidīdamies uzdurties uz uguni. 
6. un 7. septembrī mēs turpinājām kara materiālu savākšanu, savas materiālās daļas 
kārtībā savešanu un atpūtāmies.

Tagad, kad jau pagājuši vairāk kā desmit gadi no Komarovo kaujas un atkāpšanās 
pēc tās, noskaidroti austriešu spēki, to darbība un apstākļi, mums iespējams objektīvi 
novērtēt 38. divīzijas, XIX korpusa un V armijas darbību. Šī darbība sadalāma: a) kauja 
pie Komarovo un b) atkāpšanās šajā kaujā. Kaujā pie Komarovo, sākot no 27. augusta, 
mēs katru dienu saņēmām pretinieka gūstekņus. Divīzijas štābā nebija ne laika, nedz arī 
attiecīgu izlūkošanas virsnieku, kuri varētu sīki iztaujāt gūstekņus, kā arī sistematizēt 
pretinieka vienības, no kuru gūstekņu aptaujas rezultātiem noteiktu ainu, kādi pretinie-
ka spēki cīnās pret XIX korpusu. Divīzijas štābā nebija iespējas rakņāties un meklēties 
pēc austriešu miera laika organizācijas, lai pēc tās spriestu, kādas divīzijas un korpusi ir 
pret mums; korpusa un armijas štābā šie darbi bija viegli veicami. Tomēr pa visu Koma-
rovas kaujas laiku mēs nesaņēmām no augšas nevienu paziņojumu par to, kur atrodas, 
ko dara un kādā stāvoklī ir kaimiņu korpusi, un sakarā ar to, kāds uzdevums ir 
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XIX korpusam. Katras kaujas dienas agrā rītā mēs saņēmām stereotipiskas korpusa pa-
vēles: „Korpusa uzdevums – enerģiski uzbrukt un sakaut ienaidnieku, ... 38. divīzijai uz-
brukt un par katru cenu ieņemt...” Sākumā – 26.–27. augustā mēs ticējām šīm pavēlēm, 
bet tālākajās dienās, nezinādami apstākļus, bet gan sajūtot pretinieka lielos spēkus, 
vairs pavēlēm neticējām. Katru dienu mēs saņēmām uzdevumu – uzbrukt un sakaut ie-
naidnieku, bet katru dienu mēs redzējām, ka ienaidnieks ir pārspēkā, uzbrūk mums un 
ielenc mūs vairāk un vairāk. No esošā stāvokļa un korpusa pavēlēm, mums bija jānāk pie 
viena no diviem slēdzieniem: vai nu ienaidnieks ir, kā korpuss to raksta, patiesi vājāks par 
mums, un mēs tomēr ciešam neveiksmes, – tātad mūsu karaspēks ir daudz vājāks par 
pretinieku, vai otrādi – korpuss neizprot stāvokli, dod pavēles, kuras nav saskaņots ar 
esošo stāvokli, – tātad mums jāzaudē ticība sava korpusa pavēlēm. Gribot negribot mēs 
nācām pie slēdziena: ienaidnieks pret mums ir pārspēkā, korpuss nesaprot stāvokli un 
dod rīkojumus, kuri nav izpildāmi. Šo slēdzienu, vismaz man, pastiprināja divi apstākļi: 
vispirms divīzijas štāba priekšnieks – pulkvedis Agapejevs, kurš bija ar bagātiem krie-
vu-japāņu kara piedzīvojumiem un kuru es jau no pirmajām kaujas dienām sāku cienīt 
par viņa pareizo stāvokļa novērtēšanu, ārkārtīgi praktiskiem kaujas darbības paņēmie-
niem un kaujas pareizu saprašanu, un šis Agapejevs, saņemot korpusa pavēli, vienmēr 
kratīja galvu un teica: „Tas nav iespējams, bet, ja pavēlēts, pamēģināsim, varbūt kas iz-
nāks.” Otrkārt, es labi atceros, ka uz vienu no korpusa pieprasījumiem par to, kādi spēki 
ir pret mums, nosūtīju aprēķinu, no kura bija redzams, ka pret katru no 38. divīzijas pul-
kiem ir no 1½ līdz 2 reizes lielāks spēku pārsvars. Korpusa štābs šo manu ziņojumu neap-
gāza, tātad tas ir pareizs. Mēs nevarējām saprast, kamdēļ mums jāuzbrūk, kad ienaid-
nieks ielenc mūs vairāk un vairāk. Vienīgais, ar ko es toreiz mēģināju izskaidrot korpusa 
pavēles uzbrukt, bija tas, ka, nezinot citu korpusu apstākļus, bija jādomā, ka citi iet sek-
mīgi uz priekšu, un tikai mēs esam apturēti. Bet tas atkal nesaskanēja ar to apstākli, ka 
ienaidnieks uzbrūk mums un ielenc mūsu korpusu no visām pusēm. Toreiz sākumā gri-
bējās ticēt, ka priekšniecība pareizi rīkojas un pavēlē, bet jau 29., 30., un 31. augustā šī 
ticība galīgi izzuda. Tagad, zinot austriešu stāvokli, jānāk pie slēdziena, ka XIX korpusa 
pavēles ir bijušas pavisam nepārdomātas un nelietderīgas. Es nezinu, varbūt XIX korpuss 
no V armijas ir saņēmis tik nesaskaņotus ar apstākļiem rīkojumus, bet arī šādā gadījumā 
ir jāatzīst, ka augstākās priekšniecības rīkojumi bija ne tikai nelietderīgi, bet pat demo-
ralizējoši. Pēc vairāku dienu ilgas kaujas armijas un korpusa štābā vajadzēja būt ziņām, 
ka pret XIX korpusu ir apmēram divkārt lielāks pārspēks. Turklāt korpusa un armijas 
štābā bija redzams, ka XIX korpuss ir izspiedies uz priekšu. Tātad, ja armijas štābs gribēja 
gūt uzvaru, tad to vajadzēja gūt ar citiem korpusiem, uzbrūkot no flanga tiem austriešu 
spēkiem, kuri mēģināja ielenkt XIX korpusu, vēl vairāk tamdēļ, ka pret citiem armijas 
korpusiem nebija pretinieka pārspēka: tā pret XXV korpusu (3 divīzijas) bija apmēram 
divas ienaidnieka divīzijas un pret XVII un V korpusiem (6 divīzijas) bija ne vairāk, kā 4 – 5 
austriešu divīzijas, turpretim pret XIX korpusu (2 divīzijas) bija 4 un vairāk austriešu divī-
zijas. Ja arī XIX korpuss gūtu sekmes, tad stāvoklis taptu vēl sliktāks – korpuss viens pats 
iespiestos austriešu rajonā un tiktu pilnīgi ielenkts. Ja XIX korpusa divīzijām būtu dots 
uzdevums, kāds toreizējos apstākļos bija lietderīgs, proti, noturēt ieņemto stāvokli un, 
kad tas iespējams, darboties aktīvi, tad XIX korpusa divīzijas mierīgi noturētos un morā-
liski nesatriektas izpildītu šo uzdevumu. Kā redzams, tad tas būtu bijis vienīgais parei-
zais uzdevums XIX korpusa divīzijām. Mēs (pulkvedis Agapejevs un es) tā sapratām 
mūsu uzdevumu, bet priekšniecība neļāva to tā izpildīt. No mums prasīja uzbrukumu, 
bet 31. augustā mums pavēlēja atkāpties un mēs atkal nesapratām  – kamdēļ tas 
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vajadzīgs? Tā kā 31. augustā mūsu (38. divīzijas) stāvoklis bija tāds kā 28., 29., un 30. au-
gustā, tad no mūsu redzes viedokļa atkāpties nebija vajadzīgs, vēl vairāk tamdēļ, ka ap 
plkst. 14 bija pieprasījums, kamdēļ mēs neuzbrūkot un vēl neesot ieņēmuši punktus, kuri 
pēc korpusa pavēles mums bija jāieņem. Agrāk divīzijas netika informētas par vispārīgo 
stāvokli, kamdēļ arī tagad atkāpšanās pavēli mēs uzņēmām mehāniski: kas pavēlēts, tas 
jāizpilda un sevišķi, ja izpildīšana ir viegla un atsvabina no grūtībām. Kā jau agrāk rakstī-
ju, es labprāt būtu vēl ilgāk palicis Volica-Bžozovas sādžā, jo instinktīvi jutu, ka no ie-
naidnieka nav ko bīties. Arī visu vakaru 31. augustā biju pārliecināts, ka mums nav ko 
bīties no ienaidnieka. Kā vēlāk izrādījās, XIX korpusa komandieris 31. augusta pēcpusdie-
nā ir bijis pilnīgi paniskā stāvoklī. Līdz plkst. 17 šis pats korpusa komandieris prasīja no 
mums enerģisku uzbrukumu, bet pēc tam, kad 17. divīzija bija cietusi mazu neveiksmi un 
Komarovo tika apšaudīta no austriešu uguns, kurai bija tikai morāliska nozīme, jo zau-
dējumu nebija, tad šis pats korpusa komandieris bija pazaudējis galvu. Atstājis austrie-
šiem labu daļu no korpusa papīriem, tas laidies cik vien iespējams ātrāk projām. Vēlāk 
izrādījās, ka korpusa komandieris ģenerālis Gorbatovskis automobilī aizbraucis (aizbē-
dzis) uz Tišovci, kura atradās mūsu artilērijas parka brigāde. Parka brigādes komandieris 
bija tūliņ ziņojis korpusa komandierim, ka parka brigāde, izpildot savu uzdevumu, atro-
das Tišovcu miestā. Ģenerālis Gorbatovskis pieprasījis, kur ir brigādes pozīcijas. Parka 
brigādes komandieris paskaidrojis, ka viņam pozīciju nav, jo tas apgādājot kaujas daļas 
ar munīciju, bet vairāk tas neko nespējot darīt. Ģenerālis Gorbatovskis pavēlējis: „Zaimi-
te že hotj kakuju ņibudj poziciju.”117 Tas ir pierādījums, ka korpusa komandieri pilnīgi pār-
ņēmusi panika. Par to es dabūju zināt tikai vēlāk, bet jau 31. augusta vakarā es nācu pie 
slēdziena, ka augstākā priekšniecība pilnīgi zaudējusi galvu. Tas ir nejēdzīgs stāvoklis. Es 
noteikti nezinu, bet man liekas, ka šinī 31. augusta vakarā stāvokli glāba pulkvedis Aga-
pejevs, kuru mēmi pabalstīja 38. divīzijas komandieri, ģenerālis Prasalovs. Šis pabalsts 
pastāvēja tajā, ka Prasalovs netraucēja Agapejeva darbību. Agapejevs noskaidroja mūsu 
frontē un veica sevišķu izlūkošanu Dubas sādžā, lai noskaidrotu, kāda daļa no sādžas ir 
mūsu rokās un ko ieņēmis ienaidnieks. Tas bija nepieciešams, lai līdz rīta gaismai varētu 
sastādīt atkāpšanās maršrutu un to atbrīvot; tālāk tika noorganizēta tiešā apsardzība 
un 38. divīzijas daļu novietošana tā, lai būtu iespējams atsist nakts uzbrukumu, ja tāds 
notiktu. Man, neskatoties uz nogurumu, bija jāraksta šie rīkojumi un jāorganizē izlūko-
šana. Es ar skaudību noskatījos uz 17. divīzijas štābu, kur divīzijas komandieris ģenerālis 
Balujevs un viņa štāba priekšnieks pulkvedis Krugers (kurzemnieks) mierīgi gulēja. Kad 
es Agapejeva uzdevumā mēģināju uzzināt, kur un kādā stāvoklī atrodas 17. divīzijas da-
ļas, tad neviens no adjutantiem neko noteiktu nezināja. Atbildēja, ka vienam pulkam 
uzdots segt atkāpšanos un citiem salasīties Zubovices rajonā, bet kur tagad katrs pulks 
atrodas, to neviens nezināja. Ja šinī naktī austrieši būtu izveduši nakts uzbrukumu pat ar 
nelieliem spēkiem, tad viss XIX korpuss būtu panikā izklīdināts. Vissvarīgākais moments 
kaujā ir atkāpšanās, un tamdēļ tā vienmēr jāorganizē visos sīkumos un tajā jābūt noteik-
tībai. Mēs šinī vakarā absolūti neko nezinājām par īsto stāvokli, ne korpusa uzdevu-
miem. Tikai ap plkst. 24 mēs saņēmām īsu korpusa pavēli, ka mums divos pārgājienos 
jāatiet Vaislavicas rajonā, turklāt šinī pavēlē nebija nekādu noteiktu ziņu par kaimiņu 
daļām un ienaidnieku. Tagad mierīgos apstākļos novērtējot stāvokli, man liekas sapro-
tama šī pavēle. Ģenerālis Gorbatovskis kā bataljona komandieris tika apbalvots ar Jura 
krustu krievu-japāņu karā par kaujām pie Kindžau. Toreiz bataljona komandierim nācās 

117 Ieņemiet tak kaut kādu nebūt pozīciju



89

tikai komandēt, bet ne uzdevumus dot. Neko vairāk neatzīstot, Gorbatovskis domāja 
komandēt korpusu tāpat, kā tas japāņu karā (pirms 10 gadiem) bija komandējis bataljo-
nu. Mūsu 38. divīzijai bija jāatkāpjas caur Dubas sādžu, kuras ziemeļgals līdz 31. augusta 
vakaram atradās ienaidnieka rokās. Tātad patiesībā mums bija jārēķinās nevis ar atkāp-
šanos, bet ar kauju, lai izlauztos caur ienaidnieka fronti. Korpusa pavēlē par to nekas 
nebija minēts.

Kā vēlāk izrādījās, tad atkāpšanās mums laimējās tikai pateicoties tam, ka austrie-
šu IV armija 31. augusta vakarā bija dabūjusi pavēli pagriezt mums muguru un iet uz 
dienvidiem uzbrukumā pret krievu III armiju, kura bija ieņēmusi Lemburgu118, atstājot 
pret visu krievu V armiju tikai divus korpusus. Tātad naktī no 31. augusta uz 1. septem-
bri atkāpāmies ne tikai mēs, bet arī austrieši, turklāt austrieši sāka atkāpties drusku 
agrāk nekā mēs. Ja austrieši būtu vēl 1. septembrī turpinājuši uzbrukt tāpat kā 30. un 
31. augustā, tad krievu V armija būtu nokļuvusi katastrofiskā stāvoklī. Krievu XIX kor-
pusam – vienīgajam no V armijas korpusiem, kurš sešu dienu kaujā nebija cietis nevienas 
stipras neveiksmes, nācās atkāpties caur rajonu, kurš vēl 31. augustā bija ienaidnieka 
ieņemts. Ja austrieši nebūtu devuši atkāpšanās pavēli 31. augustā, tad varbūt notiktu 
tas pats, kas bija pie Ljaojanas krievu-japāņu karā. Ja austrieši turpinātu uzbrukumus 
vēl 1. septembrī, tad krievu V armija būtu sakauta un līdz ar V armiju būtu piespiesta 
atkāpties arī krievu IV armija: austrieši Polijā būtu noteikti uzvarējuši, caur ko varbūt 
arī krievu III armijas uzvaras būtu gājušas zudumā. Tagadējā karā vadonis nevar taisīt 
lēmumus pēc saviem iespaidiem, jo viņš nevar pārredzēt kaujas lauku. Tamdēļ vadonim 
ir jāpieņem lēmums, kurš pamatojas uz padoto ziņojumiem. Austriešu virspavēlnieka 
štāba priekšnieks– faktiskais virspavēlnieks ģenerālis Konrāds pieņēma lēmumu uz sava 
IV armijas komandiera ģenerāļa Aufenberga ziņojuma pamata. Aufenbergs ziņoja, ka 
krievu armija ir sakauta un atkāpjas. Patiesībā tas nebūt tā nebija. Lai gan krievu V ar-
mijas komandieris jau 30. augustā bija devis pavēli atkāpties, tomēr šī pavēle korpusam 
nebija tikusi dota līdz 31. augusta vakaram. No krievu puses še ir redzama darbības ne-
saskaņotība. Tagad, lasot krievu apcerējumus par šo kaujas darbību, jānāk pie šāda slē-
dziena: krievu V armijas komandieris 30. augustā nācis pie slēdziena, ka stāvoklis viņa 
frontē ir kritisks un tamdēļ pieņēmis lēmumu atkāpties. Ņemot vērā visu krievu frontes 
stāvokli, šis lēmums ir jāatzīst par pilnīgi pareizu. XIX korpusam šī lēmuma izpildīšana 
bija pārāk grūta: atkāpšanās ceļš caur rajonu, ko ieņēmis ienaidnieks (domājams, ka XIX 
korpuss nav paziņojis armijai savu īsto stāvokli). Tamdēļ XIX korpuss ierosina jautāju-
mu, lai atkāpšanos nesāktu tūliņ, bet kad stāvoklis uzlabosies: XIX korpuss grib un dabū 
palīdzību no V korpusa, lai atbrīvotu savu atkāpšanās ceļu. Tomēr atkāpšanās ceļu caur 
Dubu atbrīvot neizdodas. V armijas daļas 31. augustā paliek uz vietas un ved kauju līdz 
vakaram. Šis apstāklis glāba krievu V armiju no katastrofas, turklāt pilnīgi neaprēķināti 
un neapzinīgi. Uzvarētājus netiesā. Bet ja nu krievu V armijai 1. septembrī būtu jāatkāp-
jas un turklāt caur rajonu, kurš vēl 31. augustā bija ienaidnieka ieņemts, un ienaidnieks 
ne ar vienu šāvienu netraucēja šo atkāpšanos, tad uz ziņojumu pamata (tādi ziņojumi 
no 38. divīzijas – tās divīzijas, kurai bija jāatkāpjas caur ienaidnieka ieņemto rajonu, tika 
sūtīti) bija jānāk pie slēdziena, ka ienaidnieks arī ir atkāpies vai vissliktākajā gadījumā, ka 
ienaidnieks ir stipri cietis, jo mūs vairāk nevajā. Ne V armijas, ne XIX korpusa štābs šādu 
slēdzienu nebija taisījis. 1. septembrī bija skaidri redzams, ka austrieši ne tikai nevajā 
mūs, bet pat nav nākuši uz priekšu. Kā korpusam, tā arī armijai vajadzēja būt skaidrībā 
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šinī jautājumā, jo krieviem bija ļoti stipra armijas un korpusa kavalērija. Tomēr vēl 2. sep-
tembrī krievu V armija atkāpās un pazaudēja sakarus ar austriešiem: tā bija armijas un 
korpusa neapšaubāma kļūda. Vēl 2. septembrī mēs atkāpāmies, bet kamdēļ to darījām, 
kad austriešu aiz mums vairs nebija? Pēc tam mēs gājām uz priekšu uz Zamostji, bet 
Zamostji taču varēja ieņemt krievu stiprā kavalērija. Zamostjē mēs nostāvējām trīs 
dienas pilnīgā dīkā  – kamdēļ? Lai nemākulīgi dotu iespēju ienaidniekam atkāpties un 
sakārtoties? Tik lielai vienībai kā divīzijai stāvoklis nebija noskaidrots, bet tika uzdots 
darboties tikai pēc pavēlēm un rīkojumiem. Sekas – bezdarbība, vilcināšanās un izdevīgu 
apstākļu neizmantošana. Zamostjes pilsētiņā mēs atpūtāmies, būdami pilnīgi pārlieci-
nāti, ka galvenā kara darbība jau pabeigta. Kad dabūjām uzdevumu iet no Zamostjes uz 
rietumiem, tad mēs to uzskatījām kā gājienu, lai ienaidnieku pilnīgi iznīcinātu. Pēc tām 
ziņām, kuras mēs tanī laikā saņēmām no korpusa, man nebija ne mazāko šaubu par to, 
ka kara gājiens pret Austriju ir jau pilnīgi izbeigts un tagad notiek tikai uzvaras izmanto-
šana un pēdējo austriešu spēku galīgā satriekšana.

Savāds izlikās stāvoklis, kad mēs pēc 7. septembrī saņemtās pavēles, sākām gājienu 
tikai 8. septembrī. Mūsu divīzijas izlūki mums nekādu ziņu nedeva. Korpusa pavēlē arī 
nekā noteikta par ienaidnieku nebija, bet gājiena laikā no korpusa ienāca papildus aizrā-
dījumi, ka mums jāiet ar vislielāko uzmanību, jo iespējams uzdurties ienaidniekam. No 
Zamostjes mēs izgājām rietumu virzienā uz Zavadu, Vielonču un Deškovicu, kur palika 
divīzijas štābs. Pulki ieņēma Kulikovu, Zuloveku, Zrebci. Nonākot nakts atpūtas vietā ap 
plkst. 15, mēs dzirdējām ziemeļrietumu virzienā stipru artilērijas uguni. Tātad ziemeļrie-
tumos gāja kauja, bet līdz šim mēs nekā nebijām zinājuši par to, kā ienaidnieks ir tik tālu 
uz ziemeļiem nokļuvis; gluži otrādi, mums visu laiku deva ziņas par lielām sekmēm citās 
armijās un korpusos. Pēc artilērijas uguns spriežot, mūsu stāvoklis bija ne visai drošs, 
tamdēļ divīzijas komandieris, štāba priekšnieks un es ap plkst. 18 apskatījām pulka no-
vietošanos un varbūtējās pozīcijas kaujas gadījumam. Kā parasts, divīzijas jātnieki – ro-
bežsargi – nekur nebija bijuši tālāk uz priekšu par kājnieku apsardzības līniju. Tamdēļ, 
apskatot priekšā atrodošos rajonu, mēs gluži mierīgi nonācām vietās, kur neviens no 
izlūkiem vēl nebija bijis. Vēlākos kara gados šādi gadījumi nāca bieži priekšā. Vakarā mēs 
saņēmām pavēli, pēc kuras mums rītā – 9. septembrī bija jāturpina maršs rietumu vir-
zienā, divās kolonnās, caur kalnainu, mežainu, stipri šķēršļotu apvidu uz Goraj miesti-
ņu. Izejot agri no rīta, mēs diezgan lēnām gājām uz priekšu, jo ceļi bija ļoti slikti – caur 
kalnainu, gravainu un mežainu apvidu. Ap pusdienu abām kolonnām bija noteikta no-
līdzināšanās Gorajec upītes purvainajā ielejā. Pārejot šo ieleju ar labo kolonnu pie La-
tiezira un ar kreiso kolonnu pie M. Griglu, tālākais maršs bija jāvirza pa vienu ceļu caur 
Andžejevku uz Goraj. Priekšā gāja labajā kolonnā I brigāde, iepakaļus – otrajā ešelonā 
labajā kolonnā – II brigāde. Ap plkst. 14 kolonnas galva bija iznākusi no meža un tuvojās 
Andžejevku sādžai, kolonnas avangards nu jau atradās Andžejevkā un priekšējās apsar-
dzības daļas jau bija izgājušas cauri šai sādžai, kad iesākās reta kājnieku uguns. Uguns 
tapa stiprāka un stiprāka. Priekšējā pulka komandieris (cik atceros, 150. pulka) ziņoja, 
ka ienaidnieks uzbrūk no rietumiem. Mūsu stāvoklis nebija spīdošs: Andžejevka atrodas 
dziļā gravā, kamēr apkārt paceļas augstumi; mūsu pulka daļas sastapa ienaidnieku, iz-
ejot no sādžas. Ienaidnieks atradās uz augstumiem un mēs ielejā. Apmēram pēc stundas 
visa pirmā brigāde atradās kaujā; ienaidnieks uzbruka no rietumiem, ziemeļrietumiem 
un pa daļai no dienvidrietumiem. Mēs atkal atradāmies pusriņķī ienaidnieka ielenkti. Ap 
plkst. 14 no abām pusēm sāka darboties artilērija. Divīzijas komandieris izgāja uz priekšu 
pie mūsu darbojošamies ložmetējiem. Štāba priekšnieks un es palikām sādžā un sākām 
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apskatīt un novērtēt vispārējo stāvokli un nosūtījām ziņojumu korpusam. Orientēties 
un novērtēt stāvokli bija ļoti grūti, jo mēs no ielejas maz ko redzējām. Apkārtējos kalnus 
ieņēma ienaidnieks. Mēs atradāmies bedrē un ienaidnieks uz bedres malām. Mūsu II bri-
gāde atradās vēl mežā austrumos no Andžejevkas un kaujā dalību neņēma. Apmēram 
pēc stundas pie mums ieradās korpusa štāba kapteinis Sizih, lai orientētu mūs un izzinā-
tu mūsu stāvokli. Šis kapteinis jau no iepriekšējās darbības bija mums nepatīkams, tam-
dēļ mēs ar prieku skatījāmies, kā tas, izvairīdamies no svilpojošām lodēm, lūko pārskriet 
no mājas līdz mājai, lai nokļūtu pie mums. Pārrunājuši ar viņu, mēs likām tam priekšā 
noiet pie divīzijas komandiera un tad atgriezties pie mums, jo mēs dosim tam rakstisku 
ziņojumu korpusa štābam. Tā kā iešana pie divīzijas komandiera bija sevišķi nepatīkama, 
jo divīzijas komandieris atradās ķēdē, tad mēs ar labpatiku noskatījāmies, kā kapteinim 
Sizih mainās sejas krāsa. Kapteinis aizgāja gan, bet pie mums pēc ziņojuma vairs neat-
griezās. Pēc neilga laika mēs dabūjām ziņojumu, ka mūsu divīzijas komandieris ģenerālis 
Prasalovs ievainots. Mēs atradām to sādžas austrumu malā jau divīzijas ārsta pārsietu. 
Izrādījās, ka tas dabūjis lodi krūtīs, bet ļoti laimīgi – lode trāpījusi pogā un palikusi krūšu 
kaulā. Ģenerālis lielījās, ka viņa – krieva – spēcīgās krūtis švaka austriešu lode nevarot 
pārsist. Še sādžas malā mēs dabūjām daudzmaz labākas ziņas par stāvokli. Pie pirmās 
brigādes atrodošais artilērijas divizions bija gribējis tūliņ pēc uguns iesākšanas sniegt 
palīdzību kājniekiem. Pirmā baterija izbraukusi pozīcijā Andžejevkas austrumu nomalē 
un atklājusi uguni. Pēc pirmajiem šāvieniem baterija bija dabūjusi ienaidnieka artilērijas 
uguni un bija spiesta pilnīgi klusēt. Pa labi un drusciņ iepakaļus no pirmās baterijas bija 
ieņēmusi pozīciju otrā baterija, un arī tai pēc pirmajiem šāvieniem ienaidnieka granātas 
sāka krist starp lielgabaliem. Trešā baterija drusku vēlāk nostājās labi izmeklētās aizseg-
tās pozīcijās un tamdēļ tikai trešā baterija bija spējīga vest kārtīgu uguni, kamēr pirmā 
un otrā baterija varēja tikai vienu otru reizi izlaist pa rindai un tad apklust. Pirmā bate-
rija dabūja dažas ienaidnieka granātas tieši pa lielgabaliem. Mūsu otrā brigāde ar otro 
artilērijas divizionu atradās mežā, austrumos no Andžejevkas un no turienes netika ārā 
mums palīgā. Ceļš, pa kuru nāca kolonna, atradās gravā, no kuras izbraukt uz sāniem 
nevarēja, tamdēļ kolonna varēja vai nu nākt uz priekšu un izvērsties uz lauka, vai iet at-
pakaļ vairākas verstis un tur meklēt citu ceļu. Iznākt no meža ārā neatļāva ienaidnieks. 
Tikko mežmalā kāds parādījās, tūliņ atklāja artilērijas uguni pa mežmalu.

Kauja turpinājās līdz vakaram, turklāt mēs nekur neguvām sekmes: bijām priecīgi, 
ka izdevās noturēt iegūto stāvokli. Kaujas laikā bija daži starpgadījumi, kurus pārdomā-
jot, ieguvu daudz paskaidrojumu kaujas psiholoģijā. Tā, piemēram, atrodoties sādžas 
austrumu nomalē pie kādas mājas, mēs dabūjām šrapneļu uguni virs šīs mājas. Mūsu 
pirmais slēdziens bija, ka ienaidnieka šrapneļi krīt virs mums, tātad ir vajadzīgs paslēp-
ties. Pēc kādām minūtēm artilērijas brigādes adjutants paziņoja mums, ka tie nav ie-
naidnieka šrapneļi, bet gan mūsu pašu artilērijas šrapneļu priekšlaicīgi sprādzieni. Mēs 
visi tūliņ palikām priecīgi un neuzskatījām sevi par briesmās esošiem. Patiesībā ienaid-
nieka šrapneļi mūs nevarēja ķert, jo no tiem mūs sedza mājas, turpretim savējo šāviņu 
priekšlaicīgie sprādzieni bija mums bīstami, jo no tiem mēs segti nebijām. Tāda ir kaujas 
psiholoģija: briesmas ir tās, kad mēs zinām, ka mūs grib iznīcināt, bet patiesas nejaušas 
briesmas nav bīstamas, jo mēs zinām, ka ļauna nolūka nav. 

Vakara krēslā ienaidnieks izdarīja vēl stipru uzbrukumu, bet to atsita. Tumsai ie-
stājoties, kaujas laukā uguns pilnīgi apklusa. Mēs uzmeklējām kādu lielāku māju, lai tur 
novietotos. Sādža bija ļoti nabadzīga un netīra. Atraduši pajumti, sākām ievākt ziņas 
un noskaidrot stāvokli. Pie mums ieradās kājnieku un artilērijas brigādes komandieri un 
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viens no pulka komandieriem. Visi izteicās, ka stāvoklis ir kritisks: brigāde ar vienu arti-
lērijas divizionu izbīdīta uz priekšu un tagad apņemta no trim pusēm ar ložmetējuguni. 
Otru brigādi ar otro artilērijas divizionu ienaidnieks nelaiž no meža ārā. Nav cerības, ka 
nākošajā rītā izdosies tikt tuvāk pie pirmās brigādes; trūkst artilērijas un kājnieku munī-
cijas, nav cerības to piedabūt no parka, jo pievedceļs stāv zem ienaidnieka uguns. Kamēr 
notika šīs sarunas, pienāca ziņojums, ka kreisajā flangā (dienvidos no sādžas) dzirdams 
ratu troksnis. Brigādes komandieris ģenerālmajors Bēms izteicās, ka tur, domājams, ie-
naidnieks pagarina savu fronti, uzstāda artilēriju un tātad rīt, gaismai austot, apšaudīs 
mūs ar vēl stiprāku krustuguni (dienā no dienvidpuses mēs tikām apšaudīti tikai ar kāj-
nieku uguni; ienaidnieka artilērija šāva no rietumu un ziemeļrietumu puses). Šis ziņo-
jums vēl vairāk uztrauca prātus, kamdēļ visi izteicās par to, ka naktī brigāde jāatvelk at-
pakaļ pie otras brigādes. Vienīgi ievainotais divīzijas komandieris ģenerālis Prasalovs bija 
kategoriski pret atkāpšanos. Kad brigādes komandieris uzstādīja jautājumu: „Ar ko tad 
mēs rīt no rīta turpināsim kauju, kad mums nav ne kājniekiem, ne artilērijai patronu?”, 
tad divīzijas komandieris nelokāmi palika pie sava lēmuma, tad tika doti īsi rīkojumi par 
aizstāvēšanos ieņemtajās pozīcijās. Tāpat tika doti rīkojumi, cik tas vien iespējams, pie-
gādāt vairāk munīcijas utt. Kad visi rīkojumi bija izsūtīti un nosūtīts ziņojums korpusa 
komandierim, mēs devāmies uz nakts atpūtu. Māja, kurā mēs novietojāmies, bija maza 
un ļoti netīra (slikts gaiss), kādēļ nolēmu ierīkoties uz guļu ārā. Ap piecsimt soļu no 
mājas atradās nopļautas rudzu gubas. Es ierīkojos vienā no šīm gubām un nodomāju 
pirms rīta gaismas tikt atpakaļ sādžā, jo šis rudzu gubas tika kaujas laikā apšaudītas ar 
šrapneļa uguni. No rīta tomēr tik agri nepamodos. Kad pamodos, bija jau pilnīgi gaišs, 
saule laikam vēl nebija uzlēkusi. Visapkārt vēl valdīja pilnīgs klusums, nebija dzirdams 
neviens šāviens. Divīzijas štābā jau visi bija kājās. Apmēram plkst. 4 atnāca korpusa rī-
kojums. Pēc šī rīkojuma Andžejevkas rajonā bija jāatstāj viens pulks ar bateriju un visai 
divīzijai jāatiet uz Čarnistokas rajonu. Šajā rīkojumā nebija ne mazākā paskaidrojuma 
par apstākļiem, nedz kāds aizrādījums par vispārējo korpusa un divīzijas uzdevumu. Vis-
pārējais stāvoklis man bija pilnīgi nesaprotams. Kad ienācu štābā, štāba priekšnieks jau 
bija norakstījis rīkojumus divīzijas daļām. Man uzdeva palikt pie 149. pulka, kuram bija 
pavēlēts palikt pozīcijās kalnā, ziemeļaustrumos no Andžejevku sādžas. Man ar pulku 
bija jāpaliek uz šī kalna līdz pusdienai, un tad arī jāatiet uz Čarnistoku. Ja ienaidnieks uz-
bruktu stipriem spēkiem, tad vismaz jāiztur līdz plkst. 10. Bija skaista saulaina diena un 
valdīja pilnīgs klusums. Pulks mierīgi stāvēja pozīcijās apmēram 1 kilometru austrumos 
no vakarējās kaujas vietas. Vakarējais ienaidnieks bija pilnīgi nozudis.

Ienaidnieka toreizējais stāvoklis bija apmēram šāds: austriešu I armija jau vairā-
kas dienas bija cietusi neveiksmes un jau iesākusi atkāpšanos. Atkāpšanos sedza vācu 
Woyrsch flangu un aizmuguri, jo Woyrsch korpusa daļām nācās atkāpties caur Gora-
ju. Tamdēļ daļas no šī korpusa, domājams, viens kājnieku pulks ar vienu bateriju (šim 
korpusam bija maz artilērijas) bija izsūtītas flangu apsardzībai uz Andžejevku, kur tas 
uzdūrās mūsu brigādei. Ļoti aktīvā un noteiktā vācu karaspēka darbība atstāja iespaidu, 
it kā tur būtu lieli spēki. Turklāt līdz šim mums bija bijušas kaujas tikai ar austriešiem. 
9. septembra kaujas raksturs bija gluži cits. Lai gan mēs nedabūjām nekādu ziņu par to, 
kas mums pretī atrodas, tomēr jau 9. septembra vakarā visi izteicās, ka tie nav austrieši, 
bet laikam vācieši. Kā kājnieku, tā artilērijas darbība stipri atšķīrās no darbības, kuru 
mēs līdz šim bijām redzējuši no austriešu puses. Naktī no 9. uz 10. septembri Woyrsch 
korpuss bija jau atkāpies un tamdēļ arī pie Andžejevkas vairs ienaidnieka nebija. Virs 
mūsu galvām augstu gaisā parādījās reiz pa reizei ienaidnieka lidmašīnas. Kaut kur tālu 
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no mums krievu kājnieki apšaudīja šīs lidmašīnas, kā tas jau 1914. gadā parasts, jo mūsu 
rajonā no gaisa krita lodes, lai gan pati šaušana nebija sadzirdama. Es mierīgi nosēdēju 
līdz noteiktajam laikam un tad devu pulka komandierim rīkojumu atiet uz Čarnistoku, 
kur mūsu divīzijas daļas 10. septembra pēcpusdienā dabūja daudzmaz atpūsties. 11. sep-
tembrī divīzijai bija uzdots atkal doties rietumu virzienā uz Frampoles pilsētiņu.

11. septembra rītā divīzija izgāja divās kolonnās no Gorajecas un Čarnistokas. Ap 
plkst. 14 kolonnas pienāca pie Voļa-Radzienskas, kur ienaidnieks bija izjaucis tiltus pār 
nelielo Ladas upīti. Lai gan upīte bija niecīga, bet, tekot caur purvaino ieleju, tai bez ceļa 
un tilta ne zirgi, nedz rati pāri tikt nevarēja. Sapieri sāka celt tiltu. Izsūtīja izlūkus citu 
ceļu un tiltu meklēšanai, bet tuvumā neatrada nenopostītus tiltus. Atlika gaidīt, kamēr 
sapieri pabeigts savu darbu. Frampoles pilsētā mēs nonācām vakara krēslā. Ienaidnieku 
nesastapām, bet atradām dažas ienaidnieka atstātas mazvērtīgas kara mantas, kā ra-
tus – austriešu un krievu (atņemtus 2. Grenadieru divīzijai).

Kā vienmēr vēlu naktī saņēmām nākošās dienas uzdevumu. Man bija jāpāriet aus-
trumu virzienā uz Zvežiņecas rajonu. 12. septembrī izgājām agri no rīta un vakara krēslā 
pulki nonāca savās vietās. Maršs bija garš, pulkiem nācās noiet ap 30 km. Pa sliktu ceļu, 
jo laiks bija lietains.

13. septembrī mēs diezgan viegli pārgājām uz Juzefovas rajonu. Štābs novietojās 
muižā. Pēc ilgiem laikiem mēs baudījām atkal dažas dzīves ērtības. Tas bija sevišķi patī-
kami, jo vairāk tamdēļ, ka visu dienu lija lietus.

14. septembrī mums bija jāpāriet taisni uz dienvidiem pie pašas Austrijas robežas, 
Obšas un Vola-Obšanskas rajonā. No rīta tieši pirms marša sākšanās no korpusa štāba 
ienāca telegramma ar paziņojumu, ka rietumu frontē kaujā pie Marnas Vācijas armijas 
pilnīgi sakautas. Mēs to tūliņ paziņojām pulkiem, lai paceltu garastāvokli. Jāpiezīmē, ka 
līdz šai dienai mēs nebijām saņēmuši nekādas ziņas par to, kas notiek Vācijas-Francijas 
frontē. Tāpat mēs neko nezinājām par to, kas notiek citu krievu armiju frontēs. Par krie-
vu pārējām frontēm mums bija ziņas tikai par lielām uzvarām Galīcijā (krievu III un VIII 
armijas) un reiz mēs dabūjām paziņojumu par I armijas iebrukumu Prūsijā. Par to, ka 
krievu II armija iznīcināta, ka I armija jau sen izdzīta no Prūsijas, mēs it neko nezinājām. 
Varbūt tas arī bija labi, jo neuztrauca prātus.

Vēlu vakarā pēc grūta marša mēs nonācām uz nakts vietām. Rīt mums stāvēja 
priekšā turpināt maršu un pāriet Austrijas teritorijā.

15. septembrī mūsu divīzija pārgāja pār toreizējo Krievijas un Austrijas robežu. Ro-
bežas pāriešana lielā mērā pacēla gara stāvokli. Līdz šim karš bija Krievijas teritorijā, 
tagad iebrukām ienaidnieka zemē. Ienaidnieks nemaz nemēģināja mūs traucēt.

Tātad ienaidnieks ir tā satriekts, ka tas vairs nevar savu teritoriju aizsargāt. Tā kā 
miera laikā pār robežu nekāda kustība nenotika, tad kā krievu, tā austriešu pusē bija 
apmēram 1 versti plata bezceļa josla – bija jāiet taisni pār laukiem līdz tuvākajam ce-
ļam. No rīta bija bieza migla, bet kad mēs nonācām līdz robežai, tad laiks noskaidrojās 
un iestājās skaista saulaina rudens diena. Lai gan jau iepriekšējās dienās mēs austriešus 
nebijām sastapuši, tomēr, pārejot robežu, mēs gaidījām, ka no katras mājas, no katra 
mežiņa tiks atklāta uguns. Tamdēļ, pārejot robežu, gājiens notika ar visiem aizsardzības 
paņēmieniem, priekšējie pulki gāja kaujas kārtībā. Bet par brīnumu viss bija kluss un kā 
izmiris: pirmajās mājās austriešu teritorijā nebija pat neviena cilvēka. Nākošajās mājās 
mēs atradām dažus ļoti vecus vīrus un sievas, kuri atstāja ārkārtīgi pārbijušos cilvēku 
iespaidu. Jāpiezīmē, ka iedzīvotāji kā krievu pusē (tagadējās Ļubļinas guberņas dienvidu 
daļā), tā austriešu pusē Sanas upes labajā krastā pieder pie krievu-ukrainiešu tautības 
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un šinī rajonā ir ļoti nabadzīgi un neattīstīti. Uzkrītošs bija austriešu kulturālais stāvok-
lis: uz kartēm bija apzīmēti vienkārši ceļi, bet patiesībā bija šosejas; meži bija stādīti, 
iztīrīti no krūmiem un bija redzama daudz augstāka kultūra nekā krievu pusē.

Mūsu šīs dienas marša mērķis nebija tālu, ap plkst. 12 mēs to sasniedzām  – ļoti 
liela sādža jeb miests – Dzikova, ļoti netīrs un nabadzīgs. Kā bija redzams, tad visa šī 
rajona saimniecība atradās žīdu rokās un, kā bija redzams, arī visa noteikšana atradās 
žīdu rokās, jo zemnieki zemu klanījās žīdiem. Štābs novietojās kādas tirgotavas augšstā-
vā – vienā no labākajiem namiem. Miesta otrā galā novietojās korpusa štābs. Viens no 
mūsu pulkiem tika izbīdīts ap 4 verstis uz dienvidiem apsardzībā, pārējās daļas palika 
Dzikovas apkārtnē. Mēs neko nezinājām ne par ienaidnieku, nedz par mūsu tālākajiem 
uzdevumiem. Katru brīdi varējām gaidīt iziešanas pavēli, bet patiesībā mēs palikām šinī 
sādžā trīs dienas. Nākošajā rītā izrādījās, ka mūsu kareivji drusciņ aplaupījuši apakšstāvā 
atrodošos pārdotavu – izņēmuši no tās cukuru un dažas citas lietas. Vainīgo meklēšana 
nekādus rezultātus nedeva. 

Mūsu avangarda pulkam, pastiprinātam ar artilēriju, bija uzdots izbīdīties vēl vairāk 
uz priekšu un ieņemt pārejas pār Ļubačovkas upīti. Tādu uzdevumu dabūja 17. divīzijas 
avangarda pulks. Pēc pusdienas ienāca no pulka ziņojumi, ka Ļubačovkas upīti ieņēmis 
ienaidnieks. Kaujas darbība turpinājās līdz vakaram, ziņojumi ienāca, bet ļoti neskaidri. 
Uz 17. septembri mēs dabūjām uzdevumu ar vienu brigādi un artilērijas divizionu pāriet 
uzbrukumā un ieņemt Ļubačovkas upītes pārejas – pāriet uz otru krastu. Šī uzdevuma 
izpildīšana tika uzdota brigādes komandierim ģenerālim Bēmam, divīzijas štābs pali-
ka Dzikovā. Dzikovā mēs nodarbojāmies ar iedomāto spiegu ķeršanu. Tā ir parasta lieta 
kara laikā: vienmēr atrodas karstgalvji, kuriem uz katra soļa spokojas spiegi.

Dzikovā es personīgi dabūju lielu bārienu no korpusa komandiera ģenerāļa Gorba-
tovska par to, ka divīzijas telefons uz korpusa štābu bieži vien nestrādājot un nestrādā 
tamdēļ, ka telefona vadi izvilkti tā, ka tie viegli bojājas. Toreiz es šim bārienam nepie-
griezu vērību, bet vēlāk šis pats jautājums sagādāja man lielas nepatikšanas. Jau toreiz 
pēc krievu lauka reglamenta sakaru nodibināšana bija jāizdara no augšas uz leju – tātad 
no korpusa uz divīziju, bet korpusa štābs prasīja, lai mēs uzturam ar to sakarus. Es kā 
divīzijas štāba ģenerālštāba adjutants biju tuvākais un vienīgais štāba priekšnieka palīgs 
un darbinieks operatīvajā ziņā, kamdēļ sakaru – patiesībā telefona izvilkšana uz korpusa 
štābu bija blakus lieta, jo man pastāvīgi piekrita daudz svarīgāki uzdevumi: pavēļu sa-
stādīšana, izlūkošanas organizēšana, sarunas ar pulku komandieriem, ziņojumi korpusa 
štābam utt. Otrkārt, es nekad nedomāju par to, ka kārtīgam korpusa komandierim va-
rētu ienākt prātā domāt par to, cik pareizi vai nepareizi izvilkti telefona vadi un kas šinī 
jautājumā vainīgs. Korpusa komandierim padoti divīziju komandieri, bet ne divīzijas štā-
ba adjutants, kuram ir sava priekšniecība – divīzijas štāba priekšnieks. Dzīvē izrādās tā: 
ja priekšnieks nav savā vietā un nemāk rīkoties savu uzdevumu robežās ar saviem tieši 
padotajiem, tad tas nodarbojas ar sīkumiem, tas, ko krievu armijā sauca par trinčiku. Ja 
karavīrs, kas savā laikā bijis labs rotas vai bataljona komandieris, izpeld līdz korpusa vai 
divīzijas komandiera amatam, bet neko nepiemācās klāt pie rotas un bataljona koman-
diera zināšanām, tad, komandējot divīziju vai korpusu, tas nodarbojas tikai ar to, ar ko 
tas ir ieradis nodarboties rotas un bataljona komandiera amatos.

17. septembra pēcpusdienā mums nācās arī iziet no Dzikovas, jo priekšējā brigāde 
veda kaujas, kādēļ arī citi spēki bija jāpievelk tuvāk pie kaujas darbības. Kaujas pie Ļuba-
čovkas upītes pierādīja to, ka karaspēks vairs negrib vest kauju. Ziņojumi ienāca par pre-
tinieka uguni, mūsu artilērija veda lēnu uguni. Lai gan zaudējumu gandrīz nekādu nebija, 



95

tomēr uz priekšu gājām ļoti lēni. Visu dienu mēs atradāmies laukā, saņēmām ziņojumus, 
dzirdējām retu uguni, bet patiesībā neko nopietnu neviens nedarīja. Vakarā mēs novie-
tojāmies nelielā sādžā netālu no Ļubačovkas upītes, jo mūsu pulki galu galā tomēr bija 
izsituši austriešus, vai, varbūt pareizāk, – austrieši bija paši aizgājuši. Nākošajā rītā no-
skaidrojās, ka saņemtās trofejas – 6 lielgabali. Tā kā kauju bija veduši mūsu un 17. divīzi-
jas pulki, tad tie arī bija vienojušies par trofeju sadalīšanu uz pusēm – mums trīs un 17. di-
vīzijai trīs lielgabali. Šie lielgabali izrādījās vecās sistēmas, domājams, austrieši tos bija 
uzstādījuši pozīcijās, bet tā kā tie nebija iejūgti, tad tos arī vienkārši pametuši pozīcijās.

Nākošajā dienā, apskatot austriešu pozīcijas, nāca pie slēdziena, ka austriešu kara-
spēks ir patiesi satriekts: tik labi sagatavotas pozīcijas bez lieliem zaudējumiem nebūtu 
ieņemamas, ja tās tiktu daudzmaz nopietni aizstāvētas. Mūsu priekšējās daļas tūliņ tika 
virzītas tālāk uz Sanas upi, divīzijas štābs pārgāja uz Radavu. Līdz Sanas upei ienaidnie-
ku nesastapām, bet tomēr gājiens līdz upei vilkās ļoti lēni. Sanas upes kreisais krasts 
izrādījās ienaidnieka ieņemts. Pati upe pēc rudens lietus bija stipri sacēlusies un pāri tai 
nevarēja tikt. Tamdēļ piegāja pie upes un skatījās uz otru krastu. Tika pievilkts sapieru 
bataljons ar savu mazo tiltu parku, ar kuru bija iespējams pārcelt tikai izlūkus. Tā mēs 
būtu sēdējuši Sanas upes krastā diez cik ilgi, ja nebūtu ienākušas ziņas par to, ka III ar-
mijas daļas ir pārgājušas pāri Sanai un ieņēmušas Jaroslavu. III armija bija gan pārgājusi, 
bet mēs pāri netikām, jo sapieru bataljons izrādījās par bezspēcīgu ātri uzcelt tiltu. Mēs 
sākām staigāt gar Sanas upi no Radavas uz Vrazovicu, Ņelepkovicu un Monastežu, kur 
pa to laiku bataljons būvēja tiltu pār Sanas upi, jo ienaidnieks jau bija aizgājis.

19. septembrī mēs pārgājām uz kādu nopostītu muižu Ļubačovkas upes krastā ne-
tālu no šīs upes ietekas Sanā. Kad bijām jau daudzmaz ierīkojušies un nodomājām še arī 
baudīt nakts atpūtu, ienāca jauns rīkojums: sagrupēties Monastežas tuvumā un saga-
tavoties pārcelties pāri Sanas upei. Visu nakti mēs jājām un braucām, dodot rīkojumus 
un meklējot pulkus. Uz pašu rītu tikai izdevās kādas stundas atpūsties. 20. septembrī 
bija nolikta pāriešana pār Sanu un novietošanās Pševorskas pilsētas rajonā. Līdz pārejas 
vietai nebija tālu ko iet, kamdēļ jau agri no rīta sākās pāriešana. Visam korpusam bija 
jāpāriet upe pa vienu pontona tiltu. Pateicoties tam, ka visa augstākā priekšniecība at-
radās pie tilta un pāriešana bija labi noorganizēta, tā noritēja priekšzīmīgi. Ap plkst. 13 
abas divīzijas bija pārgājušas. No pārejas vietas līdz Pševorskai vēl bija ap 18 km un labs 
ceļš. Sanas kreisajā krastā bija redzama daudz turīgāka dzīve, skaistas, pa lielākai daļai 
ķieģeļu vai akmeņu mājas, bagāti lauki un dārzi, labi ceļi, bet vietējos iedzīvotājus, tāpat 
kā Sanas labajā krastā, nesastapām. Tieši pēc pārejas mēs vēlreiz nobrīnījāmies par stip-
rajām austriešu pozīcijām, kuras krieviem tik viegli bija izdevies ieņemt.

Mūsu gājiena mērķis – Pševorska – neliela pilsētiņa pie Mlečkas upītes – Vislokas 
upes labā krasta pietekas; arī šo pilsētu iedzīvotāji bija atstājuši. Pilsētā bija palikuši daži 
simti iedzīvotāju, kuri mūs saņēma ar gavilēm, teikdami: „Paldies Dievam, ka reiz taču 
regulārs karaspēks atnācis un atsvabinājis mūs no laupīšanām un slepkavībām.” Izrā-
dījās, ka tur pirms mūsu ienākšanas bija saimniekojuši kazaki un patiesi bija laupījuši 
dārglietas un, piedraudot ar nošaušanu, pieprasījuši naudu. Tas, domājams, turpinājies 
tikai dažas stundas, jo patiesībā pilsēta neatstāja iespaidu, ka tā būtu izlaupīta. Varē-
ja vērot, ka vietējie iedzīvotāji atstājuši pilsētu ne agrāk, kā 24 stundas pirms mūsu ie-
nākšanas. Mūsu divīzijas štābs apmetās vienā no labākajām mājām – vietējā prokurora 
dzīvoklī, kuram bija kādas 8–10 istabas. Šinī vietējā dzīvoklī viss bija tā, it kā saimnieks 
un visi mājas ļaudis būtu to tikko atstājuši: visas istabas pilnīgā kārtībā un viss atstāts, 
izņemot, domājams, dārglietas. Sienas pulkstenis vēl gāja, gultas apklātas, ēdamistabā 
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tējas trauki uz galda, it kā tikko būtu tēja dzerta. Mums bija ļoti patīkami pēc ilga laika 
atkal reiz atrasties tīrā, skaistā dzīvoklī, ēst vakariņas un dzert tēju no skaistiem, tīriem 
traukiem pie baltu galdsegu klāta galda. Pševorskā palikām trīs dienas un baudījām at-
pūtu labos apstākļos. Dienā kā vienmēr bija daudz darba, jo bija jāsaved kārtībā viss tas, 
kas ilgos nepārtrauktos gājienos un kaujās tika atlikts uz atpūtas laiku.

Tomēr vienu no vakariem mēs ziedojām arī sev– pilnīgai atpūtai un uzjautrināšanai 
ar vietējo un no Zamostjes līdzi paņemto vīnu palīdzību. Notika atklāta notikumu pār-
runāšana, pagājušo laiku un atklāta esošā stāvokļa apspriešana un nākotnes cerību un 
vēlēšanos izteikšana. Mēs visi bijām pilnīgā pārliecībā, ka karš jau iet uz beigām un ka 
varbūt jau Ziemassvētkus mēs sagaidīsim miera apstākļos. Pēc mūsu informācijas citādi 
arī nevarēja spriest: Austrijas armija bija pilnīgi sakauta – tas bija neapšaubāmi, tāpat 
mēs nevarējām apšaubīt to oficiālo paziņojumu, ka rietumu frontē Vācijas armija pie 
Marnas pilnīgi sakauta. Par kādām nebūt neveiksmēm krievu vai franču frontē nebija ne 
mazāko ziņu. Lai gan es vispār uz krievu un franču uzvarām diezgan skeptiski skatījos un 
šo skepticismu es pamatoju ar to, ka Vācijas ģenerālštābs, kuru es ļoti cienīju, sekojot 
jau vairākus gadus tā zinātniskajai un praktiskajai darbībai, nebūtu pieļāvis karu, kas 
tik ātrā laikā varētu beigties ar Vācijas pilnīgu sakaušanu. Tomēr šinī stāvoklī man vairs 
nebija ne mazākā pamata šaubīties par to, ka austrieši un vācieši ir pilnīgi sakauti un 
tamdēļ drīz būs miers. Tamdēļ trijās dienās, kuras pavadījām Pševorskā, mēs diezgan 
daudz darījām un sākām gatavoties uz mierīgu dzīvi. Mēs sūtījām liekās mantas atpakaļ 
uz Brestļitovsku, savedām kārtībā dienas žurnālus un norēķināšanos, nosūtījām arī at-
pakaļ dažas personīgās mantas utt., bet, galvenais, savās domās mēs vairāk kavējāmies 
pie pāriešanas uz miera laiku un dzīves turpināšanu miera laikā, nekā uz kara turpināša-
nu un sagatavošanos uz to.

Visas šīs trīs dienas mūsu priekšējās daļas ienaidnieku nekur nebija sastapušas. Arī 
no korpusa štāba neienāca ziņas par ienaidnieku un mūsu kaimiņu stāvokli. 

23. septembrī mēs turpinājām maršu rietumu virzienā. Pa ceļam mēs apskatījām 
diezgan skaistu pilsētiņu Laņcutu ar vecu skaistu poļu grāfa pili, kurā nereti bija vieso-
jies arī Austrijas ķeizars. Šīs pils apskatīšana bija atļauta virsniekiem. Tanī laikā pili ar 
tās bibliotēku un dažiem senlaiku pieminekļiem apsargāja XIX korpusa sardze. Kā vēlāk 
dabūju zināt, tad šinī pilsēta bijušas novietotas dažādas aizmugures daļas, kuras arī pili 
nebija saudzējušas.

Mūsu marša mērķis bija Albigovo sādžas rajons, apmēram 23 km no Pševorskas. 
Divīzijas štābs novietojās muižā. Ieejot Austrijā, mēs sākām sajust tabakas trūkumu, jo 
tabakas Austrijā nebija un nevarēja dabūt pirkt. Albigovas muižā ļoti nopriecājos, kad 
atradu tur cigārus un nedaudz papirosu tabakas. Arī no šejienes vietējie iedzīvotāji bija 
evakuējušies, atstājot tikai dažus vecus vīrus un sievas. Mūsu izlūki ziņoja, ka kādā fab-
rikā, verstis 10 no Albigovas, atraduši automobili. Kopā ar štāba priekšnieku nobraucām 
štāba automobilī uz norādīto vietu un arī atradām automobili, bet bez viena priekšējā 
riteņa, kas, kā domājams, bija noslēpts. Mēs to velti meklējām. Automobilis bija jāatstāj 
un tukšā jāatgriežas mājās. Vakarā mūsu apsardzības daļas atsūtīja mums ap 10 iedzī-
votāju, kuri mēģinājuši iziet caur apsardzības līniju uz austriešu pusi. Nopratinot šos 
ļaudis, izrādījās, ka tie ir Austrijas zemessargi un neilgi atpakaļ dabūjuši mobilizācijas 
rīkojumu, bet nokavējušies un tamdēļ mūsu karaspēka saņemti. Pirmajā acumirklī šīs 
ziņas man neko nedeva, pat otrādi – es domāju, ka mēs esam ienākuši tik ātri, ka pat 
izjukusi austriešu mobilizācija. Bet vēlu vakarā, pārdomājot šo jautājumu, nācu pie cita 
slēdziena. Krievijā un arī Austrijā nebija paredzēta vispārīga zemessargu II kategorijas 
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mobilizācija ar pirmās mobilizācijas pasludināšanu, tātad austrieši ir mobilizējuši savus 
II kategorijas zemessargus pēdējā laikā – t. i. tad, kad tie nolēmuši atkāpties no Galīcijas. 
Šis apstāklis norāda uz to, ka Austrijas virspavēlniecība nav vēl galvu zaudējusi un nebūt 
nedomā, ka Austrijas armija būtu galīgi sakauta, bet gluži otrādi, organizē spēkus tālā-
kai kara darbībai. Kad es šos savus ieskatus izteicu savam tiešajam priekšniekam – divī-
zijas štāba priekšniekam pulkvedim Agapejevam, tad tas, kā jau vienmēr, centās man 
pierādīt pretējo, bet bija redzams, ka arī viņam šis gadījums ir radījis daudz pārdomu.

Nākošajā dienā 24. septembrī, mēs gājām tālāk uz dienvidrietumiem un apstājā-
mies Blažovas rajonā. Divīzijas štābs novietojās mazās sādžas skolas namā. Šīs dienas 
pēcpusdienā mūsu priekšējās daļas rietumu virzienā bija uzdūrušās ienaidniekam, kurš 
izrādīja „nopietnu” pretošanos un pēc priekšējo daļu ziņām bija gājis pretuzbrukumā. 
Divīzijas štābs šīm ziņām neticēja. Tika pavēlēts ieņemt atstātos rajonus un artilērijai 
pilnā mērā pabalstīt uzdevuma izpildīšanu. No šīm ziņām bija skaidrs tas, ka mūsu ka-
raspēks vairs negrib nopietni uzbrukt. Visas pazīmes norādīja uz to, ka austrieši atkāpjas 
un vairs nav spējīgi izturēt kauju; ja jau jāziņo par ienaidnieka stipru pretošanos un pat 
pretuzbrukumiem, tad ir skaidrs, ka mūsu pašu varoņi vairs negrib iet kaujā. Šis stāvoklis 
pilnā mērā attaisnojās tagad, kad kļuva zināms, ka Dunajecas upes labajā krastā pretim 
krievu V armijai ir darbojušās tikai divas austriešu kavalērijas divīzijas. Tātad augšminē-
tās sadursmes ir notikušas ar austriešu kavalēriju.

Pievakarē izrādījās, ka ienaidnieks tomēr ir atspiests un nākošajā dienā mēs gājām 
vēl tālāk dienvidrietumu virzienā uz kādu nabadzīgu sādžu, kuras nosaukumu neatce-
ros. Mēs atkal novietojāmies skolā. Dienvidos bija redzami Karpatu augstumi. Mēs at-
radāmies upes ielejā. Sadursmes vairs nebija. Es salīmēju sev kartes līdz Krakovai, kādā 
virzienā bija paredzēts mūsu tālākais gājiens. Cilvēks domā, bet Dievs dara. Man jau 
otro reizi nāca priekšā, ka sagatavoju kartes vienam virzienam, bet izrādās, ka maršs 
jāturpina citā virzienā. Vēlu vakarā ienāca pavēle, ka 28. septembrī mums jāiet uz zieme-
ļiem, bet ne uz rietumiem, kā biju sagatavojis kartes. Korpusa pavēlē nebija uzrādīti ne 
apstākļi, ne tālākie uzdevumi, bet tikai ceļi, pa kuriem jāiet un kur jānovietojas. Mums 
pašiem bija jāzīlē apstākļi un tālākie mērķi. Būdami jau paši optimisti, kā arī tādā pat 
garā iespaidoti, mēs nolēmām, ka starp Vislas upi un Karpatu kalniem ir ievests pārāk 
daudz karaspēka – IV, V un III armija, tamdēļ nepieciešams izņemt dažus korpusus no 
šīs šaurās frontes, lai laistu tos darbā citā virzienā. Ar šādām domām mēs 28. septem-
brī iesākām maršu uz ziemeļiem, lai gan bijām cerējuši iet rietumu virzienā uz Krakovu. 
Pēc gara, grūta marša jau tumsā divīzijas štābs nonāca novietošanās vietā Kračžkovas 
sādžā. Maršs bija grūts pa sliktiem ceļiem, kamdēļ pulki tikai vēlā laikā un pilnīgā tumsā 
novietojās uz nakts mītni. Nākošajā dienā, 29.  septembrī, turpinājām maršu ziemeļu 
virzienā, nezinot ne apstākļus, ne uzdevumu. Jau tumsā divīzijas štābs sasniedza mērķi – 
Sokolovas pilsētu. Tuvojoties Sokolovai, mums, līdzenuma iedzīvotājiem, bija patīkami 
tas, ka bijām izgājuši no kalniem un atkal atrodamies līdzenā apvidū. Sokolovā bija laba, 
silta nakts mītne, bet jau 30. septembrī bija jādodas tālāk uz ziemeļiem. Šis apstāklis jau 
likās šaubīgs, lai gan lielā noguruma dēļ nebija laika par to domāt. Mūsu vienīgā doma 
un darbs bija pareizi un precīzi izpildīt korpusa komandiera divīzijai uzdoto uzdevumu.

Vēlākajos gados un pat līdz šim laikam nekādi nevaru izšķirt jautājumu, vai korpu-
sa štābs ir pareizi vai nepareizi darījis, neorientējot divīzijas komandierus par vispārējo 
stāvokli. Man galu galā likās, ka korpusa štābs ir pareizi darījis. Ja jau 27. septembrī mēs 
būtu zinājuši, ka visu V armiju pārsviež uz ziemeļiem tamdēļ, ka apdraudēts ziemeļu 
flangs, tad, man liekas, ka mēs visus grūtos maršus neizpildītu pareizi tā iemesla dēļ, ka 
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mēs nebūtu jutušies kā uzvarētāji. Tamdēļ es arī vēlāk un līdz šim laikam piekrītu ģenerā-
lisimusa Suvorova izteicienam, ka katram kareivim ir jāzina savs manevrs, bet tikai savs, 
bet ne augstākās priekšniecības manevrs.

30. septembrī mums bija jāpāriet no Sokolovas uz ziemeļiem līdz Sanas upei Kopku 
rajonā. Divīzijas štābs novietojās Kopku sādžā un pulki –tuvējā apkārtnē. Apvidus bija 
ļoti skaists un ļoti patīkami bija palikt uz vietas, lai gan divīzijas štābs novietojās pilnīgi 
izpostītā muižā. Te atradās austriešu septembra sākuma pozīcijas un še bija notikušas 
dažas kaujas, vismaz artilērijas kaujas.

1. oktobrī bija jāturpina maršs no Kopkiem caur Rudņikiem uz Ulanovu, kur jāpāriet 
uz Sanas labo krastu. Maršs nebija garš – apmēram 16 km un tilts pār Sanas upi. 1. oktob-
rī bija skaista rudens diena. Rudņiku miestā es sastapos ar štāba priekšnieku, kurš bija 
turp aizbraucis automobilī, bet es jāšus. Viņš tur bija atradis vairākus telefona aparātus, 
kurus ielādēja automobilī. Es gan pretojos tam, bet viņš atsaucās uz krievu-japāņu kara 
piedzīvojumiem, teikdams, ka katrs sakaru līdzeklis kara darbībā ļoti noderīgs un arī ve-
cie zvana telefona aparāti noderēšot. Lai gan šie vecie zvana aparāti mums tālākā kara 
darbībā neko nedeva, tomēr pulkveža Agapejeva princips, ka karā viss varbūt noderīgs, 
mums vēlāk daudz ko deva, un tamdēļ arī es tagad pie šī principa pieturos: vajag izman-
tot visus iespējamos kara vešanas līdzekļus, ja nebūs noderīgs – nelaimes nebūs, bet ja 
noderīgs, tad atnesīs labumu, – kamdēļ nedrīkst nevienu tādu līdzekli nicināt, kas tikai 
„varbūt” ir noderīgs.

Gājienā no Kopkiem uz Ulanovu korpusa štābs, kā jau līdz šim, nododot ziņas par 
stāvokli, pieprasīja, kā mēs aizsargājušies: vai kā uzbrukuma gājienā, atkāpšanās gājie-
nā vai flangu gājienā. Mums priekšniecība uzdeva jautājumu, kurš mums bija jāuzdod 
priekšniecībai, bet kuru mēs kautrējāmies uzdot. Ar atbildi gan mēs nekautrējāmies, – 
mēs ziņojām, ka izpildām uzdevumu pēc pavēles un ziņām, kādas korpuss devis. Par 
ienaidnieku mēs neko nezinām, kādēļ sākumā gājām arjergarda kārtībā, tagad flangu 
gājiena kārtībā un, ja maršs būs jāturpina līdz rītam, tad iesim uzbrukuma gājiena kārtī-
bā. Uz šo mūsu ziņojumu mēs no korpusa štāba nekādu atbildi nesaņēmām.

Tā bija viena no Krievijas armijas organizācijas nepareizībām, ka korpusa štāba ģe-
nerālštāba virsnieki bija jaunāki un ar mazāku praksi kā divīzijas štāba ģenerālštāba ad-
jutants, bet korpusa štāba jaunākie virsnieki sarunājās ar korpusa komandieri, un tamdēļ 
ar tā vārdu sedza visu savu darbību. Krievijas armijas ģenerālštāba dienesta nepareizā 
organizācija atnesa daudz – daudz ļaunuma kaujas darbībā. Cilvēka dabā ir, ka tas ļoti 
daudz uztic tiem, ar kuriem tam bieža satikšanās, neskatoties uz to, cik šie cilvēki ir 
spējīgi rīkoties. Tamdēļ nedrīkst pielaist tādu organizāciju, kur augstākais priekšnieks 
tieši sarunājas un apspriežas ar virsniekiem, kuri stāv zemāk par tiem, kuriem augstākais 
priekšnieks dod pavēles. Korpusa komandieris var tikai uzklausīt savu štāba priekšnieku, 
bet nekādā ziņā savus štāba adjutantus; divīzijas komandieris var uzklausīt tikai savu 
štāba priekšnieku, bet nekādā ziņā savus štāba adjutantus. Attiecīgie štābu adjutanti 
(divīzijas štābā pret divīzijas komandieri un korpusa štābā pret korpusa komandieri) pret 
šīs vienības komandieri var izpildīt tika inteliģenta sulaiņa lomu, bet nekādā ziņā pa-
domdevēja lomu; vienīgais padomdevējs, ja pats komandieris ir nespējīgs, var būt štāba 
priekšnieks, bet nekādā ziņā adjutants vai cits štāba virsnieks.

Braucot no Ulanovas uz Volka-Taņevsku, es pirmo reizi ar automobili iegāzos grāvī, 
bet pateicoties tam, ka automobilis atsitās pret ceļmalā atrodošo koku, nekāda nelaime 
nenotika un es sasniedzu sava brauciena mērķi.
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2. oktobra uzdevums divīzijai bija pāriet ar štābu uz Modlibožicu un ar divīzijas da-
ļām šī miesta rajonā. Mums nācās sākumā iet pa Austrijas teritoriju, pāriet bijušo Krie-
vijas un Austrijas robežu un tad atkal iet pa bijušās Krievijas teritoriju. Robežu rajonā 
abās pusēs ceļu nebija. Gājiena pirmajā pusē – Austrijas teritorijā līdz Domostavai gāja 
labi. No Domostavas bija apmēram 10 km jāiet gar Austrijas un Krievijas robežu, lai ap-
ietu purva rajonu „Bagna-Emilino”. Šī marša daļa bija ļoti grūta: mēs velti meklējām ro-
bežstabus, un ja atradām tos, tad pulkvedis Agapejevs tos apgāza, bet ceļu atrast arī ar 
to neizdevās. Pārvarējuši gājienā lielas grūtības, galu galā sasniedzām Krievijas sādžu 
Gvizdoeve, no kurienes pa tādiem pat sliktiem ceļiem gājām tālāk un tikai vakara krēslā 
sasniedzām marša mērķi – miestiņu Modlibožicu. Šis miestiņš atradās jau Krievijas ro-
bežās, bet purvainā un mežainā bezceļu rajonā. Šinī miestiņā bija ne mazāk kā ½ pēdas 
bieza dubļu kārta ielās. Es sākumā novietojos kopā ar štāba priekšnieku, bet pēc tam 
man dienesta darīšanās nācās iet uz miestiņu otru galu un nakts tumsā neriskēju at-
griezties pie štāba priekšnieka. No rīta štāba priekšnieks man teica, ka es esot daudz ko 
labu zaudējis, jo esot bijis tik daudz laba, ka viņš viens pats neesot bijis spējīgs visu to 
izmantot. Tomēr mana pārliecība bija tāda, ka labāk neizmantot daudz kā priecīga, nekā 
brist pa tik dziļiem dubļiem.

3. oktobrī mums bija jāpāriet uz Krasņikas pilsētiņu, kuru diezgan labi pazinu no 
miera laika lauku izjādēm. Visu dienu gāza lietus. Kamēr gājām smilšainā apvidū, tikmēr 
lietus mums neskādēja, bet kad tuvojāmies Krasņikas rajonam, auglīgās mālzemes lau-
kiem, tad pat jāšus bija ļoti grūti tikt uz priekšu. Atceros, ka iejāju soļos Krasņikas pilsē-
tiņā un, manam zirgam dziļi brienot dubļos, ļoti baidījos, ka mans zirgs nepaklūp, jo tad 
iegāzīšos dziļos dubļos. Krasņikā uz ielas stiprā lietu sastapu bijušo pie divīzijas štāba 
piekomandēto Kinburgas dragūnu pulka štābrotmistru Ivaščenko. Viņš pastāstīja man 
visu, ko zināja par pēdējiem notikumiem – un ka tagad atrodoties kā sakaru virsnieks pie 
IX armijas (Ļečitska) štābā. Ar lielām pūlēm mēs novietojāmies. Štābam grūtību nebija, 
bet štāba priekšnieks – pulkvedis Agapejevs interesējās par visu un šinī gadījumā par uz-
tura apgādību. Mūsu divīzijas intendants, salīdzinot to ar citiem, bija ļoti priekšzīmīgs, 
bet pēc tam, kad mūsu divīzija gāja Krakovas virzienā un tagad tika virzīta 90 grādus no 
iepriekšējā virziena, tad visa divīzijas un korpusa aizmugure atradās vairāk kā grūtā stā-
voklī. Mūsu maizes ceptuves nevarēja mums piegādāt maizi, – mūsu maize tika izdota 
citām daļām. Jau vairākas dienas divīzija ēda tikai kaltētu maizi, no kuras izcēlās vēdera 
slimības. Pie vislabākās gribas un enerģijas divīzijas intendants nebija spējīgs neko darīt. 
Krasņikas pilsētā tanī laikā atradās IX armijas (Ļečitska) štābs un aizmugures iestādes.

Tiklīdz ienācām Krasņikā, pulkvedis Agapejevs man teica: „Mums nav maizes, iesim 
uz IX armijas štābu, varbūt mēs tur ko izkaulēsim.” Es gāju viņam līdzi kā liecinieks, īsti 
neizprazdams, kas man būtu jādara. Agapejevs sāk no apakšas: „Dodiet mums maizi, 
jo mēs jau 10 dienas neesam dabūjuši svaigu maizi,” mums atteica. Tā mēs ar pulkvedi 
Agapejevu gājām arvien pie augstākas priekšniecības, līdz kamēr nonācām līdz IX armi-
jas komandierim ģenerāļim Ļečitskim. Pulkvedis Agapejevs centās iestāstīt ģenerālim 
Ļečitskim, ka 38. divīzija ir bez maizes un tamdēļ nepieciešams no IX armijas maizes cep-
tuvēm izdot tai maizi. Ģenerālis Ļečitskis teica, ka viņa armija jau piecas dienas bez mai-
zes, uz ko pulkvedis Agapejevs atbildēja, ka 38. divīzija jau 10 dienas bez svaigas maizes.

Kamēr pulkvedis Agapejevs strīdējās, ienāca kāds no IX armijas intendantiem ar zi-
ņojumu, ka V armijas caur Krasņiku ejošais 150. pulks izlaupījis vienu no IX armijas mai-
zes ceptuvēm, izņemdams lielāko daļu no izceptās maizes. 150. pulks ir mūsu divīzijas 
pulks. Pulkvedis Agapejevs tūliņ apķērās un teica: „Vai tad ir iespējams apvainot un sodīt 
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kareivjus, kuri jau desmit dienas pēc smagiem pārgājieniem nav redzējuši svaigu maizi 
un tagad, saoduši svaigas maizes smaku, ņem pienākošos viņiem svaigas maizes por-
ciju; vai nav vairāk vainīgi tie, kuri nav bijuši spējīgi apgādāt frontes kareivjus ar viņiem 
pienākošos svaigu maizi. Ģenerālis Ļečitskis kā praktiķis bez nekādām zināšanām bija 
pārspēts ar šiem argumentiem un ne tikai lika aizmirst maizes ceptuves izlaupīšanu no 
190. pulka, bet pavēlēja izdot visai 38. divīzijai maizi uz 3 dienām no IX armijas maizes 
ceptuvēm. 38.divīzijai šis apstāklis bija ļoti patīkams un glaimojošs. Tomēr man liekas, 
ka IX armijas apgādība ar maizi nebija labāka kā 38. divīzijas. Šinī gadījumā es redzēju 
tikai to, ka enerģisks cilvēks ar pareizu un noteiktu aprēķināšanu un kontroli var panākt 
visu vajadzīgo tur, kur nav sistēmas un noteiktas kārtības.

4. oktobrī mēs turpinājām gājienu uz Ņedezvicu. Bija lietaina oktobra diena. Jau 
miera laikā no Krasņikas uz Ļublinu veda šoseja, kura bija pilnīgi izbraukta un kuru pro-
jektēja remontēt. Remontēšanai jau bija savesti akmeņi, bet pati šoseja jau 1912. gadā 
bija pārvērsta par nepārejamu upi; visa kustība notika gar malu, bet ne pa šoseju. Tam-
dēļ, sākot maršu no Krasņikas uz Ļubļinu, es arī domāju, ka mēs nokļūsim nepārvaramos 
apstākļos. Izrādījās, ka austrieši pa 1914. gada augusta mēnesi bija pārklājuši šo šoseju ar 
bieziem dēļiem. Uz šosejas bija jau apmēram 1 pēdu dziļi dubļi, bet apakšā bija ciets pa-
mats. Tamdēļ mūsu vezumi gāja pa šoseju, kamēr karaspēks virzījās pa šosejas malām, 
jo pat uz uzartajiem laukiem nebija tik dziļu dubļu kā uz šosejas.

Ejot Ļubļinas virzienā mēs redzējām 1914. gada augusta kaujas vietas. Atkal bija jā-
brīnās, ka austrieši iedrošinājušies uzbrukts tik stiprām pozīcijām, un kamdēļ krievi ir 
izlaiduši no savām rokām tik stipras pozīcijas.

Latvijas un Igaunijas ieņemšana no Vācijas 
karaspēka 1918. gada februārī119

Latvijas un Igaunijas ieņemšana no vācu karaspēka notika tanī laikmetā, kad vecā 
Krievijas armija jau bija pilnīgi iznīcināta no lieliniekiem; šīs armijas atliekas bija pilnīgi 
demoralizētas, tās saucās gan par Padomju Krievijas sarkano armiju, bet patiesībā tā 
vairs nebija armija. Tādēļ Latvijas un Igaunijas ieņemšana no Vācijas karaspēka nevar tikt 
ieskaitīta par šā laika kara operāciju. Tomēr šī operācija ir interesanta tanī ziņā, ka viņa 
mums rāda: 1) cik niecīga kaujas spēja piemīt karaspēkam, kurš ir pārvērsts par apbruņo-
tu ļaužu baru, 2) kā var darboties moderns karaspēks pret šādu demoralizētu apbruņotu 
ļaužu baru un 3) kā ir jāsargā savs karaspēks no ļaunas propagandas.

1917. gada 3. septembrī Vācijas VIII armija pārgāja pār Daugavu pie Ikšķiles, pēc tam 
ieņēma Rīgu un atspieda tālu uz ziemeļiem Krievijas XII armiju. 22. septembrī vācie-
ši ieņēma Jēkabmiestu120 un tanī pašā dienā izsēdināja desantu uz Ēzeles [vācu: Ösel] 
(Sāmu)121 salas; šis desants līdz 1. oktobrim iztīrīja Ēzeles, Mona122 un Dago123 salas no 

119 Aizsargs: militāri zinātnisks un literāriski sabiedrisks mēnešraksts. Nr. 3., 4., 5., 7/8., 1923; Nr. 1., 4., 1924.
120 Jēkabpils
121 Sāmsala vai Sāremā
122 Muhu
123 Hījumā
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sabrukušā krievu karaspēka atliekām. Šo operāciju vācieši bija veduši kā ar politisku, tā 
pa daļai arī stratēģisku nolūku. Politiskā ziņā vācieši cerēja panākt mieru ar Krieviju, jo 
šis iebrukums pierādīja, ka Krievijas armija ir pilnīgi sabrukusi un tādēļ Vācijai bija iespēja 
turpināt iebrukumu un apdraudēt Petrogradu. Militārā ziņā caur šo operāciju bija iegūts 
izdevīgs stāvoklis Krievijas frontē: saīsināta fronte un pati fronte pārmesta uz Daugavas 
upi un Lohes–Lilastes ezeriem; Vācijas kara flote bija ieguvusi plašāku bāzi un pilnīgi no-
drošinājusies pret Krievijas floti.

Tomēr Krievijas pagaidu valdība un pēc tam lielinieku valdība uz miera slēgšanu ne-
izgāja: Pagaidu valdība gribēja palikt uzticīga sabiedrotajiem un lielinieku valdība loloja 
citus mērķus – caur politisku propagandu uzvarēt Vāciju. Pagaidu valdība bija gan ļoti 
lielā mērā uztraukta par šo vācu iebrukumu, patiesi iesākās bažas par to, ka vācieši var 
ieņemt Petrogradu. Krievijas virspavēlniecība pielika visas pūles, lai kā nebūt nodroši-
nātu galvaspilsētu. Vidzemē un Igaunijā tika ievestas jaunas karaspēka daļas, lai palie-
linātu ja ne spēku, tad vismaz skaitli. Oktobra mēneša beigās Vidzemē un Igaunijā bija 
savilktas krievu karaspēka 27 kājnieku un 4 kavalērijas divīzijas.

Vācieši iebrukumu neturpināja. Viņu galvenā uzmanība bija piegriezta rietumu fron-
tei, jo tur bija jāmeklē kara izšķiršanās, tad visi Krievijas frontes notikumi (pēc Krievijas 
revolūcijas) tika vērtēti no tā redzes stāvokļa, kas caur to tiek panākts rietumu frontē 
par labu. Tālākais iebrukums Krievijā prasītu daudz karaspēka, kuru pēc tam lielo attā-
lumu dēļ grūti būtu pārsviest uz rietumu fronti. Iebrukums varēja dot pabalstu rietumu 
frontei tikai tādā gadījumā, ja plašākas krievu aprindas būtu pārgājušas Vācijas pusē. Tā 
kā tas nenotika, tad tālākais iebrukums varēja atnest ļaunas sekas – uzmodināt krievu 
tautu no revolūcijas vājprātības un izsaukt stiprāku pretošanos. 

Visu 1917. gada rudeni Francijas un Anglijas karaspēks veda niknus uzbrukumus Vā-
cijas rietumu frontē. Izejot no tā, ka tālākais iebrukums Krievijā neko pozitīvu nedos, 
Vācijas virspavēlniecība pēc Rīgas ieņemšanas pārsvieda daļu no VIII armijas uz rietumu 
fronti, bet VIII  armijai uzdeva vest tikai aizsargāšanos. VIII armijas atlikušie spēki bija 
niecīgi un turklāt sastāvēja no vecākiem iesaukuma gadiem, neveselīgiem un vispār maz 
noderīgiem aktīvai darbībai. Tādēļ VIII armija ne tikai neturpināja iebrukumu, bet gan 
pat atvilkās daudzmaz atpakaļ, lai saīsinātu fronti un nostātos uz izdevīgas aizsargā-
šanās līnijas. Vācijas karaspēks nostājās uz Daugavas kreisā krasta no Ģersikas124 (Car-
grades) līdz Ogrei; pie Ogres vācu pozīcijas pārgāja uz Daugavas labo krastu un vilkās 
uz ziemeļrietumiem pāri pār Juglas upēm uz Inčukalnu, tālāk uz Lilastes ezeru un pie šī 
ezera līdz jūras krastam.

Krievu karaspēks bija ieņēmis galveno pozīciju uz līnijas Koknese–Lobes ezers–Nīt-
aure–Līgatne–Vidridži–Neibāde125. Pēc vācu karaspēka atvilkšanas atpakaļ uz augšminē-
to līniju, krievu galvenā pozīcija atradās ļoti tālu no vāciešiem, tādēļ tika izbīdītas daļas 
uz priekšu – tuvāk pie vāciešiem, kur tās arī vietu vietumis ieņēma pozīciju – tieši pretī 
vāciešiem. Krievu karaspēks vairs nedomāja par aktīvu darbību un arī vāji ticēja aizsar-
gāšanās iespējamībai. 

Jo starp Vācijas un Krievijas pozīcijām tomēr nereti notika izlūku sadursmes; šinīs 
sadursmēs vācieši bieži vien ņēma gūstekņus. No gūstekņiem savāca noteiktas ziņas par 
krievu karaspēka grupēšanos, sastāvu, lielumu un galvenais – par Krievijas armijas bēdī-
go stāvokli – pilnīgu demoralizāciju. Pie Rīgas, Jēkabmiesta un uz Ēzeles salas saņemtais 

124 Jersika
125 Saulkrasti
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milzīgais daudzums gūstekņu un kara materiāla jau pats par sevi liecināja par pilnīgu 
armijas sabrukumu. Pa radio telegrāfu vācieši saņēma arī lielinieku dekrētus par armijas 
„demokratizēšanu”  – tātad bija skaidrs, ka kara disciplīnas vairs nevar būt. Tāpat vā-
cieši pa radio saņēma arī lielinieku virspavēlnieka praporščika Kriļenko pavēli „visiem”, 
pēc kuras katram pulkam bija nodots iesākt brāļošanos ar vāciešiem. Starp Ludendorfu 
un Vācijas valdību izcēlās diezgan asas domstarpības attiecībā uz to, kas tālāk darāms 
Krievijas frontē. Galu galā tomēr iesākās miera sarunas Brestļitovskā un 17. decembrī 
iestājās pamiers starp Vāciju un Padomju Krieviju; pamiera mērķis bija miera noslēgšana. 
Tā kā Vācijas karaspēka stāvoklis rietumu frontē bija ļoti grūts, tad Vācija izgāja uz miera 
sarunām; caur mieru cerēja atsvabināt visu karaspēku no Krievijas frontes un tad no 
Krievijas cerēja iegūt maizi badu cietušajai vācu tautai. Turpretim Padomju Krievija par 
patiesu mieru nedomāja; pamiera un miera sarunu mērķis bija tikai iegūt svabadu satik-
smi ar Vāciju un Austriju, lai šinīs zemēs izplatītu lielinieku propagandu. Ļeņins, Trockis 
un Kriļenko pa radio atklāti pavēlēja karaspēkam izlietot pamieru, lai caur „brāļošanos 
frontē izplatītu revolucionāras idejas nogurušo vācu kareivju starpā”. Padomju Krievijas 
nolūki tapa zināmi vācu virspavēlniecībai un valdībai. Tanī pašā laikā vācu virspavēlniecī-
ba dabūja sīkas ziņas arī par Baltijā esošo krievu karaspēka pilnīgu demoralizēšanos un 
demobilizēšanos. Karaspēka daļu Baltijā bija daudz, bet kaujas spējīgu daļu nebija. Vēl 
atlikušās stiprākās un Padomju valdībai uzticamākās daļas tika pārvestas uz Iekškrievi-
ju revolūcijas padziļināšanas un nostiprināšanas labad. Vidzemē un Igaunijā palikušais 
krievu karaspēks nodarbojās ar kara mantu pārdošanu, laupīšanu un zagšanu. Tādēļ 
vācu virspavēlniecība nolēmusi: gadījumā, ja miera sarunas ar Padomju Krieviju pie īsta 
miera nenovestu, ieņemt ar karaspēku Vidzemi un Igauniju. Uz Vidzemes un Igaunijas 
ieņemšanu Vācijas valdība tikusi uzaicināta no dažādām Baltijas organizācijām. Pie vācu 
valdības un virspavēlniecības ir griezušās ar lūgumiem dēļ palīdzības šādas Vidzemes un 
Igaunijas organizācijas, neskaitot bruņniecību, kura jau novembrī iesākusi Zviedrijā vest 
sarunas par Baltijas neatkarību: Kredītbiedrības, Krāj- un aizdevu kases sabiedrības, Pa-
līdzības biedrības, Mazgruntnieku sabiedrības, Lauksaimnieku sabiedrības, Konsum- un 
dārzkopības sabiedrības, draudzes, ierēdniecība, amatnieku sabiedrības, izglītības bied-
rības, dziedātāju, ugunsdzēsēju, zemes īpašnieku, strādnieku, bezzemnieku, mežsargu, 
mācītāju, ārstu savienības un daudzas privātpersonas126. 1918. gada janvārī, neskatoties 
uz vislielākajām grūtībām un briesmām, pārnākusi pār fronti igauņu deputācija, kura 
50 000 Igaunijas mazgruntnieku vārdā lūgusi atsvabināt Igauniju un Ziemeļvidzemi no 
lieliniekiem un pievienot to pie Vācijas. Izejot no visiem šiem lūgumiem, vācieši motivē 
savu Vidzemes un Igaunijas ieņemšanu šādi: Padomju Krievija ir pasludinājusi tautu paš-
noteikšanos, Vidzemes un Igaunijas iedzīvotāji lūdz, lai ienāktu vācu karaspēks, tādēļ 
vācu karaspēkam pilnīga tiesība ieņemt šīs zemes, pat skatoties no Padomju Krievijas 
redzes stāvokļa.

1918. gada janvārī pie Vācijas valdības griezās pēc palīdzības arī Ukrainas tautas 
priekšstāvji – Ukrainas pagaidu valdība – tā sauktā Centrālā Rada. Ar Ukrainas pagaidu 
valdību Vācija noslēdza līgumu. Galvenās cerības Vācija bija likusi uz Ukrainu: pāri par 
30 miljonu lielas tautas valdība bija noslēgusi Vācijai izdevīgu līgumu. Vācija varēja cerēt 
dabūt no bagātās Ukrainas ne tikai maizi, bet, noorganizējot Ukrainas karaspēku, varēja 
cerēt no turienes dabūt pat militāru pabalstu. Tādēļ Vidzemes un Igaunijas ieņemšana 
bija kā sānu operācija, lai pabalstītu galveno – Ukrainas atsvabināšanu no lieliniekiem. 

126 Saprotams – tas pēc vācu pašu ziņām. 
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Pabalsts Ukrainai un Baltijas ieņemšana tika uzskatīts kā vienīgais līdzeklis, lai iegūtu 
maizi un brīvas rokas rietumu frontē. Ņemot vērā pilnīgu Krievijas armijas sabrukumu, 
vācieši nolēma, ka šīs operācijas jāizdara ar to karaspēku, kurš Krievijas frontē atrodas, 
bet nekādā ziņā neatvelkot no rietumu frontes. Caur abām šīm operācijām varēja cerēt 
panākt vai nu patiesu mieru ar Padomju Krieviju, vai, ja tas nenotiktu, tad varēja tālāk 
sagatavot lielinieku gāšanu; lielkrievu aprindas varēja nākt pie tādiem pat ieskatiem, kā 
ukrainieši – noslēgt ar Vāciju līgumu un Vācija tad, likvidējot lieliniekus, iegūtu Krievi-
ju par sabiedroto. Tādēļ no politiskās puses Vidzemes un Igaunijas ieņemšana radās kā 
sānu operācija, lai pabalstītu militārā ziņā galveno operāciju – likvidēt Krievijas fronti un 
iegūt Krieviju par Vācijas sabiedroto, vai vismaz par labvēlīgu, neitrālu kaimiņu.

Miera sarunu gaita Brestļitovskā rādija, ka lielinieku valdība sirsnīgu mieru negrib; 
jau janvārī tapa skaidrs, ka lielinieki ved miera sarunas tikai ar propagandas mērķi.

Pa to laiku bija ienākuši visu augšminēto Baltijas organizāciju lūgumi pēc palīdzī-
bas – lai Vācija atsvabinātu Baltiju no lielinieku terora. Turklāt 5. februārī Baltijas muiž-
niecības priekšstāvji griezušies ar lūgumu pie Vācijas ķeizara.

Padomju valdība arī dabūjusi ļoti ātri ziņas par to, ka dažādas organizācijas griežas 
pie vācu virspavēlniecības un ka Baltijas muižnieki griezušies pie Vācijas ķeizara. Lieli-
nieki iesākuši visnežēlīgākās represijas pret iedzīvotājiem; zaldātu-strādnieku padome 
pasludināja „karu pret visiem zemes un māju īpašniekiem”. Sākot no 9. februāra lielinieki 
izveda visā Vidzemē un Igaunijā masu arestus. Gandrīz visi lauku māju saimnieki un visi 
turīgākie pilsētu iedzīvotāji tika arestēti, viena daļa no viņiem tūliņ nošauti, pārējie no-
vesti uz koncentrācijas lēģeriem, pa daļai nošauti un pa daļai atstāti kā ķīlnieki. Februāra 
sākums bija briesmu un asins laiks visā Ziemeļlatvijā un Igaunijā: neviens mājas saim-
nieks nevarēja palikt savās mājās: kas negribēja tikt nomocīts, tam bija jāslēpjas mežos. 
Ziņas par šīm ārkārtīgām nežēlībām un neģēlībām arī ienāca vācu virspavēlniecībā. Lai 
gan Vidzemes un Igaunijas ieņemšanu vācieši izveda aiz politiskiem un militāriem ie-
mesliem, tomēr arī šīs nežēlības –visas godīgās un inteliģentākās iedzīvotāju šķiras iznī-
cināšana Vidzemē un Igaunijā – darīja iespaidu un vismaz paātrināja vāciešu iebrukumu. 

Vācu VIII armija un armijas grupa D bija dabūjušas rīkojumu sagatavoties uz Baltijas 
ieņemšanu, gadījumā ja Brestļitovskas miera sarunas nedos pozitīvus rezultātus. 

11. februārī Brestļitovskas miera sarunas bija izbeigtas pēc Trocka deklarācijas, 
ka kara stāvoklis starp Vāciju un Krieviju ir uzskatāms par izbeigtu, bet miers netiks 
parakstīts. 

Vācu karaspēka operācijas plānu pirmais mērķis bija: 1) ar armijas grupu D ieņemt 
Daugavpili un izvirzīties gar dzelzceļu apmēram līdz Rēzeknei, 2) VIII armijai ar viena 
daļu spēku virzīties gar Stukmaņu–Vecgulbenes dzelzceļu, ar galvenajiem spēkiem gar 
Rīgas–Valkas dzelzceļu apmēram līdz līnijai Alūksne–Valka, 3) tanī pašā laikā uz Ēzeles, 
Dago un Mona salām atrodošamies karaspēkam pāriet pār ledu uz cietzemi un tad virzī-
ties pēc apstākļiem uz Pērnavu un Rēveli127. 

Tātad Vidzemes ieņemšana piekrita vācu VIII armijai, Igaunijas ieņemšana tai pašai 
VIII armijai un uz Ēzeles, Dago un Mona salām atrodošamies karaspēkam; Latgales ie-
ņemšana – Daugavpils armijas grupai.

Vācu VIII armija sastāvēja no: VI, 60. un 58. korpusiem; Ziemeļu korpusa (Ēzeles, 
Mona un Dagosalu garnizoni) un 4. un 1. kavalērijas divīzijām. Operācijas izvešanā 

127 Tallina
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58. korpuss un 1. kavalērijas divīzija dalību gandrīz nemaz neņēma. Ņemot vērā sabru-
kušos krievu spēkus, ir jāteic, ka vāciešu spēku bija vairāk nekā vajadzīgs. 

Operācijas sagatavošana

Operācijas sagatavošana bija dibināta uz šādiem pamatiem: 1) Krievijas armijas 
pretošanās spējas ļoti niecīgas  – daudz mazākas nekā gājiena un apgādības grūtības; 
2) uzbrūkošā karaspēka apgādība ļoti grūta – aizputināti ziemas ceļi un varbūtēji sniega 
puteņi – vāciešiem maz zirgu un pa saputinātiem ziemas ceļiem ar automobiļiem grū-
ti tikt uz priekšu; 3) vietējo uzturlīdzekļu Dienvidvidzemē nav, jo demoralizētais krievu 
karaspēks visu nolaupījis un iznīcinājis, uz vietējiem uzturlīdzekļiem var cerēt tikai uz 
ziemeļiem no Valkas, kur vēl viss nav izlaupīts; 4) tā kā galvenais iebrukuma šķērslis ir 
nevis krievu pretošanās, bet armijas apgādības grūtības, tad ir no svara iegūt satiksmes 
līdzekļus un neļaut ienaidniekam sabojāt ceļus – tātad iebrukumu vest tik ātri, lai ie-
naidnieks nepaspētu sabojāt ceļus un izvest dzelzceļu ripojošo materiālu; 5) ienaidnieka 
pretošanās spēks ne tik daudz sastāv no ieroču darbības, cik no propagandas līdzekļiem, 
tādēļ iebrukums jāved ar tādām daļām, kuras nepadodas propagandai; aiz šā paša ie-
mesla iebrukums ir jāved ļoti ātri, lai propaganda nespētu darboties un lai iebrukuma 
sekmes būtu galvenais pretpropagandas līdzeklis.

Izejot no šiem pamatiem, iebrukums bija organizēts šādi:
Par galveno iebrukuma virzienu ticis uzskatīts Rīgas–Valkas dzelzceļš un blakus šim 

dzelzceļam ejošie ceļi. Iebrukuma izvešana šinī virzienā uzdota VI korpusam (205. un 
219. divīzija) un 60. korpusa pārējām daļām (4. kavalērijas divīzija, kura bija pārvērsta 
par kājniekiem zirgu trūkuma dēļ un 19. Landvēra divīzija) uzdots ar 4. kavalērijas divīziju 
virzīties uz Limbažiem un Rūjienu un ar 19. Landvēra divīziju – gar jūras piekrasti uz Aina-
žiem. No Kokneses un Pļaviņām gar Pļaviņu–Vecgulbenes dzelzceļu nozīmēts sūtīt tikai 
nelielas daļas. Uz pozīcijām un Cargrades (Gersikas) līdz Ogrei atstāts 58. korpuss un 
Rīgas rajonā rezervē atstāta 1. kavalērijas divīzija un 2. bavāriešu Landvēra divīzija. Dau-
gavpils armijas grupai (D grupa) uzdots tanī pašā laikā iebrukt gar dzelzceļu uz Rēzekni.

Visi minētie spēki nebūt nav domāti iebrukuma izvešanai, bet tikai ieņemtā rajona 
nodrošināšanai un kārtības uzturēšanai ieņemtajā rajonā. Turpretim iebrukuma kaujas 
darbības izvešanai nozīmēti diezgan niecīgi spēki: uz katra ceļa ne vairāk kā 1 līdz 2 batal-
joni ar artilēriju, sapieriem un citiem tehniskiem līdzekļiem. Operācijas izvešanas laikā 
bija atzīts par iespējamu tiešai kaujas darbībai nozīmēt vēl mazākas nodaļas. 

Vācu VIII armijas štābs jau priekšlaikus bija devis rīkojumu karaspēka sagatavošanai 
iebrukumam attiecībā uz to, lai karaspēks būtu sagatavots uz ātrām kustības spējām. 
Bijis pavēlēts nodalīt un atstāt uz vietas tos ļaudis, kuri nav spējīgi izpildīt ātras kustības, 
tāpat arī ņemt līdzi tikai pilnīgi stiprus zirgus. No fiziski un morāliski visstiprākajiem 
ļaudīm sastādīt trieciena grupas enerģisku priekšnieku vadībā. Tāpat pavēlēts apkalt 
zirgus, sagādāt kamanas utt., visu kas vajadzīgs ziemas operācijas izvešanai. No vācu 
VIII armijas rīkojumiem par marša spējīga karaspēka izlases un trieciena nodaļu sastādī-
šanu var manīt, ka armijas štābs, domājams, ir ņēmis vērā lielinieku propagandas seku 
iespējamību: lai tiešai kaujas darbībai būtu nozīmēti ļaudis, uz kuriem propaganda nav 
atstājusi nekādu iespaidu; zināms, tanī laikā vācu armijā propaganda vēl nebija panākusi 
tik daudz, lai karaspēks atsacītos izpildīt kaujas uzdevumus, bet no morāliskā ziņā vā-
jiem karavīriem nevarēja gaidīt enerģiskas darbības.
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Lai gan vācieši labi zinājuši Krievijas armijas pilnīgo demoralizāciju, tomēr rēķinā-
jušies ar to, ka vienā otrā vietā krievu karaspēks var izrādīt pretestību. Ja tāda pretes-
tība vienā otrā vietā būtu izrādīta, tad to vajadzētu salauzt uz visātrāko: ja krievu ka-
raspēks būtu paspējis vienā otrā vietā pat uz laiku aizturēt vāciešus, tad attiecībā uz 
vāciešiem tā būtu bijusi liela neveiksme. Pirmkārt, krievi varētu morāliski nostiprināties, 
un, otrkārt, tas dotu krieviem laiku izpostīt aizmugures apgabalus un izvest vai iznīcināt 
uzturlīdzekļus, kuri vāciešiem bija daudz vairāk vajadzīgi nekā kara materiāls; ja vienā 
otrā vietā krieviem būtu dota iespēja aizturēties, tad tie paspētu izpostīt arī aizmugures 
ceļus un tiltus un caur to vēl vairāk aizkavētu vāciešu uzbrukumu. Tādēļ vācieši arī uz-
skatījuši ātrumu par vissvarīgāko iebrukuma labvēlīga iznākuma faktoru. Katra kaujas 
uzdevumiem nozīmētā daļa sastādīta tā, lai tā būtu spējīga salauzt krievu pretošanos 
un arī pārvarēt šķēršļus; katrai daļai padota artilērija un tehniskie līdzekļi (tiltu būvei un 
sakaru nodibināšanai).

Vācu VIII armijas transporta līdzekļi ir bijuši ļoti niecīgi un tādēļ vajadzējis sagrābt 
pilnā kārtībā dzelzceļus un neļaut izpostīt vietējos uzturlīdzekļus. Cik niecīgi ir bijuši 
transporta līdzekļi, pierāda tas, ka operācijas sākumā visa uzbrūkošā karaspēka apgādī-
ba bijusi dibināta uz 51 zirgu un 10 smago auto transporta kolonnām. 

Tā kā joslā starp krievu un vācu karaspēku bija izpostīti tilti, tad vācieši priekšlaikus 
ievākuši par tiem ziņas un, kur iespējams, tur tos priekšlaikus izlabojuši: pārējo tiltu, 
kā arī varbūtējo krievu aizmugurē izpostīto tiltu ātrai izlabošanai sagatavots materiāls, 
kurš novietots tālāk aiz frontes. Tāpat paplašināta Inčukalna stacija, lai līdz turienei va-
rētu notikt ātra pārvadāšana pa dzelzceļu.

Pēc tam, kad Trockis 11. februārī paziņojis, ka pamiers izbeidzas 18. februārī, tikuši 
veikti pēdējie sagatavošanās darbi: noliktavas pārvietotas tieši aiz frontes, Inčukalnā sa-
vests vairāku dienu uztura krājums, pieņemti vietējos apstākļus pārzinoši pavadoņi un 
galīgi sagrupēts karaspēks operācijas izejas punktos.

16. februārī austrumu frontes virspavēlnieks devis pavēli par operācijas iesākšanu – 
palīdzības sniegšanu Vidzemes un Igaunijas iedzīvotājiem, lai atsvabinātu tos no lieli-
nieku terora. Austrumu frontes virspavēlnieka pavēlē tālāk ir teikts, ka kara darbība tiek 
iesākta ne pret tautu un valsti, bet pret lieliniekiem, kuri neatzīst ne valsti, ne likumību, 
ne kārtību, ne mieru, tādēļ katram karavīram ir jāievēro, ka karš nav pret tautu un valsti, 
bet pret sarkanarmiešiem un viņu līdzskrējējiem un tādēļ miermīlīgajai tautai ir jāizrāda 
izpalīdzība.

Tā kā operācijas pirmajā dienā bija no svara, cik vien iespējams tālāk iebrukt ienaid-
nieka rajonā, tad, ņemot vērā īso februāra dienu, uzbrukumu izvest ne 18., bet 19. febru-
ārī, lai jau agrā rīta stundā varētu iesākt darbību.

Uz maiņas punktiem vācieši jau 17. februārī darījuši krieviem zināmu, ka ar 18. febru-
āri ir pamiera stāvoklis izbeigts un tādēļ jārēķinās ar kara darbību. Šis paziņojums darījis 
nospiedošu iespaidu uz krieviem, jo neviens no tā laika krievu zaldātiem par karu vairs 
nedomāja, bet domāja tikai vai nu par atgriešanos mājās, vai par neapbruņotu iedzīvo-
tāju laupīšanu. Daudzās vietās krievi apsolījušies nešaut un lūguši, lai tiem dod laiku 
atkāpties.

Arī lielinieku valdība tanī laikā neticēja, ka krievu karaspēks var izrādīt nopietnu 
pretošanos, to liecina lielinieku virspavēlnieka – praporščika Kriļenko radiogramma „vi-
siem”, kurā ir teikts: „Es pavēlu visos gadījumos sadursmēs ar vāciešu karaspēku orga-
nizēt sarunas ar vācu kareivju masām, liekot tiem priekšā neiesākt kauju. Ja vācieši to 
nepieņem, tad vajag pēc iespējas izradīt pretošanos.”
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Tā laika krievu karaspēka spējas ir pilnīgi raksturotas krievu 783. kājnieku pulka ko-
mandiera atvadīšanās runā, kurš, izdzīts no pulka komitejas, starp citu, bija teicis saviem 
bijušajiem apakšniekiem sekojošo: „Vāciešiem tagad ir iespēja dzīt krievus ar pātagām kā 
lopu baru.” Šis izteiciens pilnā mērā attaisnojās vācu iebrukuma laikā.

Vidzemes atbrīvošana no lieliniekiem

Vācu karaspēka kustība iesākās 19. februārī; laiks bija auksts un skaidrs, kas vācu 
karaspēkam bija ne visai parasts un patīkams.

Pirmās dienas iebrukuma mērķi bija no 15 līdz 25 km attālumā no līdzšinējās vācu 
karaspēka frontes. Jau naktī no 18. uz 19. februāri tika izbīdīta no Rīgas uz Inčukalnu uz 
smagajiem automobiļiem atsevišķa 18. trieciena rota, kurai vajadzēja iet 219. divīzijas 
galvā. Rotai bija uzdots, ja iespējams, saņemt krievu preču vilcienu, kurš katras dienas 
rītā atgāja no Siguldas uz Valku, un tad izlietot šo pašu vilcienu tālākam iebrukumam. 
Bet trieciena rotai nebija izdevies saņemt šo vilcienu: trieciena rota ienākusi Siguldā 
plkst. 6 no rīta, bet vilciens taisni šinī laikā atgājis. Rotas kustība bijusi aizkavēta sliktā, 
ar sniegu aizputinātā ceļa dēļ. Pēc 2 stundu ilgas atpūtas rota devusies no Siguldas uz 
Līgatni, kur atkal nonākusi taisni tanī brīdī, kad vilciens no Līgatnes aizgājis uz Ieriķiem. 
No Līgatnes rota turpinājusi maršrutu pa taisnākiem ceļiem uz Ieriķiem un plkst. 4.30 
bez sadursmēm ieņēmusi Ieriķu staciju. Arī no Ieriķiem krieviem izdevies izvest visus vil-
cienus. Tomēr Ieriķu stacijas rajonā saņemts kara materiāls: vezumi, munīcijas rati un 
ložmetēji. Viens vads no 18. trieciena rotas izbīdīts ar kamanām vēl 5 verstis uz priekšu 
no Ieriķu stacijas ar uzdevumu ieņemt tiltus uz Amatas upītes. Tātad 18. trieciena rota 
19. februāri bija kājām nogājusi ap 50 kilometru, skaitot no vecajām vācu pozīcijām līdz 
Ieriķu stacijai. Tā kā katru nākošo dienu iet ap 50 kilometru būtu bijis grūti, tad trieciena 
rotas komandieris jau 19./IX savāca šķūšu zirgus, lai tālāk virzītos uz ragavām. Šķūšu 
zirgi tikuši labprāt doti no iedzīvotājiem, lai atsvabinātos no lielinieku terora.

Aiz 18. trieciena rotas virzījās 219. divīzijas avangards majora Arnima vadībā, kurš 
19. janvārī sasniedza Līgatnes staciju. Sakari starp 18. trieciena rotas komandieri kapteini 
Vinterfeldu un 219. divīzijas avangardu uzturēti caur lidotājiem.

Pa labi no 219. divīzijas gāja 205. divīzijas priekšējās daļas, kuras 19. februārī sasnie-
dza tikai Kastrāni un Mālpili, jo še bijis jāiet pa ļoti sliktiem aizputinātiem ceļiem, turklāt 
tilti bijuši izpostīti. Arī šinī virzienā sadursmes ar krieviem nav notikušas, jo krievu kara-
spēks paniski bēdzis pie vāciešu parādīšanās.

Pa kreisi – uz Gaujas labā krasta – 77. rezerves divīzijas priekšējās daļas gan sastapu-
šas nelielu krievu pretošanos un pēc grūtiem maršiem sasniegušas Inciemu un izbīdīju-
šās 7 km uz priekšu no pēdējā, lai ieņemtu tiltus.

4. kavalērijas daļas pēc nelielas sadursmes ieņēmušas Vidridžus, kur saņemti 6 liel-
gabali un izklaidētas 3. Sibīrijas divīzijas daļas.

19. Landvēra divīzija, virzoties gar jūras krastu, ieņēmusi pārejas pār Adje128 upīti, 
saņemot gūstā 80 sarkanarmiešus.

Pirmās dienas operācija pierādījusi, ka ne pretinieki aizturēs iebrukumu, bet grūtie 
ceļi kavēs lielāku spēku virzīšanos uz priekšu.

128 Aģe



107

Tātad faktiski iebrukums izdarīts ar ļoti niecīgām daļām: gar Rīgas–Cēsu dzelzce-
ļu un šoseju gājusi viena – 18. trieciena rota kapteiņa Vinterfelda vadībā; aiz šīs rotas 
ejošā 219. divīzijas nodaļa majora Arnima vadībā nonākusi tikai līdz Līgatnes stacijai. 
Sakari starp trieciena rotu un Arnima nodaļu uzturēti caur lidotājiem, kuri visu laiku 
pavadījuši kolonnas uz ceļa. Tāpat caur lidotājiem uzturēti sakari arī citos iebrukumu 
virzienos. Lidotājiem bijis uzdots arī aizkavēt krievu dzelzceļa vilciena izbraukšanu; šo 
uzdevumu nav izdevies sekmīgi izpildīt: visi krievu vilcieni aizbraukuši, neskatoties uz 
bumbu nomešanu un ložmetēju uguni no aeroplāniem. Tomēr lidotāju darbība ir devusi 
vienu tādu piemēru, kuri nākošajos karos bez šaubām tiks bieži vien izvesti: gūstekņu 
saņemšana ienaidnieka aizmugurē. 22. februārī tuvu pie Verovas lidotāji sagūstījuši krie-
vu kareivi un ar lidmašīnu pārveduši to pie sava karaspēka nopratināšanai. Otra vācu 
lidmašīna bojājumu dēļ bijusi spiesta nosēsties Pērnavas jūras līcī, no kurienes lidotāji pa 
ledu uz ragavām braukuši atpakaļ un, nobraukdami 90 kilometru, nokļuvuši līdz savām 
kājnieku daļām. Jāpiezīmē, ka arī pasaules kara laikā vācu lidotāji lidaparāta bojājumu 
dēļ nosēdušies krievu aizmugurē, darīja mēģinājumus nokļūt pa zemes ceļiem atpakaļ 
pie savējiem. Atceros gadījumu 1915. gadā Pinskas rajonā: vācu lidaparāts bija nosēdies 
tālu krievu aizmugurē; lidotāji bija uzlikuši motoru un citas aparāta vērtīgās daļas uz 
vezuma un braukuši atpakaļ; viņi bija nobraukuši jau 50 verstis un tikai pašā beidzamajā 
brīdī krievu kavalērijas patruļa bija tos noķērusi. Domājams, ka nākošajos karos gūstek-
ņu saņemšana caur lidotājiem un lidotāju pašu glābšanās taps par diezgan parastu lietu 
pie darbības plašos rajonos kustību karā.

Pirmās dienas iebrukums rādījis vāciešiem, ka nopietna pretošanās nekur nav sagai-
dāma. Krievi jau 18. februārī iesākuši atkāpšanos, kad tie dabūjuši ziņas par to, ka vācieši 
nolēmuši sākt iebrukumu. Toties ceļu stāvoklis, kā arī nopostītais apvidus darījis lielākus 
kavēkļus, nekā domāts. Ne visas galveno spēku daļas 19. februārī sasniegušas uzdotos 
punktus. Starp Inčukalnu un Siguldu bijis jārok sniegs no ceļa; nopostītās mājas nav at-
ļāvušas novietot karaspēku zem pajumta un 15° aukstumā bijis jānovieto karaspēks tel-
tīs. Ņemot vērā šos apstākļus, armijas komandieris devis korpusu komandieriem rīcības 
brīvību: organizēt tālāko iebrukumu pa labākiem ceļiem un mazāk nopostītu apvidu. 
Visenerģiskākā mērā doti rīkojumi ceļu izlabošanai. 219. divīzijas divi bataljoni un artilē-
risti, strādādami dienu un nakti, līdz 21. februārim norakuši sniegu no ceļa starp Siguldu 
un Līgatni, tā kā automobiļi varējuši sākt darboties. Citās vietās sapieri labojuši tiltus un 
nolīdzinājuši bedres uz ceļiem. Vietējie iedzīvotāji ļoti labprātīgi (?) izpalīdzējuši kara-
spēkam, būdami priecīgi, kā atsvabināti no lielinieku terora.

20. februārī iebrukums tika turpināts visā frontē. 205. divīzijas uzdotajā virzienā 
ceļa grūtības nav pamazinājušās (205. divīzijai uzdots virziens: ar galvenajiem spēkiem 
caur Nītauri–Aloksti–Jaunpiebalgu–Vecgulbeni un Alūksni; ar sānu kolonnu caur Kastrā-
ni-Irlavu–Bērzoni uz Vecgulbeni). Grūto ceļu dēļ un ņemot vērā to, ka ienaidnieks nekur 
pretošanos neizrādīja, jau 21. februārī 205. divīzijas sānu kolonna tiek caur Jugensbur-
gu129 pievienota pie divīzijas galvenajiem spēkiem. Bet arī divīzijas galveno spēku ceļš 
nebija labāks un tādēļ 22. februārī tā tiek nogriezta uz Rīgas–Pleskavas šoseju caur Dzēr-
beni, caur to 205. divīzijai nācās iet aiz 219. divīzijas labās sānu kolonnas: tā 205. divīzija, 
sākot no 23. februāra, atradās otrajā līnijā un visā rajonā no Vidzemes robežas līdz Rī-
gas–Valkas dzelzceļiem, pēdējo ieskaitot, gāja uz priekšu aiz 219. divīzijas daļas.
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219. divīzijas tālāko maršu, sākot no 20. februāra, izveda divās kolonnās: ar labo 
kolonnu pa Rīgas–Pleskavas šoseju un ar kreiso kolonnu pa Rīgas–Cēsu šoseju un tālāk 
pa Cēsu–Valkas lielceļu un dzelzceļu. Labajai kolonnai priekšā gāja majora Meinholda 
nodaļa, kura 20. februārī nonāca līdz Kaupen muižai. Kreisajai kolonnai kā jau 19. febru-
ārī priekšā majora Arnima nodaļa un vēl vairāk uz priekšu kapteiņa Vinterfelda 18. trie-
ciena rota. Kapteinis Vinterfelds ar trieciena rotu izgājis no Ieriķiem plkst. 8.30 no rīta, 
uzsēdinot visu rotu uz šķūtnieku ragavām. Pa ceļam uz Cēsīm vairākās vietās notikušas 
sadursmes ar lieliniekiem. Plkst. 1 dienā rota pienākusi pie Cēsīm un pēc nelielas kau-
jas ieņēmusi Cēsu staciju. Ap plkst. 3 dienā ienākusi Cēsīs majora Arnima nodaļa un tā 
pārņēmusi pilsētas apsardzību, tad Vinterfelds ar savu rotu devies tālāk – uz Valmieru, 
lai panāktu lieliniekus, kuri pagājušo nakti laupījuši Cēsu pilsētā un aizveduši daudzus 
iedzīvotājus kā ķīlniekus. Ap plkst. 5 rota jau bijusi pie Lodes. Lode un Lodes stacija biju-
šas ieņemtas no lieliniekiem, kuri pēc īsas kaujas izsisti. Ap plkst. 9 vakarā rota tuvoju-
sies Valmierai. Valmieras stacijā vēl bijuši redzami divi lielinieku vilcieni, bet tos saņemt 
nav izdevies, jo tie tūliņ aizbraukuši. Pēc īsas kaujas viens trieciena rotas vads ieņēmis 
stacijas ēkas un tuvumā atrodošās noliktavas. Pārējā rota no dienvidiem iebrukusi pil-
sētā; pilsētā, kā arī uz Gaujas tilta notikušas nakts ielu cīņas ar sarkanarmiešiem un ap-
bruņotiem vietējiem lieliniekiem. Pat vietējie lielinieki vēl mēģinājuši izdarīt laupīšanas 
pilsētā; rotas patruļām bijušas vairākas sadursmes ar šiem laupītājiem, turklāt noķerti 
20 apbruņoti laupītāji, to starpā lielinieku izpildu komitejas loceklis Dille, kurš pakārts. 
Valmieras apkārtnē vēl visu nakti tikušas dedzinātas muižas un mājas, rota, zināms, 
nav bijusi spējīga šīs neģēlības novērst. Pēc Valmieras stacijas ieņemšanas pa šaursliežu 
dzelzceļu no Smiltenes uz Ainažiem vēl iebraukuši daži lielinieku vilcieni ar sarkanarmie-
šiem un kara materiālu. Šie vilcieni saņemti, pie kam saņemti gūstā 450 sarkanarmiešu; 
arī Valmieras stacijā vācu rokās krituši lielgabali, ložmetēji un mīnmetēji. Naktī Valmierā 
iebraukusi lielinieku baterija, kā arī vezumi un karaspēks, kuri nākuši no Limbažiem; pa 
nakti vēl saņemti 1500 sarkanarmieši gūstā.

Tātad trieciena rota jau otrajā iebrukuma dienā bija ieņēmusi Valmieru, iztaisot 
maršu – 80 verstis divās īsās ziemas dienās pa daļai kājām, pa daļai uz šķūtnieku zir-
giem un izturot vairākas sadursmes ar ienaidnieku, kā arī visu laiku uzturot apsardzības 
un kārtības dienestu tālu priekšā saviem citiem spēkiem. Šī ļoti ātrā darbība deva kā 
rezultātu to, ka lielinieki nekur nevarēja izrādīt nopietnu pretošanos. Līdz 21. februāra 
pēcpusdienai trieciena rota viena pati, nedabūdama palīga spēkus, paliek Valmierā, uz-
tur tur kārtību, ievedot stingrus noteikumus (pavēlēts, lai iedzīvotāji nododot ieročus, 
kas arī izpildīts). 21. februārī pēcpusdienā Valmierā ienākusi 77. divīzijas priekšējā kustīgā 
nodaļa, kas sastāv no 77. velosipēdistu rotas un vienas vieglo ložmetēju rotas (4. kavalē-
rijas divīzijas); vakarā ienākusi Valmierā visa 77. velosipēdistu rota.

77. divīzijai bija uzdots iet caur Inciemu–LielRoopi130 [vācu: Groß-Roop] uz Valmieru 
gar Gaujas labo krastu. Šī divīzija, savā ceļā pretošanos nesastapusi un tādēļ, lai ātrāk 
sasniegtu uzdotos mērķus, izsūtījusi uz priekšu augšminēto ļoti kustīgo karaspēku rit-
meistara grāfa Eulenburga vadībā; un šī bija tā daļa, kura 21. februāra pēcpusdienā bija 
nonākusi Valmierā un pastiprinājusi 18. trieciena rotu.

4. kavalērijas divīzijai bija uzdevums iet caur Vidridžiem uz Limbažiem un tālāk uz 
Burtniekiem. No šīs kavalērijas divīzijas izbīdīta uz priekšu neliela kustīga nodaļa rit-
meistara Šmidta vadībā ar uzdevumu 20. februāri ieņemt Limbažus. Tuvu pie Limbažiem 
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Šmidta nodaļa sastapusi pretošanos: pretī braucis smagais automobilis ar sarkanarmie-
šiem, kuri no tuva attāluma atklājuši uguni. Šmidta velosipēdisti atņēmuši automobili, 
uzlikuši uz tā ložmetēju un iebraukuši Limbažos, automobilim sekojusi velosipēdistu 
rota. Pēc īsas sadursmes Limbažos pretestība salauzta; gūstā saņemti 2 virsnieki un 
50 sarkanarmieši, 13 lielgabali, 4 mīnmetēji, daudz munīciju ratu, vezumi un citas kara 
mantas. Nākošajā dienā Šmidta nodaļa sasniedza Ainažu–Valmieras dzelzceļu un 4. ka-
valērijas divīzijas galvenie spēki – Limbažus.

Gar jūras piekrasti ejošā 19. Landvēra divīzija 20. februārī sasniegusi Pernige-
li131 un 21.  februārī turpinājusi tālāk maršu gar jūras piekrasti, nesastopot savā ceļā 
nekādu pretošanos. 

Jau 20. februāri no lielinieku radiotelegrammām un citām pazīmēm bija redzams, 
ka vācu iebrukums bijis negaidīts, un vēl vairāk negaidīts un tādēļ ļoti uztraucis lielinieku 
komisārus tas apstāklis, ka vācu karaspēks ļoti ātri virzījies uz priekšu. Lai gan komisāri 
nebūt neticēja sava karaspēka kaujas spējām, tomēr tik ātru vāciešu iebrukumu tie nebi-
ja gaidījuši. Tādēļ komisāri tūliņ sāka pacelt balsis par miera slēgšanu ar Vāciju. Tanī pašā 
laikā vāciešiem ienākušas ziņas par to, ka aizvestajiem iedzīvotājiem – ķīlniekiem draud 
nāve. Tādēļ 8. armijas vadītāji uzskatījuši stāvokli par tādu, ka ir nepieciešams steidzīgi 
turpināt iebrukumu. Ar ātru iebrukumu turpināšanu bija iespējams panākt sekojošo: ja 
tiktu patiesi miers slēgts, tad līdz miera parakstīšanai dabūt savās rokās lielākus apga-
balus ar tur esošajiem uztura līdzekļiem un kara materiāliem, ar ko būtu panākta liela 
izpalīdzība kara turpināšanai rietumu frontē; caur ātru iebrukumu varēja cerēt panākt 
lieliniekus un atpestīt no lieliniekiem aizvestos vietējos iedzīvotājos – ķīlniekus; un tur-
klāt tikai ātrs iebrukums varēja piespiest lieliniekus slēgt mieru. Izejot no šā, armijas 
komandieris devis korpusiem pavēli turpināt iebrukumu, neapstājoties uz agrāk aizrā-
dītās līnijas. VI korpusam padota arī 77. rezerves divīzija un uzdots ieņemt Embach132 upi 
no Peipusa ezera līdz Vertsjerva ezeram, ar labo flangu nodrošinoties pret Pleskavu un 
ieņemot Alūksni; 60. korpusam ieņemt Vīlandes apkārtni un Pērnavu.

210. divīzijas avangarda priekšnieks majors Arnims, dabūdams par ceļu zināt, ka 
liels daudzums lielinieku artilērijas atkāpjas uz Smilteni, izdalījis no sava avangarda di-
vas rotas ar 8 ložmetējiem un jātniekiem ziņnešiem un 21. februārī no rīta izsūtījis tos 
caur Lodi un Smilteni. Vietējie iedzīvotāji apstiprinājuši šīs ziņas un gar ceļa malām iz-
mētātā munīcija, kā arī atstātie rati pierādījuši, ka lielinieki paniski bēg, tādēļ gājiens uz 
Smilteni paātrināts, cik vien iespējams. Neskatoties uz slikto ceļu, Smiltene sasniegta 
plkst. 2 dienā, kur sagūstīti ap 100 sarkanarmiešu, kuri nav paspējuši aizbēgt. Tomēr 
izrādījies, ka artilērija no Smiltenes jau aizmukusi un turklāt tik ātri, ka izsūtītie jātnieki 
nav varējuši vairs to atrast. 22. februāris izlietots kārtības ievešanai Smiltenes apkārtnē 
un šķūtnieku savākšanai tālākam maršam. 

Meinholda nodaļa 21. februārī sasniegusi Ronneburgu133, kur palikusi uz atpūtu arī 
nākošo dienu, kad pienākušas arī 219. divīzijas parējās daļas. 18. trieciena rota 21. feb-
ruārī Valmierā pārgājusi 77. divīzijas padotībā. Kā mēs zinām, tad Valmierā 21. februārī 
pie trieciena rotas pievienojās Eulenburga nodaļa un velosipēdistu rota. Trieciena rotas 
komandieris 22. februāra rītā pagaidām palicis Valmierā, bet izsūtījis grāfa Eulenburga 
eskadronu un velosipēdistu rotu (Bulow) uz Valku, kuri izgājuši no Valmieras plkst. 2 no 

131 Liepupe
132 Emajegi
133 Rauna



110

rīta. Eulenburga eskadrons un Bulova velosipēdisti, neskatoties uz sliktajiem ceļiem, 
pienākuši pie Valkas ap plkst. 12 dienā. Valkā bijuši dzirdami sprādzieni; uz priekšu iz-
sūtīta patruļa no pilsētas sastapta ar uguni. Grāfs Eulenburgs iejājis pilsētā, kur dabūjis 
zināt, ka sprādzieni notiek dzelzceļa stacijā. Eskadrons aulekšos izjājis cauri pilsētai uz 
dzelzceļa staciju, kur ieraudzījis lielu ļaužu baru un arī apbruņotus sarkanarmiešus, kuri 
laupījuši un postījuši staciju un tur atrodošās noliktavas. Eskadrons, pāriedams uzbru-
kumā, izklīdinājis baru, atbruņojis sarkanarmiešus un saņēmis 15 lielgabalu. Pie stacijas 
bijis diezgan daudz austriešu gūstekņu. Grāfs Eulenburgs apbruņojis šos gūstekņus un 
uzdevis tiem apsargāt staciju un saņemtos gūstekņu. Valkas pilsētā uz ielām klejojoši ap 
2000 krievu kareivju, kuri nav pretojušies; šos kareivjus atbruņojusi velosipēdistu rota. 
Vinterfelds ar trieciena rotu ienācis Valkā plkst. 8 vakarā. Valkā, tāpat kā Valmierā, bijis 
daudz vietējo komunistu-laupītāju, kādēļ bijis jāsper stingri soļi kārtības ievešanai. Pir-
mie stingrie soļi vienmēr dot rezultātus un novērš liekas represijas un sodus. Valkā pa-
kārti divi laupītāji-komunisti un pēc tam pilsētā un apkārtnē iestājusies pilnīga kārtība 
un vairāk nekādas represijas nav bijis vajadzīgs izvest.

Grāfa Eulenburga eskadrona zirgi pēc tik gariem ziemas maršiem bijuši tik stipri 
noguruši, ka iesākt ar tiem tālāku maršu nav bijis iespējams. Bet pēc ievāktajām ziņām 
lielinieki Tērbatā134 ierīkojuši sarkano teroru, kādēļ vajadzējis steigties ātrāk uz Tērbatu, 
lai glābtu iedzīvotājus. Tādēļ nolemts eskadrona zirgus atstāt Valkā, bet huzārus uzsēdi-
nāt uz šķūtnieku ragavām un doties tālāk uz Tērbatu.

23. februārī salasīti šķūtnieku zirgi tālākam maršrutam uz Tērbatu, uz kurieni bijis 
nolemts doties 24. februārī. Bet jau 23. februārī ienākušas ziņas, ka lielinieki Tērbatā iz-
dara vislielākās zvērības, kāpēc kapteinis Vinterfelds devis rīkojumu vēl 23. februārī tur-
pināt maršrutu uz Tērbatu. Eskadrons ar velosipēdistu rotu izgājuši no Valkas uz Tērbatu 
plkst. 2, bet triecienu rota plkst. 5 dienā. Valkā kā garnizons atstāti tikai triecienu rotas, 
mīnmetēju un liesmu metēju ļaudis. Eskadrons ar velosipēdistu rotu līdz plkst. 11 naktī 
nobraukuši bez sadursmēm līdz Ringen muižai, kur panākti krievu vezumnieki un bez 
kaujas saņemti. Še eskadrons palicis uz atpūtu, kamēr pienākusi triecienu rota. Pēc tam 
visa nodaļa kopīgi turpinājusi maršrutu. Panāktas dažādas krievu vezumu un transportu 
kolonnas, kā arī nelielas karaspēka daļas. Pēc īsas apšaudīšanās bez nopietnas preto-
šanās krievi padevušies gūstā. Tāpat apkārtējās mājās un muižās atrasti diezgan daudz 
krievu kareivju, kuri tūliņ sūtīti kā gūstekņi atpakaļ uz Valku. Naktī šaušana sacēlusi at-
kāpjošos krievu starpā pilnīgu paniku. Vezumnieki centušies aulēkšos bēgt uz priekšu, 
mezdami no vezumiem mantas ārā. Daudz vezumu iegāzušies grāvjos, vai arī uz ceļa 
salūzuši un kavējuši ātro uz priekšu tikšanu. Elvas tuvumā atradies austriešu gūstek-
ņu lēģeris, kura gūstekņi tūliņ izlietoti saņemto krievu pavadīšanai uz Valku. Lai ātrāk 
tiktu uz priekšu, nogurušos šķūtnieku zirgus tūliņ apmainījuši ar saņemtajiem krievu 
zirgiem. Par tuvošanos Tērbatai eskadrona komandieris grāfs Eulendorfs raksta sekojoši: 
„Kad mēs sasniedzām Renninghof muižu (4 verstis šaipus Tērbatas), tad ieraudzījām tur 
daudz krievu. Mēs ātri iebrukām uz saņēmām gūstā 40 latviešu strēlniekus, kuri bija 
pievienojušies sarkanarmijai. Priekšā mēs ieraudzījām garu vezuma kolonnu, kuru brau-
ca uz Tērbatu. Šinī brīdī piebrauca kapteinis Bulovs automobilī; es palūdzu to, lai dot 
man automobili vezuma panākšanai. Es ar velosipēdistu rotas leitnantiem Mūlleri un 
Logemani, ar revolveriem rokās, braucām uz priekšu gar vezumu kolonnu un krieviski 
kliedzām: „Rokas gaisā!”; eskadrons un velosipēdisti sekoja aiz mums. Krievi paklausīgi 
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cēla rokas gaisā. Kad priekšējie ieraudzīja, ka mēs dzenamies tiem pakaļ, tie sāka triekt 
savus zirgus, lai izmuktu. Bet automobilis skrēja ātrāk. Lai vēl vairāk saceltu apjukumu 
es pavēlēju dot automobiļu sirēnas svilpienus. Mums priekšā vēl bija apmēram kilomet-
ru gara vezumnieku kolonna, kad automobilim pārlūza atspere. Tomēr arī priekšējos ve-
zumus izdevās noķert mūsu eskadronam, kurš uz ragavām aulekšoja un panāca kolon-
nas galvu. Uz pašām priekšējām ragavām brauca Kurzemes brīvprātīgais fon der Osten 
Sackens. Vezumu kolonnas apsardzība jāja vezumu priekšgalā, bet ne astē, un atklāja 
uguni uz mums, bet caur mūsu ložmetēju uguni aizsardzība tika izklaidēta un aizmuka 
uz Tērbatu”. 

Nakts maršā uz Tērbatu pavisam savākts ap 3 000 gūstekņu, vairāk par 2 000 vezu-
mu, ložmetēju un lielgabalu. Agrā rītā Tērbata ieņemta bez kaujas. 

Tātad kapteiņa Vinterfelda trieciena rota 5½ dienās bija nogājusi un nobraukusi uz 
šķūtnieku zirgiem 250 verstis, pie kam izturējusi vairākas sadursmes ar ienaidnieku, kas 
iztaisa caurmērā 45 verstis dienā. Eulenburga eskadrons un velosipēdistu rota tanī pašā 
laikā bija iztaisījušas ap 215 verstis marša – tātad apmēram 43 verstis dienā. Šie marši 
izvesti februāra mēneša īsās dienās pa ziemas ceļiem, bieži vien aizputinātiem. 

77. Rezerves divīzijas galvenie spēki ienākuši Tērbatā 26. februārī. Arī šīs divīzijas 
marši ir ļoti lieli; 7½ dienās 240 verstis, kas iztaisa 32 verstis dienā. 

Grāfs Eulenburgs ar savu eskadronu izgājis jau 25. februārī pa dzelzceļu uz Tapsu, 
lai ieņemtu šo svarīgo dzelzceļa mezglu un tā pārgrieztu satiksmi starp Rēveli un Narvu. 
Vinterfelda triecienu rota uzņēmusies iztīrīt Oberpālen apkārtni no lielinieku bandām, 
kuras tur atradušās lielā vairumā. 30 cilvēku liela triecienu rotas nodaļa, izdarot lielus 
maršus stipri aukstā laikā, saņēmusi 100 sarkanarmiešus un 500 krievu kareivjus. 

Uz Krievijas komandieru rīkojuma pamata VI korpusa komandieris devis 219. divī-
zijai uzdevumu līdz 28. februārim ieņemt Veravu. Divīzijas komandieris licis pa Rīgas–
Pleskavas šoseju kustīgajai Meinholda nodaļai turpināt maršu, kamēr Arnima kustīgo 
nodaļu izsūtījis pa īsāko ceļu caur Menceni. Arnims ar savu nodaļu jau 23. februārī sa-
sniedzis Menceni, izdarīdams šinī dienā 54 verstis garu maršu. Neskatoties uz šo ātro 
kustību, krieviem tomēr izdevies sveikā aiziet no Mencenes tieši pirms Arnima atnāk-
šanas – 24. februārī. Arnims iesācis maršu plkst. 3 no rīta, cerēdams noķert lieliniekus 
Sennenā, kur pēc ievāktajām ziņām tie palikuši pa nakti, bet lielinieki tomēr paspējuši 
atstāt arī Sennenu agrāk, nekā tur nonācis Arnims. Tikai 3 cilvēku stipra huzāru patruļa, 
seržanta Rothes vadībā uzdūrusies netālu no ceļa esošajā muižā uz krievu eskadronu, 
kurš tanī brīdī taisījies no muižas iziet. Seržants ar diviem huzāriem ieņēmis muižas vār-
tus un pats ar revolveri rokā iegājis muižā un uzsaucis: „Ieročus zemē, rokas gaisā!” Krie-
vi paklausījuši. Seržants ar vienu huzāru atbruņojis 100 cilvēku stipru eskadronu, kuram 
bijuši arī divi ložmetēji. Otru huzāru aizsūtījuši pēc palīdzības.

Tūliņ pēc Valkas ieņemšanas 23. februārī ap plkst. 12 kapteinis Vinterfelds ar nolūku 
iztīrīt apkārtni no lieliniekiem izsūtīja patruļas uz dažādām pusēm un, starp citu, vienu 
stipru patruļu – instruktora Zahrita vadībā, sastāvošu no 14 cilvēkiem un liesmumetēju 
vada, izsūtījis uz Ancēnu muižu (apmēram pusceļā starp Valku un Veravu135). Zahrits no-
braucis Ancēnos, kad lielinieki to jau atstājuši. Ancēnos Zahrits dabūjis zināt, ka lielinie-
ki Veravā turpina briesmu darbus. Tādēļ Zahrits nolēmis vēl tās dienas vakarā izbraukt uz 
Veravu; viņš uzsēdinājis savus 14 cilvēkus uz ragavām un pa nakti turpinājis ceļu uz Ve-
ravu. Netālu no Veravas tas sastapis divus pretimbraucošus sarkanarmiešus, atbruņojis 

135 Veru
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tos un paņēmis līdzi, lai tie rādītu ceļu un vietu, kur atrodas lielinieku komitejas māja, 
un atsvabinājis no lieliniekiem arestētos „buržujus”. Pie Zahrita pievienojušies daži brīv-
prātīgie no vietējiem iedzīvotājiem, kā arī daži Veravā bijušie vācu gūstekņi; šos ļaudis 
Zahrits apbruņojis un ar viņu palīdzību atsitis lielinieku pretuzbrukumus, jo lielinieki šā-
vuši no mājām un no apkārtnes nākuši uzbrukumā lielinieku kavalēristi; lielu palīdzību 
devis no lieliniekiem atņemtais ložmetējs. Tā Zahrits vedis cīņu gandrīz līdz pusdienai, 
kad tam no dienvidpuses pienākusi palīdzība.

Majors Arnims 24. februārī agrā rītā izbraucis no Sennenas uz Veravu; ap plkst. 9 no 
rīta tas tuvojies Veravai, no kuras bijusi dzirdama stipra šauteņu un ložmetēju uguns. 
Kāds vietējais iedzīvotājs pastāstījis, ka Veravā notiekot cīņa starp sarkanajiem un bal-
tajiem. Uz priekšu izsūtītā jātnieku patruļa tikusi sastapta ar uguni no pilsētas dienvidu 
daļas, tomēr patruļa izrāvusies cauri un iejājusi pilsētā, bet nav sūtījusi atkal ziņu: pat-
ruļa pievienojusies pie Zahrita, bet nav spējusi atpakaļ sūtīt ziņojumu. Majors Arnims ar 
savu nodaļu ieņēmis vispirms dzelzceļa staciju un tad pārgājis uzbrukumā pret pilsētu. 
Sarkanarmieši izrādījuši stipru pretošanos, tie veduši uguni no visām mājām. Kauja vil-
kusies vairākas stundas. Sarkanarmieši cietuši lielus zaudējumus – kritušos, ievainotos 
un gūstekņus. Gūstā saņemti 300 sarkanarmieši un daudz ložmetēju. Pēc Veravas ie-
ņemšanas Zahrits ar saviem ļaudīm atgriezies uz Valku. Kā izrādās, tad Arnima nodaļa 
pienākusi taisni pēdējā brīdī, lai atsvabinātu no lieliniekiem apcietinātos vietējos iedzī-
votājus, kurus lielinieki nolēmuši taisni to dienu tiesāt un, saprotams, nošaut. Nelielu 
daļu no apcietinātajiem iedzīvotājiem lielinieki tomēr aizveduši; šie aizvestie vēlāk at-
rasti uz Peipusa ezera salas un atsvabināti.

Pie Veravas ieņemšanas 219. divīzijas daļas (šī divīzija bija gājusi pa Pleskavas šoseju 
un apkārtējiem ceļiem) sagrupējās šinī pilsētiņā un tās apkārtnē un tālāk vairs negāja. 
No sākuma šī divīzija bija domāta izvirzīt uz Veravu un tālāk Pleskavas ieņemšanu, ja 
tas būtu vajadzīgs. Bet izrādījās, ka Pleskava bija jau agrāk ieņemta no D. (Daugavpils) 
armijas karaspēka, nekā 219. divīzija nonāca Veravā. 27. februārī 219. divīzija jau bija no-
dibinājusi pa dzelzceļu sakarus ar vācu karaspēku Pleskavā.

Daugavpils un Pleskavas ieņemšana bija uzdota D. armijas grupai. D. armijas daļas 
bija iesākušas darbību 18. februārī. Ar nejauši ātru iebrukumu bija ieņemta Daugavpils 
jau 18. februārī. Ar to, ka uzbrukums bija izdarīts ļoti nejauši un strauji, vāciešiem bija iz-
devies saņemt Daugavpilī daudz dzelzceļa materiālu. Pateicoties tam, ka Daugavpilī bija 
saņemtas lokomotīves un vagoni, vāciešiem bija iespējams izvest tālāko iebrukumu ar 
dzelzceļa palīdzību. Pārvadājot karaspēku pa dzelzceļu, vācieši jau 20. februārī ieņēmuši 
Rēzekni un 23. februārī Pleskavu un Ostravu.

Krustpils–Vecgulbenes dzelzceļa ieņemšana un apkārtnes iztīrīšana no lieliniekiem 
uzdota nelielām daļām no 58. korpusa, kurām arī uzdots nodrošināt VIII armijas labo 
flangu no Daugavpils, Rēzeknes, Pitalovas virzieniem, kamēr pēdējie punkti nebija vēl D. 
armijas karaspēka ieņemti. 58. korpusa daļas, ejot gar dzelzceļu, nonākušas Vecgulbenē 
27. februārī un 28. februārī nodibinājušas sakarus ar 205. divīzijas daļām, kuras tuvojās 
Vecgulbenei no ziemeļu puses. Gar Krustpils–Vecgulbenes dzelzceļu vācieši saņēmuši 
ļoti daudz uztura līdzekļu, kuri vāciešiem bija sevišķi vērtīgi.

Rietumvidzemes ieņemšana tika izdarīta no 77. divīzijas, 4. kavalērijas divīzijas un 
19. Landesvēra divīzijas daļām. Kā jau agrāk minēju, tad 77. divīzija, iedama gar Gaujas 
labo krastu, bija palīdzējusi ieņemt Valmieru un pēc tam ienāca Valkā.

Pa kreisi no 77. divīzijas gāja 4. kavalērijas divīzija. Pēc Limbažu ieņemšanas divīzi-
ja turpināja ceļu uz Spandaniem, no kurienes 23. februārī izsūtīta viena kolonna un tai 
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priekšā neliela nodaļa ritmeistara Šmidta vadībā gar Burtnieku ezera austrumu kras-
tiem uz Rūjienu, kamēr divīzijas kreisā kolonna turpinājusi gājienu uz Salaci136. 24. feb-
ruārī kreisā kolonna ieņēmusi Salaci un priekšējās daļas izgājušas caur Salaci Moisakilas 
virzienā. Labās kolonnas priekšējā nodaļa (Šmidta) 24. februārī iebrukusi Rūjienā, sa-
ņēmusi gūstekņus, atsvabinājusi 300 austriešu gūstekņus: stacijā saņemtas lokomo-
tīves un vagoni. Velosipēdistu rota nekavējoši uzsēdināta uz vilciena un nosūtītā uz 
Moisakilas staciju.

Tālāko iebrukumu uz Vīlandi un Veisenšteinu137 nolemts izdarīt pa dzelzceļu, izman-
tojot saņemtos vilcienus. Sagatavošanās uz to iesākta jau tajā pašā dienā. Sagatavoša-
nās sastāvēja tajā, ka sastādīti un ierīkoti uzbrukumam vairāki vilcieni un noorganizēta 
dzelzceļa telegrāfa un telefonu pārraudzīšana un sarunu kontrolēšana, lai pa telefonu 
ienaidnieks neko nedabūtu zināt un, no otras puses, lai dzelzceļnieki nesabojātu kaut 
kur nebūt ceļu; sagatavotas komandas, kuras katrā stacijā tūliņ pārņemtu dzelzceļa te-
lefonu un telegrāfu, turpinātu sarunas uz nākošajām stacijām tādā garā, it kā nekas 
nebūtu noticis.

25. februārī plkst. 10.30 ritmeistars Šmidts iebraucis Vīlandē, kura ieņemta bez sa-
dursmes. Pēc nākošo 4. kavalērijas daļu iebraukšanas Vīlandē ritmeistaram Šmidtam 
pavēlēts tūliņ braukt tālāk uz Veisenšteinu. Vīlandē atradies II igauņu pulks, kurš ticis 
atbruņots, jo tas arī bijis stipri lielinieciski noskaņots. Ritmeistara Šmidta pirmais vil-
ciens ar vienu velosipēdistu rotu iebraucis Veisenšteinā plkst. 5.30 pēc pusdienas. Otra 
velosipēdistu rota un sapieru nodaļa pienākusi naktī. Caur ātru un enerģisku darbību 
Veisenšteina ieņemta, turklāt saņemts gūstā daudz sarkanarmiešu. Veisenšteinā atra-
dies bataljons no IV igauņu pulka; šis bataljons arī atbruņots.

Pateicoties iebrukuma ātrumam, ne viss krievu karaspēks paspējis no Igaunijas iz-
vākties. Krievu 1. divīzija, kura atradusies Rietumigaunijā, pēc Veisenšteinas ieņemša-
nas no vācu velosipēdistiem izrādījusies atgriezta. Velosipēdistu rota ar jātnieku sapieru 
nodaļu atbruņojuši 2. un 3. krievu pulkus, kā arī divīzijas štābu ar divīzijas komandieri. 
Zināms, še nevar būt runa par divīzijas atbruņošanu ar spēku: ir domājams, ka divīzijas 
komandieris tīšām novilcinājis atkāpšanās laiku, lai tam nebūtu jāiet kopā ar revolu-
cionārajiem pulkiem uz lieliniecisko Petrogradu. Tādēļ tas izvēlējies labāk nokļūt vācu 
rokās, nekā tapt nostādītam pie sienas no lieliniekiem; tas redzams arī no tā, ka vā-
cieši saņēmuši 1700 kareivju un 50 virsnieku, kas ļoti liels virsnieku skaits uz nelielu 
kareivju skaitu.

Vienā dienā ar Vīlandes un Veisenšteinas ieņemšanu notikusi arī Pērnavas ieņemša-
na. Pateicoties tam, ka Valkas–Pērnavas dzelzceļš uz visas līnijas nav bijis nekur sabojāts 
no krieviem un lieliniekiem un uz šīs līnijas vācieši saņēmuši pietiekoši daudz lokomotī-
ves un vagonus, arī nesabojātus, tad, izmantojot šo dzelzceļu, radusies iespēja tikt ātri uz 
priekšu. Tāpat nesabojāts palicis arī telegrāfs un telefons. No Valkas bijis iespējams saru-
nāties ar Pērnavu. Dzelzceļa ierēdņi no Pērnavas devuši ziņas par to, kas notiek Pērnavā: 
ka Pērnavā atrodoties galvenā kārtā igauņu karaspēks, ka igauņu karaspēkā lielinieciskie 
elementi ņēmuši pārsvaru un tādēļ notiekot lielinieciski ekscesi. Pērnavas ieņemšana 
bijusi uzdota 19. Landesvēra divīzijai, kura gar jūras piekrasti virzījās uz ziemeļiem; šīs 
divīzijas priekšējā nodaļa 24. februārī atradusies vēl 70 verstis no Pērnavas. Tādēļ 77. di-
vīzijas komandieris, kurš atradies Valkā, nolēmis izsūtīt uz Pērnavu pa dzelzceļu kādu 

136 Salacgrīva
137 Paide
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nodaļu no saviem spēkiem. No 77. divīzijas daļām 24. februārī ienākusi ap pusdienu Valkā 
tikai 100 cilvēku liela trieciena rota un arī tā pēc ļoti grūta marša. Šī rota iesēdināta vil-
cienā un nosūtīta jau plkst. 6 pēc pusdienas uz Pērnavu pulkveža Jāna vadībā (23. sakšu 
kavalērijas brigādes komandieris). Brauciens uz Pērnavu izvests ar krievu mašīnistiem 
un vispār dzelzceļa personālu, kurš ļoti kārtīgi izpildījis visus pienākumus. Pēc 7½ stun-
dām (plkst. 1.30 no rīta 25. februārī) vilciens nonācis Pērnavas stacijā, kura atradās pašā 
pilsētā. Rota ātri ieņēmusi stacijas izejas, telefona un apgaismošanas centrāles un citas 
svarīgas ēkas. Lielākā daļa iedzīvotāju sastapuši vāciešus ļoti priecīgi un bijuši tiem iz-
palīdzīgi. Igauņu bataljonu nav bijis iespējams tūliņ atbruņot, jo tas bijis novietots pa 
privātiem dzīvokļiem izklaidēti pa visu pilsētu, un bataljona komandieris teicis, ka batal-
jons viņam vairs nepaklausa. Cik miermīlīgi izturējusies lielākā iedzīvotāju daļa, tas re-
dzams no tā, ka uz Cintenhofa tūka fabriku, kurā strādājuši ap 1500 strādnieku, aizsūtīti 
18 kareivji, lai apsargātu fabriku no lielinieku bojājumiem, un šiem 18 kareivjiem izdevies 
uzturēt fabrikā kārtību. 25. februarī gaismai austot pilsēta bijusi izgreznota ar karogiem. 
Pulkvedis Jāns pasludinājis igauņu bataljona zaldātu padomi par atlaistu. Tomēr 100 cil-
vēku lielās rotas stāvoklis nav bijis apskaužams, jo pa plašo pilsētu un priekšpilsētām 
bijis vēl daudz apbruņotu lielinieku – gan krievu, gan igauņu, tādēļ jau no rīta pulkvedis 
Jāns telegrafējis uz Valku pēc papildu spēkiem. Bet jau agrāk nekā no Valkas atnākusi 
palīdzību no divām citām pusēm: no ziemeļiem 18 kareivju no tā sauktā Ziemeļu korpu-
sa (Ēzeles, Dago un Mona salu garnizons), kurš no ziemeļiem iebraucis Igaunijā, un no 
dienvidiem liels spēks – 650 cilvēku liels pulks no 19. Landvēra divīzijas. Noticis tas šādā 
kārtā: kad Ziemeļu korpusa daļas pa ledu pārgājušas uz Igauniju un par to Pērnavā tapis 
zināms igauņu bataljona komandierim, pēdējais nosūtījis sarunu vedējus pie Ziemeļu 
korpusa; Ziemeļu korpuss atbildējis Igaunijas bataljona komandierim, lai tas griežas pie 
tiem vācu karaspēka priekšniekiem, kuri nāk no dienvidiem; par šo atgadījumu Ziemeļu 
korpuss paziņojis 19. Landvēra divīzijai. Kad 19. Landvēra divīzija saņēmusi (24. februārī) 
šo ziņojumu, tā savākusi šķūtniekus, daļu no pulka 25. februārī uzsēdinājusi uz ragavām 
un pa ledu nosūtījusi uz Pērnavu. Šī pulka daļa 25. februārī nobraukusi 72 kilometrus un 
plkst. 5 pēc pusdienas ieradusies Pērnavā. 77. divīzijas trieciena rota atgriezusies Valkā. 
Nākošajā dienās Pērnavā ienākusi visa 19. Landvēra divīzija.

Tātad no 19. līdz 24. februārim vācu karaspēka daļas bija aizgājušas no Rīgas līdz Pēr-
navai. Zināms, še grūtības nācās ciest ne caur ienaidnieka pretošanos, bet gan marša un 
apgādības grūtības. Sasniedzot tagadējo Latvijas un Igaunijas robežu, tālākā virzīšanās 
palikusi vieglāka: pirmkārt, tādēļ, ka atrasts vairāk vietējo uztura līdzekļu – apvidus ma-
zāk izsūkts no krievu karaspēka un, otrkārt, lielu palīdzību devuši šaursliežu dzelzceļi, no 
kuriem lieliniekiem nav izdevies aizvest lokomotīves un vagonus. Turpretim uz platajām 
dzelzceļa līnijām: Rīga–Valka, Valka–Tērbata un Valka–Verova vāciešiem nav izdevies sa-
ņemt nevienu lokomotīvi, kādēļ šis dzelzceļš nav devis ne mazāko palīdzību, lai gan pats 
ceļš arī nav bijis sabojāts, izņemot atstarpi no Inčukalna līdz Siguldai. Ar uzbrukuma 
iesākumu tūliņ iesākta šī dzelzceļa izlabošana. Bet tā kā nav bijis krievu lokomotīves 
un vagonu, tad dzelzceļš tūliņ ticis pāršūts uz vācu (normālo) platumu. Lielā aukstuma 
un dziļā sniega dēļ izlabošanas un pārsūtīšanas darbi gājuši lēni, vēl vairāk tādēļ, ka visi 
VIII armijas transporta līdzekļi tikuši nodarbināti ar uz priekšu ejošā karaspēka apgā-
dību, kamdēļ ceļa izlabotājiem bijis jādarbojas kājām un ar vietējo līdzekļu palīdzību. 
Līdz 28. februārim izdevies savest dzelzceļu kārtībā līdz Ieriķiem, un tātad līdz Ieriķiem 
darbojies dzelzceļš; no Ieriķiem tālāk visa karaspēka apgādība notikusi ar zirgu un auto-
mobiļu palīdzību. Neskatoties uz garajiem aizmugures ceļiem Ieriķi–Valka–Tērbata, uz 
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kuriem apgādība notika tikai ar zirgiem un automobiļiem, apgādības krīze nav iestā-
jusies un karaspēka operatīvā darbība un tā ātrā iešana uz priekšu nav bijusi aizkavēta 
apgādības grūtību dēļ.

Rietumigaunijas un Rēveles ieņemšana no vācu Ziemeļu korpusa

Uz Sāmu, Dago un Mona salām atradās vācu garnizons, kas sastāvēja no dažādu 
korpusu un divīziju daļām, kuras iepriekšējās kaujās stipri cietušas un pēc tam papildinā-
tas ar vecākiem gada gājumiem, tādēļ kaujas spēju ziņā diezgan mazderīgas, sevišķi tā-
dām kaujām, kādas norisinājās rietumu frontē. Turklāt salu garnizons nebija apgādāts ar 
transporta līdzekļiem: viss kustības un kaujas spējīgais 1917. gadā tika sūtīts uz rietumu 
fronti. Zināms, salu garnizonā atradās arī diezgan daudz ļoti varonīga karaspēka, kurš 
jau bija pierādījis savu varonību, stipri cietis, bet tagad atpūties, izveseļojies un atkal 
gatavs iet kaujā. Bija vajadzīgs tikai sakārtot šīm karaspēka daļām organizāciju, apgādāt 
tās ar transporta līdzekļiem, kā arī izvest citus sagatavošanās darbus un tad varēja at-
kal iesākt kustības uzbrukumu karu. Tādēļ jau 3. februārī armijas komandieris paziņojis 
salu garnizona priekšniekam (salu ģenerālgubernatoram), ka pret Krieviju no jauna ie-
sāksies kara darbība, salu garnizonam būs uzdevums pa ledu pāriet jūras šaurumus un 
iebrukt Igaunijā. Ģenerālis Sekendorfs nolēmis atstāt uz salām tikai dažus landšturma 
bataljonus un lauka žandarmēriju, bet visu kaujas spējīgu karaspēku sūtīt uz cietzemi. 
Karaspēks tūliņ gatavots uz maršu. Gatavošana sastāvējusi karaspēka trenēšanā ziemas 
maršu izpildīšanā; transporta līdzekļu un aizmugures noorganizēšanā. Pie operācijas 
sagatavošanas nebija iespējams dibināties uz to, ka karaspēks, kurš sāks uzbrukumu 
no Rīgas, ātrā laikā nonāks līdz Pērnavai un Veisenšteinai, caur ko būs iespējams Zie-
meļu korpusa apgādību pārnest uz Rīgas–Pērnavas–Rīgas–Rēveles ceļiem. Lai gan bija 
zināms, kā krievu karaspēku demoralizēt, tomēr varēja notikt, ka VIII armijas iebrukums 
tiktu aizkavēts dēļ kaujām un ceļu bojājumiem, jo krievu karaspēka Vidzemē un Igaunijā 
bija diezgan daudz un pietiktu jau pat nelielas daļas, lai aizturētu vācu priekšējās nelielās 
nodaļas. Tādēļ Ziemeļu korpusam bija jāizstrādā uzbrukuma plāns ar aprēķinu, ka apgā-
dība notiks pa to pašu ceļu, pa kuru uzbruks Ziemeļu korpusa karaspēks – t. i. no salām 
pa ledu uz cietzemi. Sagatavoti transportlīdzekļi munīcijas un uztura piegādāšanai no 
salām pa ledu uz Hāpsalu. Tā kā korpusam nav bijis savu transporta līdzekļu, no iedzīvo-
tājiem vākti šķūtnieki un no tiem formēts transports.

Pats iebrukuma plāns domāts tā: ar trīs kolonnām pāriet pār ledu uz cietzemi un 
tad turpināt tālāko iebrukumu.

19. februārī Ziemeļu korpuss saņēmis pavēli: sagatavoties uzbrukuma gājienam, bet 
sagatavošanos darīt slepeni, nepārgrupējot karaspēku, lai ienaidnieks nedabūtu zināt. 
Bez visa jau minētā pārgājiens uz cietzemi atradās pilnīgā atkarībā no laika: ja būs stiprs 
aukstums, tikai tad ledus sasals tik biezs, ka karspēks varēs pa to iet. Tā kā no 12. feb-
ruāra iesācies stiprs aukstums, tad 15. februārī Ziemeļu korpuss dabūjis pavēli sākt sa-
grupēt karaspēku, attiecīgi izstrādātajam plānam. Pēc pāriešanas uz cietzemi Ziemeļu 
korpusam uzdots vispirms ieņemt Pērnavu un tad tikai ņemt virzienu uz Rēveli; pēc Hāp-
salas ieņemšanas neiet uz Pērnavu, bet tieši uz Rēveli.

Naktī no 17. uz 18. februāri, kad sagatavošanās jau gājusi uz beigām, salu garnizona 
štābā no Hāpsalas ieradušies apriņķa komisārs un virsnieks no 1. igauņu pulka. Apriņķa 
komisārs lūdzis palīdzību pēc iespējas ātrāk pret lielinieku un sarkanarmiešu nežēlībām. 
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Virsnieks sava pulka komandiera uzdevumā paziņojis, ka, ja vācu karaspēks pārnāks uz 
Igaunijas teritoriju, tad viss igauņu pulks nostāsies vācu rīcībā ar noteikumu, ka pulks 
tiks atsvabināts no lielinieku elementiem, kuri tagad pulku samaitā. Turklāt igauņu 
priekšstāvji ziņojuši, ka viss Igaunijas lielinieku darbības centrs esot Rēvelē, un ja vācieši 
ieņems Rēveli, tad uzreiz visā Igaunijā būs kārtība.

Armija piekritusi korpusa priekšlikumam un pavēlējusi iet ne uz Pērnavu, bet uz Rē-
veli, tanī pašā laikā salu garnizons dabūjis oficiālu Ziemeļu korpusa nosaukumu.

Pāriešana uz Igauniju organizēta sekojoši: Sāmu un Mona salu garnizoni:

Kājnieku pulki
Velosipēdistu bataljoni
Strēlnieku nodaļa
Ložmetēju rotas
Lauku artilērijas divizioni
Smagās artilērijas baterija
Sapieru rotas
Kavalērijas eskadroni 

2
2
1
3
2
1
2
½

Šie spēki gandrīz vienlīdzīgi sadalīti divās kolonnās pāriet no Mona salas pār Lielo Zundu138 uz 
cietzemi un ieņemt pirmajā dienā Leal miestu un izvirzīties uz priekšu līdz Kazargenupes ielejai.

Dago salas garnizonam sastādīt kreiso kolonnu; kolonnas sastāvs:

Velosipēdistu bataljoni
Strēlnieku nodaļa
Lauka artilērijas divizions
Smagās artilērijas baterija
Kavalērijas eskadrons
Sapieru rota

3
1
1
1
1
1

Kreisajai kolonnai pāriet no Dago salas uz cietzemi un pirmajā dienā ieņemt Hāpsalu un 
Hohenšteinu.

Jūras platums starp Mona salu un cietzemi  – 8–9 kilometru; starp Dago salu un 
cietzemi pret Hāpsalu – ap 25 kilometru.

19. februāra pēcpusdienā vidējā kolonna ieņēmusi ar artilēriju un kājniekiem Sildau 
saliņu, kura atrodas Lielā Zunda vidū, lai no šejienes ar uguni pabalstītu labās kolonnas 
pāriešanu, ja tas būtu vajadzīgs. 

20. februārī plkst. 6 no rīta labā un vidējā kolonnas iesākušas maršu un plkst. 9 
abas kolonnas bijušas jau uz cietzemes. Tālāk ejot, abas kolonnas sasniegušas mērķus: 
Leal un Kazargen upītes krastus, nekur ar pretinieku nesaduroties. Uz nākošo dienu dota 
atpūta, jo maršs bijis grūts pa ledu un turklāt arī diezgan garš pa sauszemi – pāri par 
30 kilometru. Turklāt tūliņ bijis vajadzīgs ierīkot labus sakarus un satiksmi pār ledu.

Kreisā kolonna – Dago salas garnizons – iesācis maršu naktī no 20. uz 21. februāri, 
savukārt sadaloties trīs kolonnās. Ap plkst. 6 no rīta vācu karaspēks bez pretošanās ie-
ņēmis Hāpsalu. 1. Igaunijas pulks tūliņ nostājies vācu rīcībā. Kreisā spārna kolonna, kura 
gājusi no Dago caur Vormsu uz Hohenšteinu, arī bez sadursmēm sasniegusi šo punktu. 

138 Monzunda šaurums
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No Dago salas līdz Hāpsalai – ap 32 kilometri, no Dago salas līdz Hohenšteinai 46–47 ki-
lometri. Pārgājiens pār ledu noticis diezgan gludi, tikai smagās baterijas 3 lielgabali ie-
brukuši caur ledu jūrā, tikko palikuši uz vietas stāvēt, kamēr tās pašas baterijas ceturtais 
lielgabals, kurš braucis bez apstāšanās, nav iekritis jūrā. Jūrā iekritušos lielgabalus sa-
pieri vēlāk izvilkuši.

Pēc iedzīvotāju ziņām lielinieki jau 18. februārī iesākuši atkāpšanos. 21. februārī izsū-
tītā jātnieku un gaisa izlūkošana Rēveles virzienā ienaidnieku nav manījusi.

22. februāri Ziemeļu korpusa daļas sākušas tālāku maršu Rēveles virzienā trijās 
kolonnās. Vidējā kolonna uzdūrusies sarkanarmiešiem pie Risti dzelzsceļa stacijas (uz 
Hāpsalas–Rēveles dzelzceļa); pēc īsas kaujas sarkanarmieši izsisti. No Risti stacijas vidē-
jā kolonna izsūtījusi vienu rotu gar dzelzceļu uz priekšu – Rēveles virzienā līdz Nissi, jo 
bijis jārēķinās, ka ienaidnieks var pa dzelzceļu no Rēveles izsūtīt karaspēku. Patiesi, ap 
plkst. 8 vakarā no Rēveles atnācis vilciens ar matrožiem un sarkanarmiešiem. Rotai biju-
si jāved sīva cīņa: tikai durkļu kaujā rotai izdevies izsist ienaidnieku, kurš atstājis 25 kri-
tušos un 46 gūstekņus. Gaisa izlūkošana nav konstatējusi nekādu lielāku ienaidnieka 
kustību ne Rēveles, ne Pērnavas virzienos. 

Jo tālāk karaspēks iegājis Igaunijā, jo grūtāka kļuvusi iešana dziļā sniega dēļ. Bijis 
jānāk pie slēdziena, ka visus korpusa spēkus ātrā laikā pievest pie Rēveles nav iespējams. 
Tādēļ no korpusa izdalītas kustīgas daļas un no tām sastādīts kustīgs avangards šādā 
sastāvā: pieci velosipēdistu bataljoni, strēlnieku nodaļa, eskadrons un lauka artilērijas 
divizions. Šo avangardu vadījis pats korpusa komandieris, kamēr korpusa galvenie spēki 
nākuši iepakaļ divās kolonnās. Steidzīga Rēveles ieņemšana uzskatīta par nepieciešamu 
tādēļ, ka lielinieki, dabūdami ziņas par vāciešu iebrukumu, steigsies atriebties, aplaupot 
un noslepkavojot Rēveles iedzīvotājus kā balto piekritējus.

23. februārī avangards divās kolonnās devies uz Rēveli. Kreisās kolonnas priekšē-
jās daļas pēc pusdienas pienākot pie Kegel (Rēveles–Hāpsalas un Rēveles–Baltijas forta 
dzelzceļa krustojums – ap 25 kilometri no Rēveles), sastapušas ienaidnieku. Ienaidnieks 
ar prāviem spēkiem ieņēmis staciju un uz dzelzceļa atradies bruņots vilciens. Velosi-
pēdistu bataljons ar apgājienu ieņēmis vispirms staciju un tad miestiņu. Labajā spār-
nā kolonna bez sadursmēm nonākusi līdz Hermansohofa muižai, no kurienes izsūtījusi 
28 cilvēku stipru patruļu vicefeldfēbeļa vadībā. Patruļa nogājusi līdz Kappakoil stacijai, 
apturējusi no Rēveles nākošo vilcienu un saņēmusi 2 virsniekus, 360 kareivjus un divus 
smagos lielgabalus.

23. februāra vakarā korpusa komandieris dabūjis pavēli no armijas: steigties ar Rē-
veles ieņemšanu, jo Rēvelē plosoties sarkanais terors. Rēvele ir kara laikā būvēts cietoks-
nis, tādēļ pie daudzmaz organizētas pretošanās ieņemt šo cietoksni un pilsētu nevarēja 
būt tik viegli izveda lieta. Ja arī izrādītos, ka ārējie nocietinājumi nav no lieliniekiem ie-
ņemti, tad tomēr kā cietoksnī tur būs garnizons un daudz kara vešanas līdzekļu. Viegli 
kustīgais Ziemeļu korpusa avangards bijis stipri noguris pēc gariem grūtiem maršiem pa 
dziļu sniegu, turpretim galvenie spēki vēl tālu iepakaļ. Ņemot visu šo vērā, korpusa ko-
mandieris nolēmis atlikt Rēveles ieņemšanu uz 25. februāri; 24. februārī tikai avangardu 
izbīdot līdz Paskullai un Huerai (10 km uz dienvidrietumiem no Rēveles), pievilkt pārējos 
spēkus un sagatavot drošu uzbrukumu.

24. februārī, ejot uz Paskullu un Hueru, avangards sastapis priekšējos nocietināju-
mos tikai nelielu pretošanos. Izlūki atraduši, ka ceļi uz Rēveli līdz pašai priekšpilsētai 
nav ienaidnieka ieņemti, pat baterijās nav bijis kareivju, iedzīvotāji stāstījuši, ka lielinieki 
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gribot nākošo nakti atstāt Rēveli. Tādēļ tūliņ izsūtītas trīs velosipēdistu rotas ar uzdevu-
mu aizsprostot dzelzceļu, kas ved no Rēveles caur Narvu uz Petrogradu.

25. februārī avangarda labā kolonna no dienvidiem un kreisā no dienvidrietumiem 
iebrukušas Rēvelē. Labā kolonna bez stipras pretošanās izgājusi līdz ostai, kur priekšējās 
rotas sastapušās ar ļoti stipru uguni, tomēr pēc īsas kaujas ieņēmušas ostu. Kreisā ko-
lonna sastapusi tikai vāju pretošanos. Krievu flote tanī pašā laikā izbraukusi no Rēveles; 
lidotāji apsvaidījuši to bumbām, pie kam no flotes atklāta stipra uguns pret lidotājiem.

Rēveles jūras apcietinājumi uz Vulf un Nargenus salām ieņemti tikai 4. un 6. mar-
tā no vācu flotes nodaļas; lielinieki pa šo laiku stipri izpostījuši nocietinājumus un kara 
materiālus, saspridzinādami un sadedzinādami. Korpusa galvenie spēki ienākuši Rēvelē 
tikai 28. februārī, jo kad dabūjuši zināt, ka Rēvele ieņemta, nav vairs steigušies, taupīda-
mi karaspēku.

Rēvelē saņemts ļoti daudz kara materiāla:
626 lielgabali, starp kuriem 25 lielgabali – smagie,
25 ložmetēji,
10 mīnumetēji,
38 lokomotīves un 650 vagonu vāciešiem ļoti vajadzīgā platsliežu dzelzceļa,
550 vezumi,
38 automobiļi,
34 lauku virtuves,
24 lidmašīnas,
2 radio stacijas.
Cietokšņa inženieru noliktava, divas petrolejas noliktavas (petroleja arī vāciešiem bija 
ļoti vajadzīga) un liels vairums telefonu un citu materiālu.

Pēc Rēveles ieņemšanas vācu karaspēks turpināja tālāko maršu uz Narvu; Narvas 
tuvumā krievi sākuši izrādīt stiprāku pretošanos, jo maršs uz Narvu un tālāk sāka ap-
draudēt Petrogradu. Ziemeļu korpusa komandieris jau 27. februārī izsūtījis ar vilcienu uz 
Tapsu velosipēdistu bataljonu ar 2 lielgabaliem, un vienu rotu uz Ass, lai tā pabalstītu 
grāfa Eulenburga nodaļu, kura bija ieņēmusi Tapsu un pa dzelzceļa telegrāfu uzņēmusi 
sakarus ar Rēveli.

Grāfs Eulenburgs pēc Tērbatas ieņemšanas jau 25. februārī bija izbraucis ar Tērbatā 
saņemto vilcienu tālāk uz Tapsu; viņa nodaļa sastāvēja no 120 cilvēkiem un 7 ložmetē-
jiem. Nonākot Laisholmas stacijā, pie Eulenburga griezušies vietējie baltgvardi dēļ palī-
dzības pret sarkanarmiešiem un matrožiem, kuri tuvojušies Laisholmai no rietumiem. 
Tikko Eulenburga nodaļa ieņēmusi pozīcijas, kad tuvojusies vezumnieku kolonna. Pēc 
īsas sadursmes sarkanarmieši atbruņoti un vezumi krituši vācu rokās, turklāt saņemta 
arī radiostacija un lauku kase. Grāfs Eulenburgs atstājis Laisholmā 20 cilvēkus un 2 lo-
žmetējus un ar pārējiem 100 cilvēkiem un 5 ložmetējiem turpinājis braucienu uz Tapsu, 
piekodinādams katras stacijas dzelzceļa telegrāfistiem nesūtīt nekādas ziņas uz priekšu. 
Tuvu pie stacijas Ass uz kāda tiltiņa bijusi atskrūvēta sliede, kādēļ vilciens nogājis no 
sliedēm. Eulenburgs izsūtījis divas patruļas ar uzdevumu pārtraukt dzelzceļu uz aus-
trumiem no Tapsas, bet patruļām nav izdevies to izdarīt, jo visi apkārtējie apdzīvotie 
punkti bijuši ieņemti no sarkanarmiešiem un dziļā sniega dēļ nav bijis izdevies taisni – 
bez ceļiem – tikt uz priekšu. Tikai pēc 8 stundu gara darba izdevies izlabot dzelzceļu un 
26. februārī agri no rīta iesācies tālākais brauciens. Tieši pie stacijas Ass sastapta atkal 
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krievu kolonna, kura pēc īsas apšaudīšanās padevusies gūstā. Plkst. 12 dienā Eulenburga 
nodaļa pienākusi pie Tapsas stacijas. Kāds vietējais vācietis pasteidzies vilcienam pretim 
un paziņojis, ka Tapsā atrodas vien krievu pulks un tiek sagaidīta vesela divīzija. Stacijā 
atradušies daudzi vilcieni – 8 lokomotīves. Lai šo bagāto materiālu neizlaistu no rokām, 
izsūtīta patruļa uz austrumiem no stacijas, kura tur uzspridzinājusi sliedes. Pēc tam 
grafs Eulenburgs izsaucis krievu pulka komandieri, kurš ieradies ar visu pulka štābu un 
izteicis gatavību nodot ieročus. Ņemot vērā savas nodaļas niecīgo skaitu – 100 kareivju 
un lai nebūtu jātērē ļaudis gūstekņu apsardzībai, grāfs Eulenburgs atļāvis krievu pulkam 
pēc ieroču nodošanas svabadi iet Narvas virzienā. Tā Tapsa bijusi ieņemta; ar izsūtīto 
patruļu palīdzību arī tuvējā apkārtne iztīrīta no sarkanarmiešiem. Naktī Tapsā ieradies 
gūsteknis, kurš izbēdzis no Narvas un pastāstījis, ka Narvā un Jevē salasoties lielākas 
sarkangvardu nodaļas un ka pie Vezenbergas139 notiekot kaujas starp sarkanarmiešiem 
un baltajiem. Vezenberga esot vēl balto rokās. Izejot no šīm ziņām, nolēma braukt tālāk 
uz Vezenbergu. Tikko Tapsā ieradušies papildu spēki – viens bataljons – tūliņ (27. febru-
ārī plkst. 9 rītā) grāfs Eulenburgs izbraucis uz Vezenbergu, Vezenbergā ievesta kārtība; 
saņemtais dzelzceļa materiāls nosūtīts uz aizmuguri; pēc tam plkst. 3 dienā Eulenburgs 
devies tālāk ceļā uz Jevi. Tanī pašā laikā Vezenbergā ieradies no Rēveles izsūtītais batal-
jons ar 2 lielgabaliem. Brauciena izvešana uz Jevi darīta ar lielākiem uzmanības un dro-
šības līdzekļiem kā līdz šim: pa priekšu gājusi viena lokomotīve ar vienu preču vagonu, 
kurā uzstādīti 2 ložmetēji, un tikai aiz šīs lokomotīves – īstais vilciens, turklāt vilciena 
lokomotīve nostādīta ne vilciena priekšā, bet aiz vilciena, lai nelaimes gadījumā varētu 
vilkt vilcienu atpakaļ. Dzelzceļa ierēdņiem, kā jau agrāk, aizliegts sniegt ziņas uz priekšu. 
Nonākot stacijā Zonda, Eulenburgs dabūjis zināt, ka šinī stacijā tiek sagaidīts vilciens 
no Narvas ar sarkanarmiešiem un munīciju un ka šim vilcienam uzdots izvest no Zon-
das uz Narvu vagonus ar malku. Pienākošais vilciens saņemts, atbruņots un aizsūtīts 
uz Vezenbergu, un pēc tam Eulenburgs braucis tālāk uz Jevi, uzdodamies par malkas 
vilcienu. Brauciens noticis naktī. Stacijā Izenbeg kļuvis zināms, ka stacijas Zompah un 
Jeve ir stipri ieņemtas no sarkanarmiešiem. Nākošajā stacijā – Kohtel – šīs ziņas pastipri-
nājušās; turklāt šinī stacijā, kā redzams, bijis lielinieku aģents, jo Eulenburgs tur atradis 
telegrammu, kurā no Narvas jautāts, vai ir patiesība, ka Izenhofā ienaidnieks un kamdēļ 
nenāk vilciens ar malku? Eulenburgs pavēlējis atbildēt: „Še nav nekas zināms, vilciens 
ar malku tūliņ iebrauks, ko pavēlēsiet tālāk darīt?” Pēc tam Eulenburgs braucis tālāk. 
28. februārī plkst. 3 no rīta Eulenburgs ar vilcienu tuvojies stacijai Zompah. Kā arvienu 
tas darīts, tā arī bija nolemts še – apturēt vilcienu ārpus stacijas un tad no abām pusēm 
ielenkt staciju. Mašīnists nav varējis noteiktā laikā apturēt vilcienu, jo lokomotīve nav 
bijusi kārtībā. Vilciens iebraucis stacijā un apstājies taisni iepretim blokhauzim. Kad Eu-
lenburga nodaļa sākusi izsēsties no vilciena, tā tikusi sastapta ar stipru ložmetēju uguni 
no blokhauza, caur ko cēlušies zaudējumi. Ienaidnieku pārsteigt un blokhauzu ieņemt 
nav izdevies. Ap plkst. 5 no rīta stacijai Zompah tuvojies ienaidnieka vilciens no Jeves. 
Eulenburgs nolēmis atkāpties uz Izenhofu, lai papildinātu lokomotīvi ar ūdeni un mal-
ku un tad turpinātu uzbrukumu no dienvidiem. Atkāpšanās pilnā mērā nav izdevusies: 
viens vads atradies stiprā ložmetēju apšaudāmā laukā un to nav izdevies atvilkt atpa-
kaļ – šis vads atstāts uz vietas. Atstātais vads seržanta Petersena vadībā ap plkst. 7 ar 
triecienu ieņēmis blokhauzi, saņēmis ložmetēju un sarkanarmiešus pa daļai apkāvis, pa 
daļai saņēmis gūstā, izvācis savējos ievainotos un tad atkāpies uz staciju Kohtel. Bet arī 

139 Rakvere
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stacijā Kohtel nācies atkāpties, jo ienaidnieka vilciens tuvojies šai stacijai un apšaudījis 
to ar artilēriju; pie stacijas Kohtel bijis jāuzspridzina ceļš, lai ienaidnieka vilciens neva-
rētu tikt tālāk uz priekšu. Grāfs Eulenburgs aizbraucis atpakaļ uz staciju Izenhof, kur 
saņēmis gūstā vēl divas krievu kolonnas un tad pieprasījis palīga spēkus no Tapsas un 
Vezenbergas, lai no jauna varētu vest uzbrukumu uz Jevi–Narvu, kuras stipri ieņemtas 
no sarkanarmiešiem.

Šī ir vienīgā neveiksme, kuru cietuši vācieši pie Vidzemes un Igaunijas iztīrīšanas no 
lieliniekiem, darbojoties ar ļoti mazām nodaļām plašos rajonos. Tikai pievakarē pienā-
kusi Izenhofā palīgā velosipēdistu rota ar 4 ložmetējiem un 2 lielgabaliem virsleitnanta 
Magnusa vadībā. Bet tanī pašā laikā Eulenburgs dabūjis pavēli braukt atpakaļ un Tapsas 
stacijā tas padots 23. Sakšu kavalērijas brigādes komandierim pulkvedim Jānam, kuram 
uzdota Narvas ieņemšana.

Kad Ziemeļu korpusa štābā ienākušas ziņas par to, ka pie Narvas lielinieki savelk 
spēkus, dots rīkojums dažām tuvāk atrodošām daļām salasīties Tapsā un no turienes 
pulkveža Jāna vadībā ieņemt Narvu. Narvas ieņemšanai sagrupēti divi bataljoni, divas 
baterijas, pusotra eskadrona, Eulenberga nodaļa un Magnusa nodaļa Izendofas stacijā. 
Virsleitnants Magnuss, kurš nomainīja 27. februārī Izenaofā Eulenburgu, nākošajā dienā 
iesācis virzīties tālāk un 1. martā pēc kaujas ieņēmis pilsētiņu Jeve un pēc tam ar triecie-
nu arī staciju Jeve. 1. marta vakarā Jevē atnācis pulkvedis Jāns ar saviem spēkiem, pie kam 
virsleitnanta Magnusa rota izbīdīta tik tālu uz priekšu, lai Jeves stacija neciestu zem ar-
tilērijas uguns. 2. martā pulkvedis Jāns iesācis uzbrukuma gājienu uz Narvu divās kolon-
nās (katrā pa vienam bataljonam) un bez kaujas ieņēmis stacijas Vaivari un Zotkull, kur 
palicis pa nakti. Naktī krievu bruņotais vilciens vairākas reizes vedis uzbrukumu stacijai 
Vaivari, bet atsists un granātas trāpīts izgājis no kaujas.

3. martā uzbrukums turpināts divās kolonnās. Kreisā kolonna sastapusi tikai nelie-
lu pretošanos, kamēr labajai kolonnai nācies vest diezgan grūtu kauju mežainā apvidū. 
Līdz vakaram abas kolonnas pienākušas gan Narvas tuvumā, bet šo pilsētu nav ieņēmu-
šas un palikušas pa nakti 5 km no pilsētas. 

Kad 4. martā no rīta vācieši sākuši iet tālāk uz priekšu, izrādījies, ka krievi jau at-
stājuši savas pozīcijas. Narva ieņemta tikai ar nelielu apšaudīšanos. Daudzmaz stiprāku 
pretošanos krievi izrādījuši uz Narvas tilta. Tātad 4. martā vācu karaspēks ieņēmis visu 
Igauniju līdz Narvas upei un Narvas upes labajā krastā ieņēmis tilta galus.

4. martā saņemta pavēle tālāko uzbrukumu apstādināt, jo 3. martā Brestļitovskā 
parakstīts miera līgums, kurš stājas spēkā no 5. marta. No Narvas līdz Petrogradai bija 
atlicis tikai 130 kilometru. Virs Petrogradas parādījušies tikai vācu lidotāji. 2. martā viens 
no lidotājiem sviedis bumbas uz Ņevas prospektu un ar ložmetēju uguni apšaudījis Sar-
kano armiju Petrogradas apkārtnē un otrs lidotājs nofotografējis krievu sarkano pilsētu.

Divu nedēļu laikā vācu karaspēks bija ieņēmis visu Vidzemi un Igauniju, saņemdams 
daudz kara materiāla trofeju: saņemts pavisam 1172 virsnieku (starp kuriem pieci divī-
ziju štābi),16 000 kareivju, 1501 lielgabali (starp kuriem vairāk kā 500 smago), 669 lož-
metēji, 335 mīnumetēji, vairāk par 155 000 šauteņu, milzīgi munīcijas krājumi, pāri par 
20 000 vezumu, to starpā 1336 lauka ķēķi, 770 automobiļu un 27 lidmašīnas. 

Pa visu iebrukumu vācieši cietuši zaudējumus: 20 kritušie un 89 ievainotie. 
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OTRĀ NODAĻA

Neatkarības karš

OTRAJĀ NODAĻĀ IR PUBLICĒTS VIENS NO ĢENERĀĻA RADZIŅA 
VĒRTĪGĀKAJIEM DARBIEM – „LATVIJAS ATBRĪVOŠANAS KARŠ” DIVĀS DAĻĀS. 
PIRMAJĀ DAĻĀ APRAKSTĪTAS CĪŅAS PRET BERMONTU, OTRAJĀ – LATGALES 
ATBRĪVOŠANA. ŠAJĀ ĢENERĀĻA DARBĀ SPILGTI PARĀDĀS VIŅA STRATĒĢA, 
POLITIĶA UN TAKTIĶA APVIENOTAIS TALANTS. ŠODIEN, RAUGOTIES MŪSU 
GLORIFICĒTAJĀ VĒSTURĒ, VAR ŠĶIST, KA NEATKARĪBAS IZCĪNĪŠANA BIJA 
VIEGLA UN PIETIKA TIKAI AR KARAVĪRU VARONĪBU. IEPAZĪSTOTIES AR 
ĢENERĀĻA DARBU „LATVIJAS ATBRĪVOŠANAS KARŠ”, KURĀ VIŅŠ SEVI 
PAT NEPIEMIN, VARAM IZPRAST, CIK ĻOTI LATVIEŠIEM VEICIES, KA JAUNĀS 
LATVIJAS ARMIJAS VADĪBĀ BIJA ĢENERĀLIS P. RADZIŅŠ – KAUJĀS RŪDĪTS, 
PIEREDZĒJIS UN GUDRS KARAVADONIS. ĢENERĀLIS ED. KALNIŅŠ (KARA 
MINISTRS NO 1926.  LĪDZ 1928. GADAM) RAKSTA: „TAGAD, ATSKATOTIES 
UZ VIENPADSMIT GADUS ATPAKAĻ PABEIGTAJĀM CĪŅĀM, MĒS GALVENĀ 
KĀRTĀ REDZAM TIKAI TO UZVARU SPOŽUMU, MĒS DAŽKĀRT AIZMIRSTAM, 
AR KĀDĀM GRŪTĪBĀM ŠĪS UZVARAS SASNIEGTAS, CIK DAUDZ MŪSU 
ARMIJA IR PĀRCIETUSI UN CIK DAUDZ IR STRĀDĀJUŠI UN KO PĀRDZĪVOJUŠI 
TĀS VADOŅI. LIELĀS UZVARAS NAV NEJAUŠĪBA, TĀS IR DZIĻI PĀRDOMĀTU 
UN PAREIZI IZVESTU OPERĀCIJU REZULTĀTI. ĢENERĀLIS RADZIŅŠ BIJA IZCILS 
STRATĒĢIS UN TAKTIĶIS.”
NODAĻAS BEIGĀS PIEVIENOTI VAIRĀKI P. RADZIŅA RAKSTI, KURI BŪTĪBĀ 
PAPILDINA „LATVIJAS ATBRĪVOŠANAS KARU”.
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INDULIS KAŽOCIŅŠ140

Pēteris Radziņš –  
Latvijas atbrīvošanas karš141

„Latvijas valsts īstā cēlāja ir Latvijas armija”. Tā savas grāmatas priekšvārdos raksta 
ģenerālis Pēteris Radziņš, kas ar šīm atmiņām cildina latviešu karavīru Tēvijas mīlestī-
bu, drosmi, pašaizliedzību un uzņēmību sīvajās cīņās pret bermontiešiem un Latgales 
atbrīvošanā.

Grāmatas pirmais izdevums, iespiests ar gotu burtiem, iznāca Rīgā, A. Gulbja apgā-
dā, pirmā daļa 1921. gadā, otrā daļa 1922. gadā. 1989. un 1990. gadā šīs grāmatas, gan uz 
pusi samazinātā lielumā un tikai 100 eksemplāru metienā, izdeva Ojārs Jēgens Čikāgā, 
tādēļ „Avota” izdevums jāuzskata par Radziņa grāmatas trešo izdevumu. Izdevēji ir cil-
dināmi par grāmatas izdošanu, jo tā ir nozīmīgs kara vēstures dokuments un latviešu 
neatkarības cīņu liecinieks.

Grāmatas autors, ģenerālis Pēteris Radziņš (1880–1930) grāmatā apraksta pats 
savu darbu. Viņš bija Latvijas armijas štāba priekšnieks no 1919. gada 29. oktobra līdz at-
brīvošanas kara beigām. Brīvprātīgi pieteicies ārlietu ministram Zigfrīdam Meierovicam, 
viņš pārnāca no Ukrainas armijas uz Latviju tajās dienās, kad vācu avantūrista ģenerāļa 
fon der Golca vācu un krievu algotņi bija tikko apturēti pie Daugavas. Radziņš, toreiz 
pulkveža pakāpē, tūdaļ sāka plānot pretuzbrukumu, lai pārņemtu iniciatīvu latviešu ro-
kās. Tas viņam arī izdevās, un jau 11. novembrī bermontieši bija padzīti no Rīgas Pārdau-
gavas. 1. decembrī armijas virspavēlnieka štābs varēja ziņot: „Kopš vakardienas Kurzeme 
ir brīva no ienaidnieka.”

Radziņš nekavējoties stājās pie nākošā uzdevuma – komunistu padzīšanas no Lat-
gales. Šī uzdevuma veikšanā Radziņam nācās sastapties ar diviem pretiniekiem. Pret Pa-
domju Krieviju viņam bija jācīnās kaujas laukā, bet pret Tautas Padomes kreisā spārna 
deputātiem – politiķu kabinetos. Vēsture nekad neatkārtojas, bet nav noliedzamas visai 
zīmīgas paralēles starp 1919./20. gada notikumiem un tiem strāvojumiem, kas mutu-
ļo mūsdienu patstāvīgajā, bet ne atbrīvotajā Latvijā. Radziņam savu cīņu kauju laukos 
izdevās novadīt pie pilnīgas uzvaras, neraugoties uz to, ka politiķi noslēdza pamieru 
1920. gada 1. februārī, kad Latvijas armija vēl nebija paspējusi sasniegt Latvijas etnogrā-
fisko robežu un aizstāvēšanās līnijai piemērotu apvidu. Radziņš bija sašutis, ka pamiera 
līgumu sagatavojot, politiķi nebija sazinājušies ar armijas vadību. To viņš uzskatīja par 
lielu kļūdu, kas miera līgumu slēdzot nostādīja Latviju neizdevīgā stāvoklī. No šī viedokļa 
Radziņa grāmatas pēdējās pāris desmit lappuses ir derīga lasāmviela kā vēsturniekiem, 
tā arī politiķiem.

Radziņš bija īpatnējs cilvēks. Kā dedzīgs latviešu patriots, viņš bieži politiķu dar-
bu bargi kritizēja. Ar to viņš it sevišķi aizkaitināja Latvijas pirmā parlamenta – Tautas 

140 Vēsturnieks, grāmatu autors. Jaunatnes audzinātājs. Latvijas brīvvalsts skautu vadītājs, Daugavas 
Vanagu organizācijas mūža biedrs. Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (1999.) http://www.latvijaslaudis.lv/
users/kazocins_indulis
141 Daugavas Vanagu Mēnešraksts Nr. 4 (01.07.1992.)
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padomes – kreiso spārnu, kas turējās pie toreiz populārās marksisma idejas. Bija politiķi, 
kas domāja, ka kara darbība ne vien nav vajadzīga, bet ir pat nevēlama. Viņi bija pārlieci-
nāti, ka Latgali no Padomju Krievijas varēs atgūt sarunu ceļā. Radziņam tāds uzskats bija 
nepieņemams. 234. lappusē (šajā krājumā – 268. lpp. – A. Purviņa piez.) viņš raksta: „Pa-
domju Krievijas darbinieki-aģenti, pārkrāsojušies kādā Latvijas politisko partiju krāsā, 
veda propagandu zem šīs partijas flagas. (...) ka karš ir izbeidzies, tādēļ armiju var laist 
uz mājām, ka Padomju Krievija ir miermīlīga, bet mūsu augstākā priekšniecība grib karu 
turpināt, jo karš esot izdevīgs augstākiem priekšniekiem un virsniekiem. (...) šie paši dar-
binieki veda propagandu par „armijas demokratizāciju”, kas, pārtulkojot no komunistu 
valodas latviski, nozīmē disciplīnas un kārtības iznīcināšanu armijā...”

Daudz pārpratumu un sarūgtinājumu Radziņam radīja viņa paša rakstura īpašība – 
slepenība. Viņš bija pārliecināts, ka komunistu aģenti strādā arī armijas štābā un vēlāk 
izrādījās, ka viņam ir bijusi taisnība. Bet ne vien aģentu un spiegu dēļ Radziņš strādāja pat-
stāvīgi. Tāds bija viņa raksturs. Nebija daudz tādu, kas viņu saprata un varēja piedot viņa 
atturību. Nedaloties savos uzskatos un plānojumos ar saviem līdzdarbiniekiem štābā, viņš 
daudzus sarūgtināja. Radziņš savas slepenības negatīvo pusi apzinājās, un, iespējams, ka 
tas arī bija viens no iemesliem, kādēļ viņš savu darbu aprakstīja grāmatā. Grāmatas otrās 
daļas priekšvārdā, 115. lpp. (šajā krājumā – 191. lpp. – A. Purviņa piez.) viņš raksta:

„Daudz ko kara laikā izdara uz personīgu sarunu pamata, jo ilgāks laiks paiet, jo 
vairāk tiek aizmirstas šīs personīgās sarunas. (...) vēlākam Latvijas kara vēsturniekam 
mans apraksts būs ļoti noderīgs materiāls.”

Šis pašapzinīgais vērtējums ir piepildījies. Radziņa grāmatu izmantoja gan ģenerālis 
Mārtiņš Peniķis, sarakstot savu plašo un bagātīgi ilustrēto „Latvijas atbrīvošanas kara 
vēsturi”, gan profesors Edgars Andersons savā „Latvijas vēsture 1914. – 1920. g.” Pulk-
vedis Aleksandrs Plensners savā atmiņu grāmatā „Pret vētrām un negaisiem” vairākās 
vietās piemin Radziņa rakstus un saka, ka visvērtīgāko informāciju par atbrīvošanās cīņu 
norisi var gūt no Radziņa darba „Latvijas atbrīvošanas karš”.

Bez vēstures avota vērtības grāmatai ir arī liela militārās izglītības un stratēģijas 
teorijas vērtība. Radziņš rūpīgi analizē kā savu un Latvijas armijas rīcību, tā arī ienaid-
nieka rīcību un stratēģiju, cik tā bija pirmos pēckara gados zināma. Radziņš apskata un 
analizē kara laika politisko stāvokli. Viņš labi raksturo latviešu, vācu un krievu politiku, 
un poļu un rietumu sabiedroto uzskatus un nostāju. Plensners savā grāmatā piemin, ka 
vēlākajos rakstos presē Radziņš uzsvēris valsts bruņoto spēku uzbūves pamatprincipus, 
kuriem ir jābalstās valsts politiskajos, ģeogrāfiskajos un saimnieciskajos apstākļos. Tā-
pat Radziņš uzsver, ka armijas sagatavošanai ir nepieciešams ilgs audzināšanas laiks. To 
nevar panākt vienā mēnesī vai gadā, kā viņš raksta savas grāmatas 112. lappusē (šajā krā-
jumā – 190. lpp. – A. Purviņa piez.). Tas jāpanāk „... ar ļoti nopietnu un enerģisku darbu, 
kurš jādara visiem tiem, kam tautas neatkarība ir dārga.”

Ģenerāļa Radziņa domas un uzskati, kas izteikti šajā grāmatā, vēl nav novecojuši. Tie 
derīgi ne tikai vēsturniekiem, bet attiecināmi arī uz tagadējiem notikumiem Latvijā. Tomēr 
Radziņš pats mūs brīdina: „....no pagājušā var ņemt tikai garu, bet ne formas un paņēmie-
nus. (...) Lai varētu mācīties no kara vēstures, tad ir vajadzīgs viņā iedziļināties, ir vajadzīgs 
izpētīt tos apstākļus, kuros ir darbojusies kā viena, tā otra karojošā puse; vajadzīgs izpētīt 
tos iemeslus, kāpēc ir pieņemts viens vai otrs lēmums, kādēļ ir darīts tā un ne citādi.”

Radziņa grāmata ir labs paraugs, kā to jādara. Nākamo Latvijas bruņoto spēku vadī-
ba un mēs visi varam būt Radziņam pateicīgi.
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Latvijas 
atbrīvošanas karš

„Turpretim,
ja mēs ar pamieru nebūtu steigušies

un nebūtu slēguši to slepeni
no mūsu sabiedrotās Polijas,
tad Krievijai būtu jābaidās,

ka mēs kopīgi ar Poliju varam turpināt uzbrukumu
un

ieņemt Pleskavu, Ostrovu...”
„Ar karu ir Latvija atbrīvota.

Daudz Latvijas tautas dēlu ir upurējuši savas dzīvības Latvijas
patstāvības labā.”

Ģen. PĒTERIS RADZIŅŠ (1880–1930)
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PIRMĀ DAĻA

Cīņas ar Bermontu

Priekšvārds

Laikā no 1919. gada 29. oktobra līdz kara beigām man nācās izpildīt Latvijas armijas 
štāba priekšnieka vietu: caur manām rokām gāja visu kara operāciju vadīšana ar visām 
tās grūtībām, šaubām par izdošanos un prieku par panākumiem. Daudz kas no tanī lai-
kā notikušā, pārdzīvotā nav nekur ne atzīmēts, nedz pierakstīts, un pamazītēm izzūd 
no kara līdzdalībnieku atmiņas. Nākošo laiku vēsturniekam var atlikties vienīgi oficiā-
lie dokumenti ziņojumu un pavēļu veidā. Lai saglabātu daudzmaz īstu ainu par to, kā 
ir norisinājusies kara gaita, tad nepietiek ar oficiālajiem dokumentiem, vajadzīgs zināt 
vairāk faktu, zināt to, ko ir domājuši un sajutuši kara darbinieki visos grūtajos brīžos. Šis 
apstāklis mani pamudināja uzrakstīt visu to, kas ir uzglabājies manā atmiņā no grūtību 
pilnajām dienām.

Mana darba nolūks nav dot izsmeļošu un novērtējošu kara vēsturi par visiem tā lai-
ka notikumiem: tāds darbs šimbrīžam būtu pārāk agrs un grūts. No vienas puses, kara 
darbība ir cieši saistīta ar politiku, un, no otras, paši kara dalībnieki īsi pēc kara nav spē-
jīgi objektīvi apspriest savu darbību. Tāpēc ir vajadzīgs labs laika sprīdis pēc kara beig-
šanas – zināms attālums no notikumiem, tad tikai būs iespējams dot pilnīgi pamatotu, 
objektīvu, novērtējošu šī kara vēsturi.

Mans nolūks ir dot īsu pārskatu par to dienu notikumiem, kad Latvijas armija, attīs-
tīdama vislielāko enerģiju, cēla Latvijas valsti. Latvijas valsts īstā cēlāja ir Latvijas armija. 
Tā kā līdz šim vēl nav parādījusies neviena grāmata par Latvijas armijas varoņdarbu, tad 
centos šo trūkumu novērst, jo kaut kas tomēr ir vairāk nekā nekas.

Pirmo daļu no šī sava darba esmu sastādījis pēc pulkveža Ed. Kalniņa atmiņām, ku-
ras viņš man ļoti laipni darīja pieietamas. Sākot no otrās daļas, rakstīju pats pēc savām 
atmiņām, kā arī pēc ziņām, ko man laipni sniedza daži citi kara līdzdalībnieki. Gandrīz 
visi grāmatā pievestie fakti ir dibināti uz dokumentiem, t. i., pavēlēm un ziņojumiem. 
Bez tam esmu izlietojis arī mūsu bijušo ienaidnieku rakstus: grāfa fon der Golca „Meine 
Sendung in Finnland und Baltikum” un Vagenera „Von der Heimatgeächtet”. Savās at-
miņās esmu centies patiesīgi uzzīmēt arī to, kā es sapratu apstākļus tanī laikā, kad vēl 
nebija pārzināmi ne ienaidnieka spēki, nedz nolūki, kad ne visai pazīstami bija arī mūsu 
pašu armijas spēki un kad darbība bija jāvada puslīdz kā pa tumsu.

Autors

Rīgā, 1921. gada 27. aprīlī 
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I

Laikmets no 1919. gada jūlija sākuma 
līdz oktobra vidum 

Politiskais un militārais stāvoklis

Pēc tam, kad kaujās pie Cēsīm un Juglas vācu karaspēku sakāva un tas atkāpās caur 
Rīgu uz Kurzemi, grāfs Golcs iesāka sarunas ar Igaunijas armijas virspavēlnieku; sarunās 
dzīvu dalību ņēma Sabiedrotie. Sarunas beidzās 3.  jūlijā ar pamiera noslēgšanu Straz-
dumuižā starp Igaunijas virspavēlnieku un grāfu Golcu. Pēc šā pamiera noteikumiem 
Golca karaspēkam bija jāizvācas no Vidzemes uz Kurzemi, ko Golcs arī izpildīja. Kurzemē 
viņa karaspēks apmetās galvenā kārtā Jelgavas un Bauskas apkārtnē. Baltijas landesvērs 
novietojās Tukumā un apkārtnē. 

Ziemeļlatvijas karaspēks pulkveža Zemitāna vadībā virzījās uz Rīgu, un 7. jūlijā Cēsu 
pulks pulkvežleitnanta Berķa vadībā ienāca Rīgā. Rīgā Ziemeļlatvijas karaspēks savieno-
jās ar pulkveža Baloža grupu. Līdz tam abas šīs grupas bija darbojušās pilnīgi patstāvīgi 
un neatkarīgi viena no otras, pie kam pat pastāvīgi sakari starp tām netika uzturēti – vai 
pareizāk sakot – nebija iespējams tādus uzturēt. Tagad radās vajadzība un arī bija iespēja 
dibināt kopīgu karaspēka pārvaldību – virspavēlniecību; tas bija nepieciešami vajadzīgs 
kā kara vadībai, tā vienādai un vienlīdzīgai apgādāšanai ar visu vajadzīgo un jaunu kara-
spēka daļu formēšanai un organizēšanai. 12. jūlijā par visas Latvijas bruņoto spēku virspa-
vēlnieku iecēla ģenerāli Sīmonsonu, tanī pašā laikā viņam uzdeva vadīt arī Apsardzības 
ministriju: tātad vienā personā tika apvienots virspavēlnieks un apsardzības ministrs. 
Pie maziem Latvijas līdzekļiem tas bija ļoti izdevīgi. 15. jūlijā sāka darboties virspavēlnie-
ka štābs, par kura priekšnieku bija iecelts pulkvedis Ed. Kalniņš. Visas Latvijas bruņotie 
spēki tika sadalīti divās frontēs: 1) Austrumu jeb lielinieku frontē pulkveža Baloža un 2) 
Dienvidu frontē pulkveža Zemitāna pavēlniecībā. Austrumu frontē ar lieliniekiem bija 
kara stāvoklis un notika sadursmes. Lielinieki tanī laikā bija stipri aizņemti no cīņām ar 
Deņikinu, Kolčaku, Judeņiču un Poliju un tāpēc Latvijas karaspēkam nopietni uzbrukt ne-
bija spējīgi. Savukārt Latvijas armija bija par vāju izdarīt stipru uzbrukumu lieliniekiem. 
Dienvidu frontē gan karastāvokļa nebija – bija pamiers, bet nācās gaidīt, ka kuru katru 
dienu pamiera stāvoklis var pārvērsties par karastāvokli. Tādu toreizējo stāvokli, t. i., 
kad lielinieki neuzbrūk un Dienvidu frontē pamiers, izlietoja karaspēka organizēšanai. 
Abu fronšu karaspēku pārorganizēja par divīzijām: Austrumu frontes par I Kurzemes un 
Dienvidu frontes – par II Vidzemes divīziju. Sāka formēt arī III Latgales divīziju. Par Kur-
zemes divīzijas komandieri iecēla pulkvedi Balodi un par Vidzemes divīzijas – pulkvedi 
Zemitānu. Kurzemes divīziju galvenā kārtā saformēja no atsevišķiem bataljoniem, no 
kādiem sastāvēja agrāk Dienvidlatvijas (pulkveža Baloža) karaspēka grupa. Tagad visus 
šos bataljonus savilka trijos pulkos. Ar to panāca lielāku štiku [durkļu] skaitu un mazā-
ku štābu un saimnieciskā personāla skaitu. Vidzemes divīziju sastādīja no Ziemeļlatvijas 
brigādes, kurā bija trīs pulki.

Karaspēka organizēšana bija ļoti grūta, jo nebija itin nekādu līdzekļu: trūka apģēr-
bu, trūka ieroču, trūka munīcijas. Kareivji staigāja kailām kājām, liela daļa no tiem bija 
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apģērbta savās privātās drēbēs. Bija vajadzīgas ārkārtīgas pūles, lai sagādātu karaspē-
kam to visnepieciešamāko. Vāca Rīgā un citur valstī visādas kara mantas un ieročus, tos 
remontēja un tad laida darbā.

Vācu–Golca karaspēkam nācās izvākties no Kurzemes, to kategoriski pieprasīja 
Sabiedrotie no Vācijas valdības. Vācijas valdība savukārt arī pavēlēja Golcam izvākties; 
pēdējais gan apsolīja kā Sabiedrotajiem, tā Vācijas valdībai uzsākt izvākšanos, bet nebūt 
nedomāja to izpildīt. Viņš pastāvīgi atrada iemeslus novilcināt laiku. Mūsu virspavēl-
niecībai šī vilcināšanās nevarēja nebūt aizdomīga. Tāpēc jau 8. jūlijā Latvijas karaspēks 
ieņēma aizsargu stāvokli Dienvidu frontē: priekšējās daļas ieņēma vecās krievu pozīcijas 
aiz Torņkalna, Vidzemes divīzijas pārējās daļas tika turētas Rīgā rezervē, attiecīgā gata-
vībā. Zināms, pozīcijas aiz Torņkalna bija iespējams ieņemt tikai ļoti vāji – ar aizsargu 
posteņiem, pirmkārt, tāpēc ka vispār karaspēka bija maz un, otrkārt, tāpēc ka tas ne-
patika Sabiedrotajiem. Sabiedrotie nepielaida tādu varbūtību, ka Golcs nepildīs pavēles 
un neizvāksies, tāpēc viņi vēlējās, lai Latvija nosūtītu visu savu karaspēku uz lielinieku 
fronti un karotu ar lieliniekiem. Tālab Dienvidu frontes sagatavošana bija jādara zināmā 
mērā noslēpti no Sabiedrotajiem. Kad dzelzceļa un šosejas aizsargāšanai nosūtīja divus 
lielgabalus, tad tos noslēpa krūmos, lai Sabiedroto priekšstāvji tos neredzētu, braukājot 
starp Rīgu un Jelgavu. Šos Sabiedroto ieskatus Golcs ļoti veikli izmantoja: viņš pastāvīgi 
sūdzējās par to, ka Latvijas karaspēks uzbrūkot viņa karaspēkam, un šos izdomātos lat-
viešu uzbrukumus viņš uzstādīja kā vienu no galvenajiem iemesliem, kādēļ viņš nevarot 
izvākties: latvieši izturas naidīgi, viņi izlieto katru gadījumu, lai uzbruktu vāciešiem, tā-
dēļ vācu karaspēks nevar agrāk iesākt izvākšanos, kamēr nebūs aizvests viss kara mate-
riāls, jo pretējā gadījumā latvieši uzbruks atlikušajām vājām vācu nodaļām un noņems 
tām visas kara mantas. Uz virspavēlnieka štāba ierosinājumu Sabiedrotie sāka sarunas 
ar Golcu par neitrālas joslas noteikšanu starp latviešu un vācu karaspēkiem; tādu joslu 
nodibināja. Pār šo joslu nedrīkstēja pāriet ne vienas, ne otras puses karaspēks; neitrā-
lo joslu kontrolēja jauktas komisijas. Sabiedrotie domāja ar šādas joslas nodibināšanu 
Golcu izspiest no Kurzemes, pārceļot joslu pakāpeniski tālāk uz priekšu, līdz kamēr vā-
cieši būs izspiesti no Kurzemes; bez tam ar neitrālās joslas nodibināšanu vajadzēja būt 
novērstām visām sadursmēm un pārpratumiem. Neitrālās joslas ierīkošana nebūt ne-
pamazināja sadursmes starp latviešu un vācu karaspēku: Golcs turpināja sūtīt sūdzības 
par latviešu uzbrukumiem, un iemeslus viņš mācēja atrast. Tā vācieši bija sūtījuši pa ceļu 
no Kalnciema uz ziemeļiem savu radiostaciju, kā domājams, uz Sloku; šī stacija bija ie-
braukusi latviešu rajonā, un latvieši, zināms, staciju bija atņēmuši. Lai gan radiostacijas 
sūtīšana pati par sevi norādīja uz to, ka Golcs cenšas izplatīties pa Kurzemi, bet nevis 
izvākties, tad tomēr Golcs sacēla lielu troksni par šo notikumu. Izlietojot incidentu, tas 
mēģināja ieņemt Sloku, nosūtīdams uz to jātniekus. Slokas komandantūras kareivji bija 
šos jātniekus saņēmuši ar šauteņu uguni. Tad Slokas ieņemšanai nosūtīja kājniekus – di-
vas rotas. Nezin kā šī lieta būtu beigusies, ja taisni uzbrukuma laikā nebūtu ieradušies 
Slokā Sabiedroto priekšstāvji un mūsu virsnieki no Rīgas (angļu majors Beringholds un 
virspavēlnieka adjutants leitnants Ābeltiņš), kuriem ar lielām pūlēm izdevās novērst 
asiņainu sadursmi. Tomēr Sabiedrotie nosprieda, ka mūsu komandantūra jāizvāc no Slo-
kas. Pēc tam mūsu rajona robežas uz Daugavas kreisā krasta gāja caur Jaundubultiem, 
Kalnciemu, Dzilnu, Švarca muižu, Stūriņu mājām un Ķekavu. Jelgavā un Tukumā gan 
palika mūsu komandantūras, kuras tur, kā arī citās Kurzemes pilsētās bija ierīkotas jau 
no lielinieku izdzīšanas laika, kad pulkveža Baloža grupa strādāja kopā ar Golcu un bija 
pēdējam padota. Bez tam Latvijas karaspēks atradās vēl Liepājā. Jūlija beigās uz angļu 
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priekšlikumu uz Liepāju aizveda 1634 kareivjus ar virsniekiem pulkvežleitnanta Dankera 
vadībā. Šie kareivji atradās Ziemeļlatvijas brigādes rezervē un angļu kreiseris viņus pār-
veda no Rēveles uz Liepāju; ieroči tiem pa daļai bija līdzi, pa daļai viņiem tos izdeva angļi. 
Tagad šie spēki turēja Liepāju mūsu rokās.

1919. gadā visu Sabiedroto starpā pastāvēja pilnīgi noteikta tendence  – gāzt pa-
domju valdību Krievijā. Gandrīz visas pret padomju Krieviju karojošās armijas Sabiedro-
tie pabalstīja. Šo apstākli gribēja izlietot Golcs un saformēt stipru armiju no vāciešiem 
un krieviem. Lai varētu formēt tādu armiju, tad vajadzēja: 1) atļauju no Sabiedrotajiem, 
2) naudu un 3) teritoriju, uz kuras izvest šo formēšanu. Atļauju Golcs cerēja dabūt: bija 
vajadzīgs, lai Vācijas valdība iesāktu šinī lietā sarunas ar Sabiedrotajiem, kuri izturējās 
diezgan labvēlīgi pret šādu ideju, īpaši ņemot vērā to, ka šī armija nebūtu tikai vācu, 
bet arī krievu un atrastos zem Sabiedroto kontroles. Naudu apsolīja vācu finansisti, kuri 
cerēja šādā ceļā iegūt lielas tirdzniecības priekšrocības Krievijā. Visizdevīgākā teritorija 
armijas formēšanai bija Kurzeme un Ziemeļlietava. Tādas krievu-vācu pretlielinieciskas 
armijas uzstādīšanā Golcs redzēja vienīgo ceļu, kā nostādīt atkal uz kājām karu paspēlē-
jušo Vāciju. Ja Golcam izdotos gāzt padomju valdību Krievijā, tad, zināms, ar to būtu ie-
gūts arī iespaids uz Krieviju – Krievija būtu Vācijas sabiedrotā. Iesācis karu ar lieliniekiem, 
Golcs varētu palielināt savu armiju, cik vien patīk; iegājis Krievijā un nogāzis tur padomju 
valdību, viņš, zināms, bez kavēšanās atkratītos no Sabiedroto kontroles: viņa rokās būtu 
stipra armija, armija, kuru būtu iespējams palielināt bez gala ar vācu instruktoriem un 
krievu kareivjiem, – šī armija tad arī būtu spējīga atcelt Versaļas miera līgumu un ne tikai 
to vien, bet arī spējīga nogāzt Vācijas valdību un atsaukt nogāzto ķeizaru uz Vāciju. Tādi 
bija Golca plāni visā viņu plašumā. Sabiedrotie, īpaši angļi, šo lielo plašumu nepamanīja, 
jo tiem nebija no svara šī plāna galamērķis, bet Vācijas valdība gan pamanīja un tāpēc 
Golcu nepabalstīja, bet pavēlēja tam izvākties no Kurzemes. Golcs domāja, ka Vācijas 
valdība nesaprot viņa gala mērķi un tādēļ piekrīt viņa plāniem, bet pavēl izvākties no 
Kurzemes tikai tāpēc, ka to pieprasa Sabiedrotie. Golcs atrada ceļu, lai atsvabinātu Vā-
cijas valdību no atbildības pret Sabiedrotajiem. No priekšniekiem pierunāts, vācu kara-
spēks pasludināja sevi par neatkarīgu no Vācijas valdības – tātad Vācijas valdība vairs 
nebija atbildīga pret Sabiedrotajiem par Kurzemē atrodošos vācu karaspēku. Tanī pašā 
laikā Golcs iesāka formēt Kurzemē krievu karaspēku ar Bermontu priekšgalā un visus 
Kurzemē atrodošos spēkus – kā vācu, tā krievu – nosauca par Rietumkrievijas armiju. 
Tātad Kurzemē vairs neatradās vācu karaspēks, bet atradās Rietumkrievijas armija. Ta-
gad atlikās tikai izdabūt no Sabiedrotajiem atļauju, lai Vācija varētu oficiāli pabalstīt šo 
Rietumkrievijas armiju. Sabiedrotie zināmā mērā ir bijuši piekāpīgi: Anglijas priekšstāvis 
Berlīnē ir lūkojis pierunāt krievu ģenerāli Biskupski, lai tas stātos par Rietumkrievijas 
armijas virspavēlnieku Bermonta vietā, lai tādā ceļā šī armija tiktu vaļā no vācu iespaida. 
Arī no daudziem citiem faktiem ir redzams, ka Sabiedrotie būtu atļāvuši formēt šo armi-
ju. Bet Vācijas valdība baidījās no šādas armijas, jo tā bija jutusi, ka šīs armijas galamēr-
ķis ir monarhijas atjaunošana Vācijā. Tādēļ Golcam pavēlēja atstāt Kurzemi un aizturēja 
kara materiāla sūtīšanu uz turieni. Tomēr Golcs neatsacījās no saviem plāniem. Armiju 
organizēja, ar latviešiem turpinājās sadursmes, par kurām katru reizi iesniedza sūdzības 
Sabiedrotajiem un Latvijas armijas virspavēlniekam.

Golcs cerēja, ka apstākļi pārgrozīsies viņam par labu.
Tālab viņam priekš sava darba turpināšanas bija vajadzīgs nodrošināties no abiem 

sāniem. Dienvidos – Lietavas valdība izturējās diezgan labvēlīgi, turpretim ziemeļos – 
Latvijas valdība bija ļoti naidīga, tāpat kā Rīgā stāvošais Latvijas karaspēks. Šos naidīgos 
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spēkus vajadzēja iznīcināt, tad tālāka darbība būtu atvieglota. Uz austrumu frontes at-
rodošos Latvijas karaspēku – Kurzemes divīziju Golcs uzskatījis par draudzīgu, vai vis-
maz par tādu, kurš pret viņu nekaros, bet, cerams, strādās kopā tāpat, kā tas ar to bija 
agrāk kopā strādājis, it īpaši, ja būtu iznīcināts Rīgā stāvošais Latvijas karaspēks.

Virspavēlniecība ļoti nopietni sekoja un piegrieza vislielāko vērību Golca–Bermonta 
darbībai un no turienes draudošām briesmām. Augusta mēnesī uz Sabiedroto priekšli-
kumiem pastāvīgi pastiprināja austrumu fronti, noņemot spēkus no Dienvidu frontes; 
tā augusta beigās uz Dienvidu frontes bija atstāti tikai divi veci krievu lielgabali. Septem-
bra mēnesī pamazītēm un nevienam nemanot pastiprināja Dienvidu fronti, noņemot 
spēkus no Austrumu frontes.

Enerģiski turpināja karaspēka sagatavošanu  – apģērbšanu un apbruņošanu. Sep-
tembra beigās saņēma caur „Konzuma” sabiedrību iepirktos apģērbus un zābakus. Bet 
drīzi vien prieki par zābakiem izrādījās priekšlaicīgi: zābaki bija par maziem; daļu no tiem 
pavisam nevarēja izlietot, un daļa izlietoto noberza kareivjiem kājas un tā pamazināja 
mūsu štiku skaitu. Oktobra pirmajās dienās pienāca arī ilgi gaidītais šauteņu sūtījums.

Lielinieku frontē visu laiku bija mierīgi. Uz Daugavas labā krasta Līvānu rajons bija 
ieņemts no lieliniekiem, un šis rajons kā ķīlis dziļi iespiedās mūsu līnijā. Tāpēc 26. augus-
tā mūsu karaspēks mēģināja ieņemt šo rajonu. Rajons bija labi apcietināts ar stipriem 
drāšu aizžogojumiem; mūsu artilērija bija par vāju iznīcināt šos aizžogojumus, un tāpēc 
uzbrukums izbeidzās nākošajā dienā ar nelielu pavirzīšanos uz priekšu uz Daugavas labā 
krasta, kamēr uz kreisā krasta lielinieki bija tālu padzīti. Bet taisni šā uzbrukuma laikā 
pienāca ziņas, ka no Jelgavas tiek savilkts Bermonta karaspēks uz Olaines pozīcijām: tas 
norādīja, ka Bermonts seko ļoti uzmanīgi mūsu lietām un gaida uzbrukšanai izdevīgu 
brīdi, kad mūsu karaspēks būs aizņemts uz lielinieku frontes.

Golca–Bermonta rajonā visu laiku atradās arī Baltijas landesvērs (Tukumā un ap-
kārtējās muižās)  – ap 5000 cilvēku uz uztura. Landesvērs sastāvēja galvenā kārtā no 
Latvijas vāciešiem, bet tajā bija arī diezgan daudz Vācijas vāciešu. Tas bija diezgan prāvs 
spēks – pāri par 2000 štiku, 11 lielgabalu, 2 eskadroni, daudz ložmetēju un citu tehnisku 
līdzekļu. Lai gan par landesvēra komandieri bija iecelts angļu virsnieks – Aleksanders, 
tas, tā sakot, garantēja to, ka landesvērs nestrādās pret Latvijas karaspēku, bet faktiski 
šis jaunais angļu virsnieks nevarēja būt spējīgs izvest dzīvē šo garantiju – viņš nerunāja 
citas valodas kā tikai angliski, viņš nepārzināja vietējos apstākļus. Tāpēc bija aizdomas 
par to, kā izturēsies landesvērs, ja iesāktos kauja starp Latvijas un Bermonta karaspēku. 
Bija nepieciešami vajadzīgs novērst tādu varbūtību, ka landesvērs nostātos Bermonta 
pusē. Virspavēlniekam ar vislielāko piepalīdzību no angļu misijas priekšnieka ģenerāļa 
Berta puses izdevās pārvest landesvēru uz lielinieku fronti, kur tas ieņēma pozīcijas uz 
abiem Daugavas krastiem, galvenā kārtā uz labā krasta. Tādā kārtā no landesvēra vairs 
nebija ko baidīties, un bez tam vēl tika lielā mērā nodrošināta lielinieku fronte.

Tā pakāpeniski, cik bija iespējams, nodrošināja Rīgas stāvokli: Bermonta pusi vājinā-
ja un mūsu karaspēku pastiprināja. Vislielākā grūtība kaujas gadījumā ar Bermontu būtu 
artilērijas trūkums. Artilēriju solīja Sabiedrotie, bet tā nepienāca laikā, un, kad pienāca 
(jau pēc Bermonta uzbrukuma) kādi lielgabali, tad vai nu tādā stāvoklī, ka no tiem neva-
rēja šaut, vai atkal tādi lielgabali, kādiem trūkst lādiņu. Artilērijas trūkumu novērst ne-
izdevās. Tāpat neizdevās novērst tehnisko līdzekļu trūkumu, un tāpēc nebija iespējams 
nodibināt pastāvīgus sakarus starp visām karaspēka daļām.

Septembra beigās un oktobra pirmajās dienās attiecības starp Bermontu un Latvi-
jas karaspēku tapa ar katru dienu asākas un pārpratumi un sadursmes uz neitrālās joslas 
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pavairojās. No visas Bermonta darbības bija redzams, ka viņš gatavojas uz uzbrukumu 
un tikai vēl gaida vai nu iemeslu, vai izdevīgu momentu.

3. oktobrī Kurzemes divīzijas komandieris bija pārgājis uzbrukumā, lai ieņemtu Līvā-
nus, kurus nebija izdevies ieņemt augusta mēnesī; Līvānus tas bija ieņēmis un 4. oktobrī 
aizgājis pat līdz Jersikas (Cargrad) stacijai. Par šā uzbrukuma iesākšanu tas nebija ie-
priekš paziņojis virspavēlniekam, bet ziņoja tik tad, kad jau Līvāni bija ieņemti. Šī uzbru-
kuma iesākšana lielinieku frontē nesakrita ar virspavēlnieka nolūkiem un plāniem, kurš 
kuru katru dienu gaidīja Bermonta uzbrukumu un tāpēc negribēja, lai spēki būtu saistīti 
lielinieku frontē, jo viņš cerēja vajadzības gadījumā pārvest daļu spēku no lielinieku fron-
tes pret Bermontu. Tādēļ virspavēlnieks izbrauca uz Austrumu fronti likvidēt šo iesākto 
uzbrukumu, kurš tam draudēja saistīt rokas taisni tanī brīdī, kad uz Dienvidu frontes bija 
sagaidāma izšķirošā kauja ar Bermontu. No Austrumu frontes virspavēlnieks atgriezās 
6. oktobrī – taisni tad, kad jau bija pilnīgi noģiedama uzbrukuma iesākšanās no Bermon-
ta puses.

Bermonta uzbrukums 8. un 9. oktobrī

Uz oktobra sākumu ar nenogurstošu enerģiju veicamie armijas organizācijas darbi 
bija devuši ļoti labus rezultātus un palielinājuši armiju līdz sekojošam sastāvam:

1) Dienvidu frontē – pulkveža Zemitāna rīcībā:
Vidzemes divīzijas 5. Cēsu un 6. Rīgas pulki, bataljons no 4. Valmieras pulka;
Latgales divīzijas 8. Daugavpils un 9. Rēzeknes pulki,
7. Siguldas pulks – Rīgā rezervē;
divas baterijas – kopā 6 lielgabali;
bruņotais vilciens ar 3 lielgabaliem;
3 bruņotie automobiļi ar 1 lielgabalu un 4 ložmetējiem;
jūrnieku rota;
aviācijas grupa ar divām derīgām lidmašīnām, no kurām viena ieradās tikai vēl uz-

brukuma laikā;
bez tam vēl dažas citas Rīgā saformētas un Rīgas rajonā atrodošās rotas 

un komandas.
Kopumā var rēķināt visās šinīs daļās ap 5000 štiku.
Pavisam Rīgā šinī laikā atradās ap 9000 kareivju, neskaitot dažādas iestādes.
2) Austrumu frontē – pulkveža Baloža rīcībā:
Kurzemes divīzija – triju pulku sastāvā ar vairākiem lielgabaliem;
Vidzemes divīzijas 4. Valmieras pulka divi bataljoni;
Valmieras baterija – 4 lielgabali;
Latgales partizānu bataljons (lielā sastāvā);
landesvērs – kājnieki, artilērija (11 lielgabalu) un jātnieku.
3) Virspavēlnieka rezervē bija 7. Siguldas pulks.

Bez tam vēl atradās Liepājā ap 1600 kareivju pulkveža Dankera vadībā. Septembra 
beigās virspavēlnieks bija nodomājis lielāko daļu no šiem spēkiem pievienot pie Rīgas ka-
raspēka, atstājot Liepājā tikai nelielu garnizonu: pulkvedis Dankers ar lielāko daļu sava 
karaspēka bija jau pārvests ar kuģi uz Rīgu; bet tam nepiekrita angļi, un uz viņu priekš-
likumu pulkvedis Dankers ar savu karaspēka daļu aizbrauca atpakaļ uz Liepāju. Šie bija 
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visi toreizējie Latvijas spēki. Ir grūti noteikt pilnīgi pareizi štiku skaitu toreizējā Latvijas 
armijā, jo organizējās un formējās uz ātru roku; trūka kara materiāla, trūka arī piedzīvo-
jušu priekšnieku; bija biežas pārmaiņas, nebija laika vest sīkus un pamatīgus sarakstus.

Pulkveža Zemitāna jeb Dienvidu fronte ieņēma pozīcijas no jūrmalas – Dubulti–An-
nas muiža (Annenhof)–Cenas muiža (Zenenhof)–Švarca muiža (Schwarzenhof)–Katrīn-
muiža (Katarinenhof)–Stūriņi–-Sudmalu ezers un tālāk līdz Daugavai uz dienvidiem no 
Pļavniekiem. Bez tam kreisajā flangā kā priekšpozīcija bija ieņemta Ķekava.

Šī pozīcija jau krievu laikā bija diezgan labi nocietināta ar ierakumiem un drāšu aiz-
žogojumiem. Mūsu karaspēks to izlaboja un dažās vietās – uz galvenajiem ceļiem – vēl 
vairāk pastiprināja. Uz priekšu no šīs pozīcijas bija izbīdīti posteņi. Ņemot vērā toreizējo 
Latvijas karaspēka sastāvu, šo pozīciju nevarēja uzskatīt par izdevīgu. Vispirms tā bija 
priekš mūsu spēkiem par garu – ap 32 verstis. Satiksme pa fronti bija ļoti grūta – ap-
kārtne purvaina un ceļu maz. Visa aizmugure bija pilnīgi atklāta – līdzens lauks vai pur-
vainas pļavas – tāpēc ienaidniekam bija viegli izdarīt gaisa izlūkošanu un arī viegli vest 
artilērijas uguni. Tad aizmugurē atradās Daugava, pār kuru tilti bija tikai Rīgā; pēdējais 
apstāklis, ņemot vērā mūsu mazo armiju, nespēlēja faktisku lomu materiālā ziņā, bet 
tomēr darīja ļoti lielu morālisku iespaidu, jo visiem bija jāskatās tikai uz Rīgas tiltiem. 
Bet toreizējos apstākļos Latvijas armija nevarēja ieņemt nekādu citu izdevīgāku pozīciju 
vai vispār – izdevīgāku stāvokli.

Bermonta armija sastāvēja: 1) no Vācu leģiona – ap 5500 karotāju ar 39 lielgaba-
liem; 2) no Dzelzs divīzijas – ap 5000 karotāju un 20 lielgabalu; 3) no krievu nodaļas – ap 
1500 karotāju un 6 lielgabali; pavisam 12000 kājnieku (štiku) un 65 lielgabali. Tātad spēki 
ne visai lieli, bet labi apbruņoti – ļoti daudz ložmetēju un mīnmetēju, – saorganizēti un 
apmācīti; tomēr arī tie cietuši stipru siltā apģērba un zābaku trūkumu. Oktobra pirmajās 
dienās Vācu leģions bijis sagrupēts Bauskas rajonā; Dzelzs divīzijas daļas ieņēmušas pozī-
ciju no Misas muižas (Misshof) caur Olaini un līdz Lielupei pie Kalnciema; Dzelzs divīzijas 
pārējās daļas bijušas rezervē Jelgavā; krievu nodaļa pārvesta uz Tukuma–Slokas rajonu.

Visu vasaru un rudeni Golca politiskā darbība bija palikusi bez rezultātiem. Vācijas 
valdība ieņēma pret viņu naidīgu stāvokli un pieprasīja izvākšanos. Tās vācu aprindas, 
kuras no sākuma bija to pabalstījušas finansiālā ziņā, tagad atsacījās to tālāk darīt. 
Sabiedrotie turpināja pieprasīt viņa izvākšanos no Kurzemes, un nebija ko cerēt iegūt 
Sabiedroto simpātijas, ja Vācijas valdība negribēja iesākt sarunas šinī lietā. Ar Latvijas 
valdību arī nekādi panākumi šinī lietā nebija sasniegti. Lielāko daļu pamati visām šīm ne-
izdevībām bija meklējami pie Cēsīm pazaudētā kaujā. Atlikās vienīgais līdzeklis: censties 
uzlabot savu stāvokli ar militāriem – kara panākumiem; vēl vairāk tāpēc, ka tam pienāca 
ziņas, ka Latvijas karaspēks pastāvīgi palielinās, ka Rīgā un uz dienvidiem no Rīgas Latvi-
jas spēki aug ar katru dienu un ka tad, kad tie būs pieauguši līdz vajadzīgajam lielumam, 
Latvijas armija pati pāries uzbrukumā. Uzvara Golcam–Bermontam solīja daudz: ja tas 
pierādīs savus spēkus, tad vācu finansisti atkal sāks pabalstīt viņu ar naudu un varbūt arī 
Vācijas valdība nostāsies uz viņa pusi un iesāks sarunas ar Sabiedrotajiem Rietumkrievi-
jas armijas dibināšanas lietā; zināms, Sabiedrotie ieies uz šīm sarunām daudz ātrāk tad, 
ja būs pārliecinājušies, ka Bermonta armija ir patiesi kāds respektabls pretlieliniecisks 
spēks. Pilnīgi iznīcinot Latvijas armijas Dienvidu fronti, būtu panākts tas, ka Latvijas val-
dībai vairs nebūtu ne mazākā spēka pret Bermontu, jo Golcs bijis pilnīgi pārliecināts par 
to, ka pulkveža Baloža karaspēks nekādā gadījumā neies karot pret Golcu, ar kuru un 
kura vadībā tas bija kopā ar vāciešiem iztīrījis Kurzemi no lieliniekiem. Ja Latvijas valdībai 
vairs nebūtu spēka, tad arī Sabiedrotie to vairs nepabalstītu, bet gan nāktu pretim tam, 
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kuram ir spēks – Bermontam: palīdzēts arvienu tiek tam, kurš pierāda savas spējas un 
spēku. Tātad bija vajadzīgs iznīcināt Latvijas armijas dienvidu grupu un šo iznīcināšanu 
izdarīt pēc iespējas ātrāk, kamēr Latvijas armija nav palikusi par daudz stipra un ka-
mēr vēl nav iestājies aukstais laiks, jo Bermonta kareivjiem trūka silta apģērba. Sākot no 
1. oktobra iesākts sagrupēt pa Kurzemi izklaidēto karaspēku. Līdz 6. oktobrim šī sagru-
pēšana pabeigta. Tā kā uzbrukuma mērķis bijis iznīcināt visu uz kreisā Daugavas krasta 
atrodošos Latvijas karaspēku, tad priekš tam pieņemts arī attiecīgs uzbrukuma plāns. 
Bermontieši aizrāda, ka Rīgas ieņemšana nav ietilpusi viņu plānos; par to ir jāšaubās. 
Rīga bija ļoti svarīgs centrs, un bermontieši to nebūtu atstājuši neieņemtu, bet tālāk 
Vidzemē tie gan neiebruktu. Vidzemes ieņemšanai un pārvaldīšanai tiem trūka spēka; 
iebrūkot tālāk Vidzemē, tie sastaptu jaunu stipru ienaidnieku – Igaunijas armiju. Tāpēc 
man liekas, ka tie ieņemtu tikai Rīgu un nostiprinātos uz Juglas upes; Rīgā pie viņiem 
paliktu arī Sabiedroto misijas un tīri dabīgi pēc neilga laika sāktu palīdzēt Bermontam.

Virspavēlnieka štābs bija labi orientēts uz to, kas notiek pie Bermonta, tāpēc bija arī 
zināms, ka uzbrukums sagaidāms. Sākot no 5. oktobra štābs noteikti jau deva rīkojumus 
kaujas sagatavošanai: Valmieras pulka bataljons, kurš bija pārvests no lielinieku frontes, 
ieņēma Daugavas labo krastu no Rīgas līdz Ogrei; viņa rajonā (pret Ikšķili) bija arī viena 
baterija; arī mūsu divas lidmašīnas atsauca no Austrumu frontes uz Rīgu. Neskatoties 
uz to, ka Austrumu frontē lielinieki bija iesākuši pretuzbrukumus Līvānu virzienā, no 
turienes izsauca uz Rīgu arī divus pārējos Valmieras pulka bataljonus; viens no viņiem 
pienāca 8. oktobrī un tika nostādīts uz Daugavas labā krasta, otrs – 13. oktobrī. No Jelga-
vas izsauca pie komandantūras atrodošās divas rotas; tad dažādas rotas un komandas, 
kuras formējās Ziemeļlatvijā, steidzīgi izsauca uz Rīgu, kur tās apbruņoja un apģērba. 
Taisni beidzamajās dienās pirms uzbrukuma bija no Anglijas pienācis transports ar flin-
tēm [šautenēm] un patronām. Izlādēšanu izdarīja nepārtraukti dienu un nakti un ie-
ročus tūliņ izdeva apbruņošanai. Pat no aizmugures iestādēm un dažādām darbnīcām 
izlasīja kaujai derīgus elementus; tos apbruņoja un saveda atsevišķā nodaļā pulkveža 
Miglava vadībā.

Dienvidu frontes komandierim deva rīkojumu būt pilnā gatavībā sagaidīt uzbruku-
mu, bet nekādā ziņā neiesākt no mūsu puses uzbrukumu pirmajiem.

Virspavēlnieka štāba priekšnieks uzturēja visciešākos sakarus ar Igaunijas virspavēl-
nieku, ar kuru tas bija labi pazīstams no Ziemeļlatvijas karaspēka organizēšanas laika; 
ievadīja sarunas par palīdzību no Igaunijas puses.

Virspavēlnieks paziņoja ministru prezidentam, ka ir sagaidāms uzbrukums un 
tāpēc nav vēlams, ka valdības iestādes paliktu Rīgā – tik tuvu pie frontes – pa kaujas 
darbības laiku.

Rīgā atrodošamies armijas aizmugures iestādēm deva rīkojumu sagatavoties uz iz-
vākšanos no Rīgas.

Arī virspavēlnieka štāba atrašanās Rīgā kaujas gadījumā bija ļoti neizdevīga, bet, 
ņemot vērā politiskos apstākļus – lai nesaceltu Rīgā paniku un lai būtu iespēja uzturēt 
ciešus sakarus ar Sabiedrotajiem, jo angļi nedomāja nekādā gadījumā atstāt Rīgu, – virs-
pavēlnieks štābam bija jāpaliek Rīgā un jāupurē izdevīga karaspēka vadīšana, lai nesabo-
jātu pievestos politiskos apstākļus.

Jau 7. oktobrī ienāca ziņas no Tukuma komandanta, ka Bermonta jātnieki ieņēmuši 
Slampi un Vikseles muižu un taisoties no turienes iet tālāk uz Tukumu. Tanī pašā dienā 
Rīgā ieradās daži laucinieki, kuri stāstīja, ka bermontieši esot apturējuši kustību uz visiem 
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ceļiem, kuri ved uz Rīgu. Tātad bija skaidrs, ka kara darbība iesākas. Naktī no 7. uz 8. ok-
tobri deva visai Dienvidu frontei rīkojumu ieņemt kaujas stāvokli, lai atsistu uzbrukumu.

Bērmonta mērķis bija iznīcināt Latvijas armiju, kura atradās uz dienvidiem no Rīgas. 
Šā mērķa sasniegšanai bija izstrādāts šāds uzbrukuma plāns: galveno triecienu ar lieliem 
spēkiem dot latviešu kreisajam flangam, sakaut šo flangu un tad, ātri virzoties gar Dau-
gavmalu, ieņemt tiltus pār Daugavu pie Rīgas; tanī pašā laikā ar pārējiem spēkiem vest 
uzbrukumu visā pārējā frontē. Galvenā uzbrukuma izpildīšana uzdota Vācu leģionam, 
kurš 6. un 7. oktobrī ieņēmis izejas stāvokli: ar galvenajiem spēkiem pie Lieliecavas, ar 
sānu nodaļām (Brandis grupa) pie Stelpes muižas (Stelpenhof); bez tam no Vācu leģiona 
atstāta nodaļa (Jenas grupa) aizmugures segšanai no Jaunjelgavas un no Lietavas puses. 
Lai novērstu latviešu uzmanību, tad izlūkošana nav izdarīta ar jātnieku patruļām, bet 
tikai ar spiegiem. Lai vietējie iedzīvotāji nepaziņotu uz Rīgu par bermontiešu karaspē-
ka pārgrupēšanām, tad apturēta visa iedzīvotāju kustība uz ceļiem, kuri ved uz Rīgu. 
8. oktobrī, rīta gaismai austot, iesākts uzbrukums. Vācu leģiona galvenie spēki iesākuši 
virzīšanos no tilta pār Misas upi uz Lieliecavas–Ķekavas lielceļa un sānu kolonna (Bran-
dis) – no Baldones uz Mercendorfu. Tanī pašā laikā iesākusi arī Dzelzs divīzija darbību uz 
Olaines pozīcijām un krievu daļas – Tukuma–Slokas virzienā.

No Vācu leģiona izsūtītie jātnieku izlūki uz ziemeļiem no Ķeruļiem agri no rīta uz-
dūrušies uz mūsu posteni, kurš atkāpies. Kad avangards pienācis pie Anškevičiem, tad 
jau pienākušas izlūku ziņas, ka latvieši ieņēmuši pozīciju uz Ķekavas kalna; latviešu spēki 
aprēķināti uz bataljonu. Patiesībā Ķekavas pozīciju bija ieņēmusi Cēsu pulka 6. rota – 
ap simts cilvēku un divi vieglie ložmetēji kapitāna [kapteiņa] Būmaņa vadībā; kapitāns 
Būmanis bija ieņēmis ar vienu vadu un ložmetēju mežiņu pie Pilbāržiem, ar vienu vadu 
ierakumus pie Šļukām un ar vienu vadu un ložmetēju Ķekavas kalnu. Ķekavas pozīcijas 
bija labi apcietinātas jau no krievu laikiem; Cēsu pulka rota pozīcijas izlaboja. Bet Ķeka-
vas pozīcija atradās tālu priekšā mūsu kreisajam flangam, tāpēc šī pozīcija bija izlietota 
kā priekšpozīcija visai mūsu aizsargu līnijai un tāpēc arī bija ieņemta tikai ar nelieliem 
spēkiem, jo nopietna kauja še nebija domāta.

Vācu leģiona avangarda jātnieki uzbrukuši mūsu postenim un tad mēģinājuši apiet 
Ķekavu no rietumiem, bet ar mūsu uguni atsisti. Avangarda priekšnieks no Anškevičiem 
apskatījis latviešu pozīciju un nācis pie slēdziena, ka frontāls uzbrukums prasīs lielus 
zaudējumus un tāpēc vajadzīgs izdarīt pozīcijas apiešanu. Apiešanai nozīmēta viena rota 
ar ložmetēju nodaļu un kalnu lielgabalu vadu; šī apejošā grupa sākusi virzīties plkst. 9.45 
min. uz Pilbāržiem, pārējais avangards arī izpleties kaujas kārtībā un sācis iet uz priekšu; 
pie Anškevičiem izbraukusi arī pozīciju baterija un sākusi apšaudīt Ķekavas kalnu; otrs 
kalnu lielgabalu vads piebraucis uz 800 metriem pie mūsu pozīcijas un atklājis uguni. 
Tomēr kājnieku frontālajam uzbrukumam nav panākumu bijis. Vairākas reizes kājnieki 
(divas rotas ar divām ložmetēju nodaļām) gājušas uzbrukumā, bet katru reizi uzbru-
kums atsists ar mūsu labi mērķēto un mierīgi vesto uguni. Tāpēc no Vācu leģiona izsūtīts 
vēl viens bataljons uz Jauno muižu (Neuhof), lai apietu latviešus arī no austrumiem.

Ķekavu no rietumiem apejošā grupa pie Pilbāržiem uzdūrusies uz Cēsu pulka ro-
tas pirmā vada; priekšposteņi tikuši ātri atspiesti, bet mežā uz ziemeļiem no Pilbāržiem 
Vācu leģiona rota, neskatoties uz artilērijas un ložmetēju pabalstu, tikai lēnām tikusi 
uz priekšu. Vācu uzbrukums uz Pilbāržiem iesācies plkst. 10.30 min., Cēsu pulka 1. un 
2.  vads atkāpušies uz Floretu un Plāmšumu; tad ap plkst. 11.30 min. apejošās grupas 
kalnu lielgabalu vads atklājis flanga uguni pret Ķekavas kalnu. Tikai pēc tam 3. vads ka-
pitāna Būmaņa vadībā apšaudīts no frontes ar 6 lielgabaliemun no 2 kājnieku rotām un 
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no labā flanga jau apiets un apšaudīts arī ar 2 lielgabaliem, pats izšāvis gandrīz visas 
patronas un zaudējis iespēju patronu krājumu papildināt, jo tā atkāpšanās ceļš jau no-
griezts, – sācis domāt par atkāpšanos; bez tam šinī laikā uz viņu kreisā flanga no Vec-
muižas (Neugut) puses arī parādījies ienaidnieks. Kapitāns Būmanis ar savu vadu atkā-
pies uz Daugavmalu, pārcēlies ar laivām pār Daugavu un pievienojies Valmieras pulkam. 
Ap plkst. 12 Vācu leģiona avangards ieņēmis Ķekavu, neiegūdams nekādu trofeju. Izdevī-
gi pie Ķekavas ieņemtā priekšpozīcija deva virspavēlniekam iespēju orientēties, no kura 
virziena nāk uzbrukumi; Cēsu pulka 6. rotas varonīgā kaujas vešana aizturēja ienaidnieka 
galveno uzbrūkošo kolonnu uz vairākām stundām un tā deva mūsu štābam laiku kā aps-
tākļu noskaidrošanai, tā tālākas pretdarbības izvešanai.

Ap plkst. 10 no rīta ienāca ziņas, ka Asaros un Dubultos ienākušas ienaidnieka jāt-
nieku daļas; tanī pašā laikā uz frontes parādījās ienaidnieka aeroplāni un meta bumbas 
uz mūsu pozīcijām un aizmuguri. Ap plkst. 11 ienaidnieks uzbruka visā frontē; visā frontē 
bija stipra abpusēja uguns. Ienaidnieks sagatavoja savus uzbrukumus ar stipru artilēri-
jas, mīnmetēju un ložmetēju uguni. Mums no sākuma bija tikai 6 lielgabali; ložmetēju 
arī nebija pietiekoši daudz; mīnmetēju bija vēl mazāk un tie bija smagie – tranšeju mī-
nmetēji, kurus pie kustībām bija grūti izlietot. Neskatoties uz to, mūsu artilērija sasita 
ienaidnieka bruņoto vilcienu un vienu bruņoto automobili, kurš iegāzās grāvī. Mūsu bru-
ņotais vilciens un bruņotie automobiļi ņēma kaujā ļoti dzīvu dalību; no to uguns Dzelzs 
divīzijas uzbrūkošās daļas bija cietušas smagus zaudējumus. Sīvas kaujas norisinājās uz 
Jelgavas šosejas, kur daži punkti vairākas reizes pārgāja no vienām rokām otrās. Arī uz 
mūsu labā spārna ienaidnieks enerģiski uzbruka: Dzelzs divīzijas daļas ieņēma Vilciņus 
(Weltzin), Cenas muižu un Dzilnu; jūrmalā krievu daļas (krievu daļās drošības dēļ bija 
iemaisītas arī nelielas vācu daļiņas) ieņēma Buldurus. Latgales divīzijai tika dota pavēle 
pāriet pretuzbrukumā un ieņemt agrākās vietas. Pretuzbrukumam bija sekmes, un ap 
plkst. 22 ieņēma Dzilnu; arī Vilciņi tika atdabūti mūsu rokās; pret Bulduriem tika ieņem-
ta pozīcija uz Lielupes labā krasta. Galvenais ienaidnieka uzbrukums bija uz mūsu kreisā 
flanga. Pēc Ķekavas ieņemšanas Vācu leģions pēc 3 stundu atpūtas turpināja iet pa liel-
ceļu uz Rīgas pusi; latviešu priekšposteņus apspieda diezgan viegli. Ap plkst. 17 leģiona 
avangards iesāka uzbrukumu mūsu policijai pie Pļavniekiem, šo uzbrukumu atsita. Pļav-
nieku rajona pozīciju ieņēma Rīgas pulka trešā bataljona rotas; pozīcijas aizsargāšanā 
tagad jau ņēma dalību arī mūsu artilērija, kura atradās Numurmuižas rajonā. Ienaid-
nieks, redzēdams, ka uzbrukums no frontes panākumus nedos un purvainā apvidus dēļ 
apiešana neiespējama, bija nolēmis izdarīt nakts uzbrukumu. Plkst. 20 atklāta uguns 
no vairākām baterijām un daudziem mīnmetējiem; pēc 8 minūtes ilgas uguns kājnieki 
pārgājuši uzbrukumā, bet pilnīgi negaidīti sastapti ar ļoti stipru ložmetēju un šauteņu 
uguni – uzbrukums pilnīgi atsists ar diezgan prāviem zaudējumiem.

Tā kā mūsu kreisā flanga stāvoklis, pateicoties Latgales divīzijas sekmīgam pre-
tuzbrukumam, sāka lielā mērā uzlaboties, tad deva rīkojumus arī centram – Cēsu pul-
kam – pāriet pretuzbrukumā, tāpat arī Rīgas pulkam aktīvi aizsargāties. Priekš pretuz-
brukuma bija ļoti izdevīgi apstākļi: pievakarē Dzelzs divīzijas labais flangs bija atspiedis 
mūsu daļas un ieņēmis Tīriņmuižu un Ramasmuižu (Romenshof), tādēļ no Švarca mui-
žas caur Rozentālu mājām, kuras abas atradās mūsu rokās, varēja uzbrukt ienaidnieka 
flangam. Cēsu pulka daļas izdarīja nakts uzbrukumu Rozentālu–Tīriņmuižas virzienā, no 
iesākuma uzbrukumam bija sekmes, bet ienaidnieka rezerves pārgāja pretuzbrukumā, 
un Cēsu pulka rotas bija piespiestas atiet uz izejas stāvokli. Rīgas pulka daļas pārgāja 
nakts uzbrukumā pret Vācu leģiona avangardu pie Pļavniekiem. Izlietojot ienaidniekam 
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nezināmās purva tekas, mūsu daļas bija uzbrukušas ienaidnieka aizsargu līnijai un aiz-
sargu rezervei no abiem flangiem, pie tam ienaidniekam pilnīgi negaidot. Bet ienaidnie-
ka avangardā un aizsargu līnijā bija bataljons ar divām ložmetēju rotām; ložmetēji vēl 
pie gaismas bija bijuši nostādīti kaujas stāvoklī varbūtīgos virzienos. Lai gan uzbrukums 
bija negaidīts, tad tomēr daudzie ložmetēji tūliņ atklāja stipru aizsarga uguni un rezer-
ves pārgāja pretuzbrukumā. Mūsu uzbrukums bija atsists, bet tomēr ienaidnieks bija 
cietis lielus zaudējumus un šis uzbrukums bija izdarījis stipru morālisku triecienu. Tādā 
veidā visu nakti uz dažādām frontes daļām turpinājās kaujas, un tikai plkst. 4.30 min. 
no rīta 9. oktobrī iestājās kaujas pārtraukums līdz rīta gaismai. Mūsu karaspēks ieņēma 
līniju: Bulduru tilts uz kreisā Lielupes krasta–Piņķu muiža–Dzilna–Vilciņi, Švarca mui-
ža–dzelzceļa un šosejas krustojums uz ziemeļiem no Tīriņmuižas, Ramas muiža–Rudze. 
Pēc nakts uzbrukuma Vācu leģionam mūsu karaspēks atstāja pozīciju pie Pļavniekiem, jo 
tagad tā atradās tālu uz priekšu, ņemot vērā, ka uz kreiso pusi Doles sala ieņemta no ie-
naidnieka un uz labo pusi ienaidnieks atrodas pie Ramas muižas. Pēc 8. oktobra kaujām 
ienaidnieks bija nācis pie slēdziena, ka ar frontāliem uzbrukumiem latviešus satriekt nav 
iespējams un ka Vācu leģions iet par lēnu uz priekšu, tāpēc Dzelzs divīzijas labā spārna 
pulks sagrupēts uz paša galīgā flanga, tieši blakus Vācu leģionam, lai kopā ar pēdējo 
9. oktobrī izdarītu galveno triecienu uz Torņkalna tiltiem.

Kā Sabiedroto, tā mūsu politiskajām aprindām Bermonta uzbrukums bija pilnīgi 
negaidīts. Turpretim virspavēlniecība jau sen sagaidīja šo uzbrukumu, bet tikai tagad, 
kad jau uzbrukums bija iesācies, virspavēlniecība dabūja rīcības brīvību, tāpēc dažu labu 
aizsardzības darbu vairs nevarēja paspēt dzīvē izvest. Virspavēlniecība darīja, kas bija 
iespējams. Reizē ar uzbrukuma sākumu tika darīts viss, lai palielinātu mūsu spēkus Rīgas 
rajonā; to varēja izdarīt, atvelkot spēkus no Austrumu frontes un formējot jaunas kara-
spēka daļas. Kā jau augšā aizrādīts, tad no Austrumu frontes atsauca visus Valmieras 
pulka bataljonus, kurus izsēdināja Skrīveros Daugavmalā. Šī karaspēka pārmešana no 
austrumiem nepalika nepamanīta no bermontiešiem un piespieda tos atdalīt diezgan 
stiprus spēkus pret Jaunjelgavu un gar Daugavmalu. Tālāk 8. oktobrī atsauca no Austru-
mu frontes otro bruņoto vilcienu un otru aeroplānu. Steidzīgā kārtā saformējās rotas 
no dažādām aizmugures daļām un iestādēm: no artilērijas rezerves, darbnīcām, telegrā-
fistiem un jūrniekiem, tad no studentiem, skolēniem un brīvprātīgajiem; no ārpus Rīgas 
iestādēm tika no Valmieras komandantūras un gūstekņu nometnes apsardzības atvilkti 
pavisam pāri par 400 cilvēku. Visas virspavēlnieka rezerves un visas šīs jaunformētās ro-
tas nosūtīja uz fronti pulkveža Zemitāna rīcībā. Jaunu virspavēlnieka rezervi bija domāts 
sastādīt no Valmieras pulka pienākušajām daļām. Deva rīkojumu uzlādēt uz vagoniem 
munīcijas krājumus un aizmugures iestādes, lai vajadzības gadījumā varētu tās ātri no-
sūtīt uz tālāku aizmuguri.

Pēc 8. oktobra kaujām virspavēlnieks bija nācis pie slēdziena, ka vienīgais līdzeklis, 
ar kura palīdzību var cerēt atsist ienaidnieka uzbrukumus un aizsargāt Torņkalnu – ir 
pretuzbrukumi. Tādēļ naktī no 8. uz 9. oktobri deva pavēli Dienvidu frontes komandie-
rim pulkvedim Zemitānam iesākt 9. oktobrī no rīta pretuzbrukumu ar visiem viņa rīcībā 
atrodošamies spēkiem (viņa rīcībā bija nodotas pēdējās virspavēlnieka rezerves). Uzbru-
kumam par mērķi uzdeva ieņemt vecās pozīcijas. Sevišķu vērību vajadzēja griezt uz krei-
so flangu – atspiest ienaidnieku no kreisā flanga.

9. oktobrī agri no rīta iesākās mūsu pretuzbrukums. Rēzeknes pulks iesāka strauju 
uzbrukumu pret Dzilnu, kuru tas pa nakti bija pazaudējis; Dzilnu ieņēma, un Rēzeknes 
pulks izbīdījās pat uz dienvidiem no Dzilnas. Tāpat, rīta gaismai austot, mūsu karaspēks 
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pārgāja uzbrukumā centrā un uz kreisā flanga. Niknas kaujas norisinājās pie Ramas mui-
žas. Arī še no iesākuma mūsu uzbrukums gāja sekmīgi: pie šosejas saņēma 6 ienaidnieka 
smagos ložmetējus un ienaidnieku atsvieda uz dienvidiem līdz purva malai. Ap plkst. 10 
mūsu karaspēks ieņēma Ramas muižu. Bet mūsu sekmes nebija izšķirošas. Ienaidnieks 
veda savas rezerves kaujā, veda kaujā savus spēcīgos uguns līdzekļus. Ienaidnieka spē-
ki bija sakoncentrēti galvenajā uzbrukuma virzienā  – pret mūsu kreiso flangu, kamēr 
mūsu – kā aizsargātājos – spēki bija sadalīti pa visu fronti. Ienaidnieka stiprie uguns lī-
dzekļi pilnīgā dienas gaismā lika sevi stipri just. Mūsu uzbrukums vairs tālāk uz priekšu 
netika, lai gan kaujas niknums nepamazinājās. Tagad ienaidnieks atkal pats sāka uz-
brukt. Dzilna pārgāja no vienām rokām otrās vairākas reizes, tāpat arī daži citi pozīcijas 
punkti. Īpaši sīvas kaujas norisinājās uz mūsu kreisā flanga, tur arī Ramas muiža tika 
vairākas reizes ieņemta un atdota.

Ienaidnieka galvenā trieciena grupa  – Vācu leģions agri no rīta bija sācis virzīties 
pa lielceļu no Pļavniekiem uz Torņkalnu. Nonācis līdz Ramas muižai, tas bija iesācis 
uzbrukumu mūsu pozīcijām, pie kam Vācu leģiona avangards uzbrucis starp Daugavu 
un Ramas muižu, kamēr viņam tieši blakām, uz rietumiem no Ramas muižas, uzbru-
cis Dzelzs divīzijas labā flanga pulks (3. pulks). Uzbrucēji cietuši stiprus zaudējumus no 
mūsu uguns, kuru veda mūsu bruņotais vilciens, mūsu artilērija no Numurmuižas rajo-
na un mūsu strēlnieki no meža pie Numurmuižas un no kāpām, kuras uz ziemeļiem no 
Ramas muižas, tāpat uzbrucējam stipri kaitējusi mūsu uguns no Daugavas labā krasta. 
Tāpēc uzbrucēji nolēmuši tālāko uzbrukumu uz ātru roku nevest, bet vispirms to labi 
sagatavot ar artilērijas uguni. Uzbrukuma sagatavošanai nostādīti 18 lielgabali. Pateico-
ties stiprai ugunij no Daugavas labā krasta, uzbrukuma sagatavošana, kurai bijis plkst. 
4 jābūt pabeigtai, nokavējusies. Taisni plkst. 16 pārgāja mūsu karaspēks (Rīgas pulka da-
ļas) pretuzbrukumā (arī mūsu uzbrukumam pēc pavēles vajadzēja notikt ātrāk, bet tas 
nokavējās) uz rietumiem no Ramas muižas. Mūsu uzbrukums iesākās ļoti strauji un no 
sākuma tam bija sekmes: Dzelzs divīzijas bataljons tika padzīts un tā stāvoklis bija tapis 
kritisks. Bet šinī rajonā bija ienaidniekam stipri spēki. No Ramas muižas Vācu leģiona 
avangards izsūtīja mūsu uzbrukuma atsišanai ložmetēju rotu, kura no 11 ložmetējiem 
atklāja uguni uz mūsu uzbrucējiem: mūsu uzbrukums bija atsists. Tanī pašā laikā viena 
Vācu leģiona rota, uzbrukdama gar pašu Daugavmalu, bija nokļuvusi līdz mūsu pozīcijai 
uz kāpām flangā un sāka ar flanga uguni apšaudīt mūsu kreiso flangu. Rīgas pulka rotām 
bija jāatkāpjas uz Ziepniekkalnu. Ienaidnieks sekoja uz pēdām, tāpēc neizdevās mierīgā 
kārtā ieņemt pozīcijas uz Ziepniekkalna, lai gan arī ienaidnieks netika laists nekur bez 
kaujas uz priekšu. Bija jau arī tumsa, un tāpēc atkāpšanās notika līdz Torņkalna nomalei. 
Plkst. 22 Vācu leģiona komandieris saņēmis ziņojumu no sava avangarda priekšnieka, ka 
Torņkalna dienvidu daļa sasniegta un ka uz ielām notiek niknas kaujas. Leģiona koman-
dieris devis pavēli uzbrukumu pārtraukt, lai naktī nebūtu jāved lielas kaujas, Torņkalnu 
ieņemt, rīta gaismai austot, nostādīt artilēriju, lai varētu turēt tiltus zem uguns. Naktī 
no 9. uz 10. oktobri ienaidnieka spēki atradušies  – Vācu leģiona avangards Torņkalna 
dienvidu nomalē; tam blakus Dzelzs divīzijas labais spārns, no kurienes Dzelzs divīzijas 
fronte gājusi caur Tīriņmuižu, Švarca muižu, Piņķu muižu uz Bulduru tiltu; uz Lielupes 
kreisā krasta Bulduros atradušās krievu daļas.

Līdz šim kaujas vadība bija notikusi normāli, tagad sāka spēlēt lomu mūsu aizsar-
gāšanās pozīcijas sliktās puses: tuvā aizmugurē liela upe, tilti pār šo upi lielā pilsētā; šinī 
pašā pilsētā atrodas ne tikai visi štābi, bet arī visas valdības iestādes. Tumsai iesākoties, 
mūsu karaspēks atspiests līdz pašai pilsētai. Pilsētā nav iespējams ieņemt jaunu pozīciju; 
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pilsētā, un vēl nakts tumsā, neviens nezina, kur atrodas viņa kaimiņi, nezina, vai blakus 
ielā vēl ir savējie vai ienaidnieks. Priekšnieki var redzēt tikai tos no apakšniekiem, kuri 
atrodas uz vienas un tās pašas ielas; kas notiek kaimiņu ielā – nav zināms. Aizmugurē 
esošā upe velk dabiski visus uz tiltiem pār šo upi, un šī upe – Daugava – ir vienīgā līnija, 
pa kuru var redzēt orientēties un no jauna ieņemt aizsargu stāvokli. Bet arī šaipus upes 
ir pilsēta, un tāpēc katrs, kurš atgājis 100 soļu no tiltiem, vairs neredz un nejūt, ka tilti 
mūsu rokās, ka uz tiltiem nav ienaidnieka. Tikai tagad, jau tumsā, sāk ļoti steidzīgi izvāk-
ties valdības iestādes; valdības iestādes dodas steigšus uz staciju, steigšus ielādējas va-
gonos un aizbrauc, pie kam daži gan ar zirgiem, gan automobiļiem brauc pa Aleksandra 
ielu un šoseju uz Ropažu pusi; viss tas nevarēja nesacelt paniku karaspēkā, kurš noguris 
pēc divu dienu grūtām kaujām ieradās no pozīcijām Rīgā. Uztraukums tūliņ pārņēma 
vājākos elementus, un tie pievienojās aizmugures un valdības iestāžu straumei, kura 
steidzās no Rīgas ārā. Kā visur un pastāvīgi šādos apstākļos, tā, zināms, arī še vislielākos 
apmēros izplatījās baumas, par to, ka ienaidnieks jau ir tiltus ieņēmis un ka ienaidnieks 
jau ir Rīgā. Galvu nezaudēja vienīgi virspavēlnieks ģenerālis Sīmonsons un viņa štābs – 
tie turpināja savu darbu mierīgi, darīdami, kas tik vēl bija iespējams. Plkst. 20 štāba 
priekšnieks nobrauca uz Torņkalnu, kur personīgi iepazinās ar apstākļiem. Izrādījās, ka 
viss kreisais flangs ir atspiests līdz Torņkalnam, tātad tālāk var notikt tikai ielu cīņas. 
Frontes karaspēks kārtībā, izņemot vāju elementu partijas, kuras centās tikt pāri pār 
tiltiem. Tanī pašā laikā virspavēlnieka štābā sāka ienākt dažādas pretimrunājošas ziņas. 
Bet skaidrs bija viens: stāvoklis kļuvis ļoti kritisks. Pie virspavēlnieka tieši griezās kaujas 
sektora komandieris pulkvedis Miglavs un Rīgas pulka komandieris pulkvedis Šmidts 
pēc aizrādījumiem un rīkojumiem, jo Vidzemes divīzijas štābs un Dienvidu frontes štābs 
bija jau no Rīgas izbraukuši, pie tam šinī brīdī pārtraukto sakaru dēļ pat nepaziņoda-
mi virspavēlniekam par to un nepaziņodami, uz kuru vietu tie ir atkāpušies. Pulkvedim 
Miglavam un pulkvedim Šmidtam deva pavēles atgriezties uz Torņkalnu un turpināt aiz-
sargāšanos līdz tālākam rīkojumam. Virspavēlnieks ģenerālis Sīmonsons ar sava štāba 
priekšnieku pulkvedi Kalniņu, operatīvās daļas priekšnieku kapitānu Bahu un citiem 
operatīvās daļas virsniekiem nobrauca uz Torņkalnu, lai uz vietas pārliecinātos par stā-
vokli un dotu rīkojumus. Uz frontes bija mierīgi, ienaidnieks vairs neuzbruka. Pienākušās 
pie tiltiem karaspēka daļas, virsnieku vadībā, bija pilnīgā kārtībā, tikai stipri nogurušas. 
Torņkalnā, kādā mājā netālu no tilta, sasauca apspriedi no vecākiem priekšniekiem. Še 
noskaidrojās, ka Dienvidu frontes komandieris, ievērojot tās ziņas, kuras bija ienākušas 
viņa štābā (ziņas bija pārspīlētas), un ņemot vērā to apstākli, ka, ja ienaidnieks strauji 
turpinās uzbrukumu un ieņems tiltus, kas bija pilnīgi iespējami, tad viss mūsu kreisajā 
krastā atrodošais karaspēks būs atgriezts, – bija devis pavēli atkāpties un ieņemt jau-
nu pozīciju uz ezeriem un Juglas tilta. Tālāka Torņkalna aizsargāšana gan bija gandrīz 
pilnīgi neiespējama, bet atkāpšanās līdz Juglas tiltam bija priekšlaicīga: vēl bija iespē-
jams organizēt Daugavas apsargāšanu. Torņkalna dienvidu nomalē jau ienaidnieks bija 
iekšā; sūtīja divas rotas pretuzbrukumā, bet tās tika apstādinātas ar ienaidnieka uguni 
pusversti no tiltiem. Sekmīgai pretuzbrukuma izvešanai bija vajadzīga atpūtusies rezer-
ve, kādas mums nebija; divas dienas kaujā bijušais karaspēks nebija spējīgs izvest tādu 
pretuzbrukumu, ka ienaidnieks tiktu atsviests no Torņkalna. Aizsargāties uz Torņkalna 
ielām būtu bijis ārkārtīgi grūti: ienaidniekam daudz mīnmetēju un tehnisku līdzekļu, ie-
naidnieks labi apmācīts pozīciju kauju vešanai; mūsu aizmugures ceļš pār tiltiem, kuri 
atrodas zem tiešas ienaidnieka uguns. Grūti pielaist varbūtību, ka vairāk par nākošo die-
nu mūsu karaspēks būtu spējis Torņkalnu aizsargāt un, zināms, pēc tam tas būtu jāatstāj 
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ar ļoti lieliem zaudējumiem un varbūt patiesi kopā ar mūsu atkāpjošamies daļām Rīgā 
būtu ienācis arī ienaidnieks. Ņemot visu šo vērā, virspavēlnieks deva pavēli mūsu kara-
spēkam atkāpties uz Daugavas labo krastu. Pēc pavēles atkāpšanās bija jāiesāk no labā 
flanga un kreisajam flangam ar kaujām jāaiztur ienaidnieks tik ilgi, kamēr labais flangs 
nebūs mierīgi atkāpies; pēc tam tikai atkāpties kreisam flangam. Atkāpušamies daļām 
ieņemt Daugavas labo krastu no Stopiņiem līdz Rīgai; kapitānam Dannenbergam (kurš 
visu vakaru ļoti priekšzīmīgi rīkojās kārtības uzturēšanā) nodeva rīcībā visu artilēriju ar 
uzdevumu nostādīt to izdevīgi Daugavas aizsargāšanai. Uz Juglas tilta organizēt bēgļu 
savākšanu. No katras divīzijas pa vienam pulkam izdalīt virspavēlnieka rezervē. Virspa-
vēlnieka štābs palika Rīgā, agrākajā vietā. Ka Torņkalna tālāka aizsargāšana būtu devusi 
ļoti bēdīgus rezultātus, ir redzams no tā, ka 9. oktobrī Vācu leģions uzbrukumu veda 
tikai ar savu avangardu, kamēr viņa galvenie spēki vēl nebija kaujā vesti.

Pavēles izpildīšana sākās uz vietas: karaspēka daļas pārveda pār tiltu un novietoja 
uz jaunām pozīcijām, kuras tieši katrai daļai ierādīja. Pāriešana pa tiltu un jaunu pozīciju 
ieņemšana notika pilnīgā kārtībā, bez jebkāda uztraukuma un jukām. Panisks stāvoklis 
bija aizmugurē, bet ne uz frontes, kā tas visur un vienmēr mēdz būt. Tā pabeidzās Torņ-
kalna kaujas.

Šinīs divu dienu kaujās Bermonts savu mērķi nebija sasniedzis: Latvijas armija iznīci-
nāta nebija, tā pilnīgā kārtībā atkāpās uz Daugavas labā krasta, neatstājot ienaidniekam 
nekādu trofeju. Bermonta karaspēks bija cietis ļoti lielus zaudējumus – daudz lielākus 
nekā Latvijas armija. Torņkalns bija gan ieņemts, bet rezultātu tam nekādu nebija. Lat-
vijas karaspēks kauju veda ļoti varonīgi un izveicīgi. Īpaša ievērība ir jāpiegriež tam, ka 
mūsu kreisais flangs, pret kuru bija sagrupēti ļoti lieli ienaidnieka spēki, satriekts netika, 
kā to cerēja ienaidnieks un uz ko tam bija tiesība cerēt. Mūsu karaspēkam lielas neizde-
vības nebija – tas ir tādu gadījumu, kur karaspēka daļas tiek ielenktas, pārrauta fronte 
un dažas daļas iznīcinātas; mūsu karaspēku ienaidnieka pārspēks atspieda atpakaļ un 
vairāk nekā. Kara un kaujas vadīšanas lielais uzdevums ir tas, lai karaspēks netiktu iz-
nīcināts. Atkāpšanās ir viens no kara vešanas līdzekļiem, karaspēka pazaudēšana  – ir 
sakaušana. Kamēr karaspēks nav iznīcināts un paliek virspavēlniecības rokās – izpilda un 
ir spējīgs izpildīt pavēles, tikmēr nav nekas pazaudēts, izņemot kādas verstis teritorijas, 
kuras kara vešanā nekādu lielu lomu nespēlē. Še mūsu karaspēks neko nebija zaudējis, 
izņemot Torņkalnu. Kauja pierādīja tikai vienu: mūsu karaspēks ir vājāks skaitļa un ie-
roču ziņā. Tāpēc atlikās tikai iespējami palielināt tā skaitli un apbruņošanu, un tad mēs 
būsim stiprāki par Bermontu. To ļoti labi zināja bermontieši un tādēļ tie bija steigušies 
uzbrukt, lai iznīcinātu mūsu augošo spēku, iekams tas būtu paspējis izaugt liels. 

Aizsargāšanās uz Daugavas labā krasta, uzbrukuma sagatavošana 
un iesākšana

Pateicoties labām attiecībām starp mūsu virspavēlnieka štābu un Igaunijas štābu, 
Igaunijas virspavēlnieks atsūtīja mums palīgā divus savus bruņotus vilcienus; bez tam 
igauņu karaspēks jau agrāk bija ieņēmis un aizsargāja vienu daļu no mūsu lielinieku fron-
tes Viļakas (Marienhausen) rajonā.

Tā kā mūsu karaspēka pārnākšana uz Daugavas labo krastu bija izvesta pilnīgā 
kārtībā (beidzamais pārnāca 10. oktobrī ap plkst. 7.30 no rīta bruņotais vilciens, kuru 
ienaidnieka artilērija apšaudīja jau uz tilta), tad arī pozīciju ieņemšana uz labā krasta 
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notika mierīgi un pilnīgā kārtībā, bez steigšanās. Pulksten 9.40 no rīta pie tiltiem pienā-
ca ienaidnieka bruņotie automobiļi, bet tūliņ tos padzina mūsu artilērijas uguns.

Daugavas labo krastu ieņēma no jūras līdz Rīgai Latgales divīzija pulkveža Berķa 
vadībā, kuram bija padoti arī Rīgas pulks un citas Rīgā atrodošās daļas, un viņas kaujas 
sektors sniedzās līdz Doles salai – līdz Ikšķilei; no Ikšķiles uz augšu līdz Jaunjelgavas rajo-
nam Daugavu apsargāja Cēsu un Valmieras pulki Valmieras pulka komandiera pulkveža 
Jansona vadībā.

Uz frontes notika enerģiska abpusēja artilērijas, mīnmetēju un ložmetēju uguns. 
Jau sākot no 11. oktobra, notika sagatavošanās uz aktīvu darbību. 10. oktobrī gan tika 
pa radio no Bermonta saņemts priekšlikums iesākt miera sarunas, bet virspavēlnieks šo 
priekšlikumu asi noraidīja. Pozīcijas gar Daugavmalu nostiprināja, karaspēku papildināja 
ar kareivjiem, ieročiem un munīciju; jaunsaformētās daļas apgādāja ar visu vajadzīgo un 
apmācīja; mūsu karaspēks palika arvienu stiprāks un stiprāks.

Kad Bermonta karaspēks ieņēma Torņkalnu, tad Sabiedroto kara kuģi palika Dauga-
vā, no sākuma vecajās vietās – eksportostā, pēc tam Sarkandaugavā; Sabiedroto misijas 
netaisījās izbraukt no Rīgas, arī ja mūsu karaspēks būtu piespiests Rīgu atstāt: tādā gadī-
jumā Sabiedrotie stātos sakarā ar Bermontu un, ja tas ļautos daudzmaz no Sabiedrota-
jiem vadīties, tad arī pabalstītu viņu. 13. oktobrī Sabiedroto flote izbrauca no Daugavas 
un nostājās jūrā pretim Daugavas ietekai jūrā. Tā bija zīme, ka Sabiedrotie ieņem naidīgu 
stāvokli pret Bermontu. Sabiedrotie bija pārliecinājušies, ka Latvijas armija sakauta nav, 
ka tā ir spējīga sekmīgi turpināt karu, un tāpēc tie nostājās atkal uz Latvijas pusi. Kad 
Bermonts ieņēma Torņkalnu un atrada, ka labais Daugavas krasts Rīgas rajonā ir stipri 
ieņemts un labi apsargāts no Latvijas karaspēka, tad viņam bija jānāk pie slēdziena, ka 
ieņemt Rīgu, uzbrūkot pa tiltiem, nebūs iespējams. Tāpēc tas varēja mēģināt pāriet pār 
Daugavu kaut kur augšpus Rīgas, it īpaši izdevīgi to varēja izdarīt Ikšķiles rajonā – vēl 
tāpēc, ka jau 8. oktobrī Vācu leģiona Brandis grupas daļas bija ieņēmušas un turēja savās 
rokās Doles salu, no kuras nebija tik grūti pāriet uz labo Daugavas krastu. Vēl vairāk šāda 
varbūtība bija gaidāma tāpēc, ka pēc izlūku un novērotāju ziņām daļa no Bermonta ka-
raspēka bija izgājusi no Torņkalna pa Ķekavas šoseju. Lai nodrošinātu sevi, cik iespējams, 
no šādas varbūtības, tad nolēma ieņemt Doles salu ar mūsu karaspēku. Sagatavošanos 
uz šo operāciju iesāka 11. oktobrī, un 13. oktobrī ap plkst. 17 Doles salu ieņēma Valmieras 
pulka trešais bataljons, kurš uz plostiem pārcēlās pār Daugavu un izsita ienaidnieku no 
Doles salas. Ar Doles salas ieņemšanu mūsu karaspēks izbīdījās uz priekšu un tam bija 
iespējams labāk novērot un ātrāk paziņot, ja ienaidnieks sāktu sagatavoties uz Dauga-
vas forsēšanu. Doles salas ieņemšana bija uzbrukums no mūsu puses un pie tam uzbru-
kums, kuram bija panākumi, ar to pacēlās mūsu karaspēka garastāvoklis: mēs uzbrukām 
un ar panākumiem, tātad mēs esam stipri. Tagad mēs izlūku partijas bieži vien sūtījām 
uz Daugavas kreiso krastu, kur tās veda izlūkošanu un traucēja ienaidnieka, īpaši Mer-
cendorfas–Baldones virzienā.

Naktī no 13. uz 14. oktobri organizēja uzbrukumu Torņkalnam pa tiltiem. Agri no 
rīta 14. oktobrī pa dzelzs tiltu igauņu bruņotais vilciens un pa koka tiltu Siguldas pul-
ka daļas ar bruņotiem automobiļiem pārgāja uzbrukumā; uzbrukumu pabalstīja stipra 
mūsu artilērijas uguns. Uzbrukums neizdevās: otrā tilta galā dzelzceļš bija sabojāts un 
igauņu bruņotais vilciens to izlabot nespēja stipras ienaidnieka uguns dēļ; bruņotajam 
automobilim bija sabojājies ložmetējs, un automobilis atgriezās atpakaļ un kopā ar viņu 
arī Siguldas pulka daļas.
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Tanī pašā laikā arī Cēsu pulka daļas bija pārcēlušās pār Daugavu Ķekavas rajonā un 
stipri uztraukušas ienaidnieku. Nākošajā dienā ienaidnieks piespieda šīs daļas pāriet at-
pakaļ uz Daugavas labo krastu.

Līdz šim Sabiedroto flote stāvēja jūrā un mierīgi novēroja notikumus uz Daugavas 
krastiem. 14. oktobrī virspavēlnieks ģenerālis Sīmonsons uzsāka pierunāt Anglijas mi-
litārās misijas priekšnieku ģenerāli Bertu, lai Sabiedroto flotes artilērija sniegtu mums 
palīdzību ar savu stipro uguni. Pierunāšanu dibināja, galvenā kārtā spēlējot uz angļu paš-
mīlības jūtām. Virspavēlnieks aizrādīja ģenerālim Bertam uz to, ka Bermonta uzbruku-
ma dēļ Sabiedroto flote stāv nevis Rīgas ostā, bet atklātā jūrā, tātad iznāk, ka Bermonts 
ir izdzinis Lielbritānijas un Francijas floti no Rīgas; vai Lielbritānijas gods var to pielaist? 
zināms – nē. Šis motīvs atstāja savu iespaidu. Ģenerālis Berts teica, ka pieprasīšot Sa-
biedroto Baltijas jūras flotes komandieri, kurš atradās Rēvelē, un ka motivēšot šo lietu 
tādā veidā, ka atbilde bez šaubām būšot labvēlīga, tas ir, ka flote sniegs mums palīdzību. 
Nākošajā dienā – 15. oktobrī plkst. 11 ģenerālis Berts paziņoja, ka Sabiedroto flote tagad 
ņems dalību karā pret Bermontu. Sabiedroto flotes artilērijas palīdzību bija nodomāts 
izlietot plašākas operācijas izvešanai. Bija nodomāts ieņemt Daugavgrīvas cietoksni un 
nostiprināties uz Daugavas kreisā krasta Bolderājas rajonā. Daugavgrīvas ieņemšana un 
nostiprināšanās uz Daugavas kreisā krasta bija no ļoti liela svara: pirmkārt, nostiprinā-
joties un turot savās rokās zināmu rajonu uz Daugavas kreisā krasta, mēs iegūtu iespēju 
sagatavot tālāku uzbrukumu pret Bermontu no šā rajona apstākļos, kad vairs nav jā-
forsē Daugava zem ienaidnieka uguns; otrkārt, kamēr Daugavgrīvas cietoksnis atrodas 
ienaidnieka rokās, neviens kuģis nevar ienākt Daugavā –- tātad mēs tiešā jūras ceļā itin 
neko nevaram dabūt no ārzemēm un nevaram arī uzturēt sakarus ar ārzemēm.

Tādēļ jau 14. oktobrī, vēl nedabūjusi galīgas atbildes no ģenerāļa Berta, virspavēl-
niecība sāka sagatavot Daugavgrīvas ieņemšanas operāciju. Daugavgrīvas cietokšņa 
un Bolderājas ieņemšanas plāns bija tāds, ka flotes artilērija apšaudītu šo rajonu ar ļoti 
stipru uguni un tad mūsu karaspēks ar kuģīšiem pārceltos pār Daugavu un ieņemtu cie-
toksni un Bolderājas rajonu. Lai šo operāciju varētu sekmīgi izvest, tad bija vajadzīgs 
nodibināt ciešus sakarus ar floti, lai būtu iespējams tai aizrādīt, kādi mērķi ir apšaudāmi, 
kā trāpa lādiņi un līdz kurienei ir nonācis mūsu karaspēks, dodamies uz priekšu. Tālāk 
bija vajadzīgs sagatavot mūsu kuģīšus desanta pārcelšanai. Ar stipru gribu un nenogur-
stošu enerģiju virspavēlnieks un viņa štābs izdarīja to visu naktī no 14. uz 15. oktobri. 
Sabiedroto flotes uguns koriģēšanai ierīkoja novērošanas punktus un arī sagatavoja 
mūsu aeroplānus; sakara uzturēšanai vienojās izlietot radiotelegrāfu un iepriekš noru-
nātus signālus (signālraķetes). Desanta pārcelšanai bija sagatavoti vairumā mūsu kuģīši 
kapteiņa Puķīša vadībā. Lai novērstu Bermonta vērību un spēkus no Daugavgrīvas, bija 
nolemts  oktobrī no rīta izdarīt uzbrukumu Torņkalnam pa Daugavas tiltiem. Šā uzbru-
kuma izvešanai bija nozīmētas trīs rotas no Daugavpils pulka. Rīta krēslā 15. oktobrī šīs 
trīs rotas ātri pārgāja pa koka tiltu gandrīz bez zaudējumiem. Bet otrā tilta galā rotas 
tapa saņemtas ar ļoti stipru uguni. Tomēr viena no rotām leitnanta Jurgensona vadībā 
bija nokļuvusi līdz dzelzceļa dambim un ieņēmusi ienaidnieka ierakumus, kamēr pārē-
jās rotas bija piespiestas tūliņ atgriezties atpakaļ. Šā uzbrukuma rezultāts bija tas, ka 
ienaidnieka uzmanība zināmā mērā bija saistīta pie Daugavas tiltiem. Lai gan ieņemt 
Torņkalnu, uzbrūkot pa tiltiem, bija gandrīz pilnīgi neiespējams, tad tomēr abos uzbru-
kumos (13. un15. oktobrī) mūsu karaspēka daļas bija pārgājušas pār tiltiem ar ne visai 
lieliem zaudējumiem, un tāpēc Bermontam bija jāpiegriež tiltiem uzmanība.
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Tā kā visi sagatavošanas darbi Bolderājas ieņemšanai bija jau izdarīti pagājušajā 
naktī, tad līdz plkst. 11 ģenerālis Berts paziņoja, ka flotei ir atļauts ņemt dalību, uzbru-
kumu varēja iesākt jau to pašu dienu. Pulksten 14.30 min. Sabiedroto flotes artilērija at-
klāja uguni uz Daugavgrīvas cietoksni, Bolderāju un ienaidnieka aizmuguri. Pēc neilgas, 
bet ļoti stipras artilērijas uguns uz Daugavgrīvu un Bolderāju, Rēzeknes pulks pulkveža 
Bolšteina vadībā uz mūsu kuģīšiem pārcēlās uz Daugavas kreiso krastu Bolderājas ra-
jonā. Sabiedroto flotes artilērijas uguns bijusi tik stipra un tik negaidīta, ka ienaidnieka 
karaspēks bija pilnīgi zaudējis galvu – tas bija pilnīgi satricināts un demoralizēts. Tāpēc 
Rēzeknes pulks bez zaudējumiem izcēlās uz kreisā krasta un ieņēma Bolderāju un arī 
Daugavgrīvas cietoksni, kura garnizons gandrīz pilnā sastāvā krita gūstā. Mums par lai-
mi Daugavgrīvas cietoksni un Bolderājas rajonu bija ieņēmuši krievi, kuru kaujas spēja 
jau tā nebija visai augsta un pēc flotes artilērijas uguns tā pavisam bija pazudusi. No 
Bolderājas Rēzeknes pulks virzījās uz priekšu ar labo flangu gar Lielupi (Bolderājas upi) 
un ar kreiso flangu gar Daugavmalu. Pateicoties tam, ka jau no rīta ienaidnieka uzma-
nība bija piegriezta tiltiem Rīgā un ka Sabiedroto flotes artilērija turpināja vest stipru 
uguni uz mērķiem, kurus rādīja mūsu varonīgie lidotāji, Rēzeknes pulka tālākais uzbru-
kums gāja sekmīgi uz priekšu: ar labo flangu tas nonāca līdz Vārnu krogam un ar kreiso 
flangu pat ieņēma Cementa fabriku. Šī izplatīšanās bija vajadzīga, lai būtu attiecīgs un 
diezgan plašs rajons tālāka uzbrukuma sagatavošanai, – lai mūsu rokās būtu izdevīgas 
vietas vajadzīgo spēku sagrupēšanai un uzbrukuma iesākšanai. Tas tagad bija sasniegts. 
Tāpēc 16. oktobrī Rēzeknes pulks flotes uguns aizsardzībā izvēlējās, ieņēma un iesāka 
nostiprināt pozīcijas ieņemtajā rajonā; pie tam dažās vietās bija mazliet jāatiet atpakaļ, 
lai nebūtu jāstāv zem stipras un labi mērķētas ienaidnieka uguns, – aiz šā iemesla bija 
jāatstāj Cementa fabrika.

16. oktobrī uz kreiso Daugavas krastu pārveda visu Latgales divīziju un divus lielga-
balus. Tātad šinī izejas rajonā jau bija savilkti prāvi spēki tālākai uzbrukuma vešanai. Pie 
Daugavgrīvas un Bolderājas ieņemšanas mūsu karaspēks bija saņēmis diezgan daudz 
trofeju: vairāk nekā 300 gūstekņu, 1 lielgabalu ar 500 lādiņiem, daudz ložmetēju, šaute-
ņu un to patronu, radiostaciju, ratus, zirgus un citas lietas. Lielgabals, ložmetēji un šau-
tenes bija mums ļoti vajadzīgi, un tāpēc tūliņ tos izlietoja mūsu karaspēka apbruņošanai.

Apskatot mūsu karaspēka darbību no 10. līdz 16. oktobrim, mēs redzam ārkārtīgu 
virspavēlniecības enerģiju un ārkārtīgu karaspēka varonību. Jau nākošajā dienā pēc at-
kāpšanās no Torņkalna mūsu karaspēks pāriet uzbrukumā. Uzbrukumi seko viens pēc 
otra, un tiem ir sekmes, un, kur nav sekmju (tiltu forsēšana), tur tomēr ir redzama liela 
karaspēka varonība. Piecu dienu laikā pēc pārnākšanas uz Daugavas labo krastu virs-
pavēlniecība izstrādā un izved divas ļoti sekmīgas operācijas: Doles salas un Bolderājas 
rajona ieņemšanu. Ar šīm operācijām mūsu karaspēks atkal bija nostādīts izdevīgā stā-
voklī. Doles salas ieņemšana lielā mērā atviegloja Daugavas aizsargāšanu un Bolderājas 
rajona ieņemšana deva mums rajonu tālākā uzbrukuma izvešanai. Šīs operācijas deva 
mums lielas morāliskas priekšrocības: no augusta līdz 11. oktobrim mūsu karaspēks bija 
aizsargātāja lomā; tagad mūsu karaspēks bija kļuvis par uzbrucēju. Tā kā uzbrukumi bija 
sekmīgi, tad ar to bija iegūta arī pārliecība, ka mēs esam stipri. Ar šo ārkārtīgo enerģiju 
mēs bijām saņēmuši iniciatīvu savās rokās un piespieduši ienaidnieku aizsargāties. Ta-
gad bija vajadzīgs tikai paturēt savās rokās šīs priekšrocības: nedot ienaidniekam atpū-
tu, neļaut tam uzlabot viņa stāvokli un neatdot vairs iniciatīvu viņa rokās; bija vajadzīgs 
tikpat enerģiski turpināt tālāku darbību.
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Kaujas darbība pie Jaunjelgavas no 16. līdz 19. oktobrim

Pēc Torņkalna ieņemšanas bermontieši atstājuši Rīgas frontē Dzelzs divīziju un krie-
vu daļas, bet Vācu leģiona daļas, kuras ņēmušas dalību Torņkalna kaujā, nosūtījuši uz 
Jaunjelgavas rajonu, kurp tās no Torņkalna izgājušas jau 12. oktobrī. Bermontiešus lielā 
mērā uztraukuši divi apstākļi: pirmkārt, Jaunjelgavas rajonā bijusi manīta mūsu spēku 
palielināšanās, un, otrkārt, Lietavā pārmainījies valdības sastāvs – pie valdības stūres 
nākušas Bermontam naidīgas personas, un tāpēc bijis jābaidās no tā, ka Lietavas kara-
spēks var uzbrukt bermontiešiem no muguras. Vācu leģions ātrā maršā jau 14. oktobrī 
nonācis Radvilišķu–Valles–Kalnamuižas–Bārbeles rajonā.

Jaunjelgavas rajonā atradās mūsu Kurzemes divīzijas daļas, apmēram 3 bataljoni ar 
bateriju. Šie mūsu spēki, dabūdami ziņas par notikumiem pie Torņkalna un pēc tam par 
Doles salas un Bolderājas ieņemšanu, arī iesāka enerģiski rīkoties Jaunjelgavas apkārtnē, 
kur līdz šim atradās ļoti vāji bermontiešu spēki. 14. oktobrī daļas no šīs grupas pārgāja 
uzbrukumā uz Valli, no kuras tomēr ienaidnieku izsist neizdevās. Tanī pašā dienā otra 
nodaļa no Jaunjelgavas grupas sāka virzīties no Taurkalnes stacijas uz Taurkalni.

Tanī pašā laikā arī lietavieši bija iesākuši virzīties uz Radvilišķu pusi: tie bija ar vienu 
nodaļu ieņēmuši Biržus un ar otru – tuvojās Salatiem.

15. oktobrī Vācu leģiona komandieris devis pavēli uzbrukt latviešu karaspēkam 
Jaunjelgavas rajonā. Tā kā Vācu leģions bijis stipri noguris, laiks bijis auksts un daudzi 
kareivji bijuši ne tikai bez siltām drēbēm, mēteļiem, bet pilnīgi basām kājām – tad pie 
uzbrukuma izpildīšanas varējuši izlietot tikai tās daļas, kuras nav ņēmušas dalību Torņ-
kalna kaujā – pavisam ap 4 vājiem bataljoniem majora Gēces [Götze] vadībā. 16. oktobrī 
izdarīta plaša kājnieku izlūku darbība. 17. oktobrī iesākta virzīšanās uz priekšu.

Mūsu Jaunjelgavas grupas aizsargu posteņi bija izbīdīti diezgan tālu uz priekšu un 
ieņēma meža ceļu pie Lejas, mežsarga māju pie Rīzeniem un Taurkalnes muižu un sta-
ciju. Kad 17. oktobrī ienaidnieks sāka uzbrukumu uz šīm vietām, tad mūsu posteņi bez 
sīvas kaujas atkāpās, jo tie bija cits no cita diezgan tālu un tāpēc ienaidniekam bija ie-
spējams tos apiet un atgriezt; uz katru no minētiem punktiem virzījās ienaidnieka batal-
jons, kamēr mums šinīs vietās bija tikai pa rotai.

Nakts no 17. uz 18. oktobri ienaidniekam bijusi jāpavada mežā, jo visas mājas un 
muižas nodedzinātas: ienaidnieks stipri cietis no aukstuma. Tāpēc uz 18. oktobri nolikts 
tikai tuvoties Jaunjelgavai, bet uzbrukuma neiesākt. 18. oktobrī mūsu posteņi atspies-
ti uz Jaunjelgavas pozīciju, ienaidnieks ieņēmis mežmalu uz dienvidiem no Jaunjelga-
vas. No šīs mežmalas izlūkota mūsu pozīcija. Ienaidnieka vadītāji nākuši pie slēdziena, 
ka mūsu pozīcija ļoti stipra un no divām līnijām, tāpēc šīs pozīcijas ieņemšana atzīta 
par ļoti grūtu, kas prasītu pārāk lielus upurus. Tāpēc nolemts atspiest mūsu priekšējās 
daļas tikai tik tālu, ka būtu iespējams nostādīt artilēriju izdevīgi, ka tā spētu apšaudīt 
Daugavu, lai mēs nevarētu pie Jaunjelgavas pārcelt pār Daugavu karaspēku un iesākt še 
uzbrukumu bermontiešiem no flanga. 19. oktobrī agri no rīta iesākts uzbrukums. Savu 
uzbrukumu ienaidnieks apraksta ļoti miglaini. 16. oktobrī uzbrukumam pret Jaunjelgavu 
nozīmēta karaspēka grupa  – trīs bataljoni un vēl rezerve. No 19. oktobra uzbrukuma 
apraksta redzams, ka uzbrukumā ir gājis tikai viens bataljons un to pabalstījušas divas 
baterijas, pie kam artilērija vairāk šāvusi uz Daugavu, nekā uz pozīcijām. Uzbrukuma 
vadītājs Jena kritis šinī kaujā. Mūsu karaspēks atspiests no priekšējās pozīcijas uz gal-
veno, kurai nav uzbrukts. Vispār šim uzbrukumam nav nekādu citu rezultātu bijis, kā 
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tikai tas, ka ieņemta pozīcija Jaunjelgavas tuvumā, no kurienes artilērija ir varējusi ap-
šaudīt Daugavu. Še jau ienaidnieka pusē redzams pilnīgs vadības trūkums: nav uzstādīts 
skaidrs un noteikts mērķis, nav redzama arī plānveidīga izpildīšana. Man liekas, ka še ir 
vienkārši iesākušās jukas ienaidnieka karaspēkā. Juku cēlonis meklējams nepareizā kara-
spēka vadīšanā. Vācu leģions, sākot no 1. oktobra līdz 9. oktobrim, nogājis kājām līdz 80 
verstīm, pie tam vezdams kaujas pie Ķekavas un Torņkalna. No 12. līdz 16. oktobrim tas 
atkal nogājis līdz 100 verstīm, pie tam visu laiku atpūties bez pajumta; viss tas aukstā 
rudens laikā, pa sliktiem ceļiem, pie zābaku un cita apģērba trūkuma. Tad atkal jāuzbrūk 
Jaunjelgavai un atkal jādzīvo bez pajumta. Viss tas, bez šaubām, ir izsaucis kurnēšanu 
karaspēkā. Pie tam vecie vācu kareivji labi atcerējās, ka lielajā karā tik nesaudzīgi un ne-
lietderīgi karaspēku neizlietoja. Kaujā pie Torņkalna Vācu leģions nemācēja izlietot sa-
vus spēkus: tas veda vienkāršus frontālus uzbrukumus ar savu avangardu, kamēr pārējie 
spēki izpildīja skatītāju lomu un nebūt nemēģināja izdarīt apiešanas manevrus; tāpēc 
zaudējumi bija lieli, bet panākumi mazi. Iedams no Torņkalna uz Jaunjelgavas rajonu, 
tas izlieto ceļu gar pašu Daugavmalu, kuru apšauda mūsu artilērija no labā krasta; ne-
trūka ceļu, pa kuriem tas būtu varējis iet pilnīgi nepamanīts un neapšaudīts. Rudens 
sliktā laikā tas iet ļoti ātros maršos, kaut gan nav nekāda steigšanās iemesla. Visas šīs 
vadības kļūdas nevarēja palikt nepamanītas no vecajiem vācu kareivjiem. Šo kļūdu cē-
loņi meklējami virsvadībā. Pats Bermonts pilnīgi nespējīgs kaut ko vadīt. Vācu leģiona 
komandieris – jūras kapitāns, kurš sauszemes vadību nepārzināja. Viņa štāba priekšnieks 
bija ievainots jau 8. oktobrī un tāpēc nevarēja tam palīdzēt. Pulku komandieri jauni, va-
ronīgi, bet nemāk taupīt karaspēku un par to rūpēties. Tāpēc jādomā, ka 19. oktobrī pie 
uzbrukuma Jaunjelgavai karaspēks ir bijis stipri noguris un sarūgtināts pret priekšniecību 
un nav gribējis iet uzbrukumā. Jena ar savu personīgo priekšzīmi ir varonīgi aizrāvis sev 
līdz savu bataljonu, kurš arī ir varonīgi uzbrucis, līdz pats Jena kritis; pēc Jenas krišanas 
viss uzbrukums tūliņ apstājies. Arī Vācu leģiona visa tālākā darbība rāda pilnīgu vadī-
bas trūkumu līdz 11. novembrim, kad atgriezies no lazaretes leģiona štāba priekšnieks.

II

Laikmets no oktobra mēneša vidus  
līdz 12. novembrim

Politiskie un militārie apstākļi

Pēc Daugavgrīvas ieņemšanas un Latvijas karaspēka nostiprināšanās uz Daugavas 
kreisā krasta Latvijas armijā pārmainīja virspavēlnieku: 16. oktobrī ģenerāļa Sīmonsona 
vietā par virspavēlnieku iecēla pulkvedi Balodi, Kurzemes divīzijas komandieri; par štā-
ba priekšnieku pulkveža Kalniņa vietā nāca pulkvežleitnants Laimiņš. Jaunais virspavēl-
nieks stājās pie savu uzdevumu izpildīšanas 18. oktobrī.

Sākot no 17. oktobra un līdz mēneša beigām abas karojošās puses palika uz ieņemta-
jām vietām; kara darbība aprobežojās ar abpusīgu apšaudīšanos un izlūku darbību. Abas 
puses gatavojās politiskā un militārā ziņā. Latvija centās dabūt palīdzību no kaimiņiem: 



144

Igaunijas, Lietavas un Polijas – un arī no Sabiedrotajiem, lai pēdējie izdarītu spiedienu 
uz Vāciju, ka lai tiktu aizvests no Kurzemes vācu karaspēks. Bermonts no savas puses 
centās panākt to, lai Vācija izdabūtu no Sabiedrotajiem ne tikai kā atļauju, bet arī pabal-
stu Rietumkrievijas (Bermonta) armijas formēšanai, organizēšanai un neaizskaramībai 
no Latvijas puses. Kā vienas, tā otras puses politiskai darbībai nekādu reālu panākumu 
nebija.

Militārā ziņā Latvija mobilizēja, apmācīja un papildināja karaspēku, gādāja par ap-
bruņošanu, pie kam galvenās grūtības bija lielgabalu trūkums. Bermonts savukārt arī 
turpināja brīvprātīgo vervēšanu Vācijā un papildināja un pārorganizēja savu karaspēku; 
viņam galvenā grūtība bija – pilnīgs ziemas apģērba trūkums: silta apģērba izsūtīšanu 
Vācija apturējusi.

28. oktobrī par Latvijas armijas štāba priekšnieku iecēla ģenerālštāba pulkvedi Ra-
dziņu. Oktobra pēdējās dienās Latvijas stāvoklis bija šāds: Latvijas valdības tiešā rīcībā 
atradās teritorija, kas norobežota apmēram ar šādām līnijām: ziemeļos Ainaži, Strenči, 
Alūksne; austrumos – Zeidnica, Lubānas ezers, Līvāni, Birži, Bebrene; dienvidos – Bolde-
rāja, Daugava no Rīgas līdz Jaunjelgavai un no Jaunjelgavas caur Daudzevu līdz Lietavas 
robežai. Bez tam Latvijas valdības rīcībā vēl bija Liepājas (Grobiņas), Ventspils un Talsu 
apriņķi; bet sakari ar šiem apgabaliem bija tikai pa radiotelegrāfu un satiksme – vienīgi 
pa jūru; šo apriņķu liktenis bija pilnīgi atkarīgs no to notikumu gaitas, kuri norisinājās 
pie Daugavas krastiem. Šai samērā niecīgai toreizējai Latvijas teritorijai bruka virsū divi 
ienaidnieki: no austrumiem – Padomju Krievija, un no dienvidiem –Bermonts. Ārpasau-
le izturējās nogaidoši pret Latvijas karu ar Bermontu: ja uzvarēs Latvija, tad viņa ar to 
pierādīs, ka ir spējīga dzīvot, un, ja tā ir spējīga, tad to varēs arī pabalstīt; turpretim, 
ja uzvarēs Bermonts, tad Latvija nav spējīga un tāpēc ir jāpabalsta Bermonts, lai tas 
karotu ar lieliniekiem. Tāpēc arī Anglijas militārais priekšstāvis Berlīnē veda sarunas ar 
krievu ģenerāli Biskupski, lai pēdējais stātos Bermonta vietā, t. i., Rietumkrievijas armi-
jas priekšgalā, lai atsvabinātu šo armiju no Prūsijas muižnieku iespaida. Vienīgais reālais 
līdzeklis pie Latvijas atsvabināšanas bija Latvijas armija, t. i., trīs mūsu divīzijas un lan-
desvērs; pēdējo uzskatīja par Latvijas valdībai pilnīgi neuzticamu bruņotu spēku.

Trīs divīzijas ir prāvs spēks, bet Latvijas divīzijas par tādu nevarēja saukt. Kurzemes 
divīzija bija visspēcīgākā kā lieluma un apbruņošanas, tā arī organizācijas un apmācī-
šanas ziņā, jo diezgan ilgi stāvēdama uz vietas – uz lielinieku frontes, bija spējusi labāk 
sagatavoties. Vidzemes divīzija bija diezgan stipri cietusi 8. un 9. oktobra kaujās, tagad 
papildinājumus tai iedalīja karaspēka daļās tieši uz pozīcijām, kur ne kareivji varēja iepa-
zīties ar virsniekiem, nedz virsnieki ar kareivjiem, bez tam arī ar kara materiālu tā bija vā-
jāk apgādāta. Latgales divīzija atradās apmēram tādā pat stāvoklī kā Vidzemes divīzija.

Lai gan arī skaitliskā ziņā divīzijas nebija pilnīgas – no 6000 līdz 9000 vīru katrā, – 
tad tomēr patiesībā karavīru skaits bija vienīgais pamats, uz kā dibinoties šīs karaspēka 
vienības varēja saukt par divīzijām. Kareivji nebija ne apmācīti, nedz apvienoti vieno-
tā organismā – ar iepriekšējo kopējo dzīvi un kopdarbību. Kareivji nebija arī pietiekoši 
apģērbti un, kas sevišķi no svara, tie nebija apģērbti priekš aukstā laika, kāds iestājās 
oktobra beigās. Bet tas vēl nav pats galvenais: divīzijās nebija artilērijas. Mūsu laikos 
bez artilērijas nav iespējams vest karu ar daudzmaz nopietnu ienaidnieku, bet Latvijas 
armijā bija tik niecīgs lielgabalu skaits, ka viņas patieso daudzumu nevarēja izpaust pat 
Sabiedrotajiem, jo tādā gadījumā varēja notikt, ka tie mums sacīs, ka mēs gribam iesākt 
cīņu bez attiecīgiem līdzekļiem. Visā Latvijas armijā abās frontēs – atskaitot landesvē-
ru – varēja saskaitīt ne vairāk par 40 dažādu sistēmu lielgabaliem, no kuriem daži nebija 
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kustības spējīgi, priekš dažiem atkal nebija lādiņu, daži pastāvīgi bojājās, un daļa no tiem 
pašiem atradās uz bruņotiem vilcieniem. Ložmetēju skaits karaspēka daļās arī bija pa-
visam nepietiekošs un nepiemērots mūslaiku kaujas prasībām. Bez tam kā ložmetēji, tā 
flintes bija vairāku sistēmu – krievu, vācu, angļu un japāņu, kāpēc karaspēka daļu apgā-
dāšana ar patronām bija ļoti komplicēta un grūta.

Toties Latvijas armijai bija daudz labu īpašību: visdedzīgākā tēvijas mīlestība un ga-
tavība uzupurēties dzimtenes labā; šis patriotisms atsvēra apmācības trūkumu, apģēr-
ba trūkumu un pat ieroču trūkumu.

Bez šīm trijām divīzijām Latvijas armijā bija vēl dažas atsevišķas daļas un nodaļas, 
kuras ņēma kaujās visenerģiskāko dalību: studentu bataljons, kara skola, Rīgas apsardzī-
bas rotas un dažas partizānu nodaļas.

Visu Latvijas armijas kaujas spēku, bez landesvēra, varēja rēķināt uz 20 tūkst. štiku, 
250 – 300 zobenu un 40 lielgabalu; no šiem spēkiem uz lielinieku frontes atradās 8000 
štiku, 150 zobenu un 18 lielgabalu un bez tam vēl landesvērs – 5 tūkst. štiku un 10 lielga-
bali. Pret Bermontu atradās visi pārējie spēki, tātad apmēram 12 tūkst. štiku, 22 lielga-
bali un 100 – 150 zobenu. Pilnīgi noteikti aprēķināt pret Bermontu atrodošos karaspēku 
lielumu ir grūti tāpēc, ka še ņēma dalību Rīgā atrodošās dažādās komandas.

Pretim Latvijas karaspēkam stāvēja ienaidnieku karaspēks: Austrumos ienaidnieks 
stāvēja uz Latvijas robežas ar diezgan prāviem spēkiem; viņam aizmugurē – visa milzīgā 
Krievija ar tās, samērā ar Latviju, neizsmeļamiem kara vešanas līdzekļiem. Dienvidos – 
pie pašas Rīgas, uz kreisā Daugavas krasta – Bermonta karaspēks, sastāvošs no vāciešiem 
un krieviem, – labi organizēts, apbruņots un apgādāts ar tehniskiem līdzekļiem un – kā 
tas bija domājams, bet kas vēlāk izrādījās par nepareizu – vadīts no karā piedzīvojušiem 
vācu virsniekiem. Bermonta armijā uz uztura skaitījās 47 000 vīru. Viņas kaujas spēku, 
pēc mūsu izlūkošanas ziņām, rēķināja uz 16 tūkst. štiku, 600 zobenu un 60 lielgabalu. 
No šiem spēkiem apmēram 2 tūkst. štiku, 150 zobenu un 8 lielgabali atradās Lietavā 
aizmugures segšanai, tam gadījumam, ja Lietava uzsāktu pret Bermontu naidīgu rīcību.

Tātad, pavirši skatot, var nākt pie slēdziena, ka spēku lielums ir bijis apmēram vie-
nāds kā mums, tā Bermontam. Bet patiesībā tas tā nav. Tiešs štiku skaits mums bija gan 
lielāks nekā Bermontam, bet štiku skaitā neieiet ložmetēji, mīnmetēji un artilērija – tā 
visa Bermontam bija, samērā ar mums, ļoti daudz. Tagadējās uguns kaujas dibina uz 
artilēriju, ložmetējiem un mīnmetējiem, un še nu Bermontam bija liels pārsvars. Ber-
monta armijas lielais skaits uz uztura un mazais štiku skaits izskaidrojams ar to, ka, 
atrodoties zemē, kur iedzīvotāji ļoti naidīgi, viņam katrā apdzīvotā punktā bija jāuztur 
sevišķas apsardzības komandas; tad daudzus savervētos un atbraukušos Kurzemē vācu 
kareivjus nevarēja iedalīt karaspēka daļās apģērba trūkuma dēļ; lielgabalu bija gan ne 
mazāk par 150, bet tie nebija iejūgti. Kopsummā ņemot, ir jāsaka, ka spēka ziņā Bermon-
ta armija bija lielāka. Viņas vājā puse bija – pilnīgs silta apģērba trūkums.

Bermonta mērķis bija Latvijas iekarošana; Bermonts gan oficiāli to noliedz, bet to-
mēr, kādi arī viņam nebūtu bijuši tālākie mērķi, tad pirmais mērķis bija Latvijas iekaroša-
na – tas ir nenoliedzami un priekš šā mērķa jau arī pie Bermonta atradās Niedras valdība. 
Lai Latviju iekarotu, Bermontam bija nepieciešami vajadzīgs ieņemt Rīgu, jo pēdējai bija 
milzīga nozīme. Rīga bija vienīgais centrs, kur Latvijas valdība varēja pilnā gaitā strādāt, 
šeit atradās visi sakaru, satiksmes un tehniskie līdzekļi. Arī priekš Latvijas armijas Rīga 
bija no liela svara. Virspavēlniecība gan varēja viegli atrast sev citu vietu, bet Rīgā at-
radās visas noliktavas un visas darbnīcas, bez kurām Latvijas armijai nebūtu iespējams 
vadīt ne ieroču izlabošanu, nedz kaut ko pagatavot no tehniskiem līdzekļiem.



146

Bet vēl lielāka nozīme Rīgai bija politiskā ziņā. Rīgas pazaudēšana būtu milzīgs mo-
rālisks trieciens priekš visas Latvijas, un Latvijas valdība zaudētu pēc Rīgas krišanas savu 
autoritāti un tautas uzticību.

Zaudējot Rīgu, Latvija zaudētu arī sakarus un satiksmi ar Sabiedrotajiem. Sabied-
roto kara flote atstātu Rīgu un reizē ar to Latvijas armija zaudētu to artilērijas uguns 
pabalstu, ar kuru tika apsargāta Daugava, ieņemta Daugavgrīva un novembrī iesākts 
uzbrukums Daugavas kreisajā krastā. Latvijas armija zaudētu iespēju dabūt tieši  – ne 
caur Igauniju – kara materiālus, kuru bija sajūtams liels trūkums. Bija gan iesākts ierīkot 
ostu Carnikavā, bet tas bija veltīgs darbs un nekādu pozitīvu rezultātu tam nebija. Līdz 
ar Sabiedroto floti aizbrauktu arī Sabiedroto misijas un pie Latvijas valdības to vairs ne-
būtu, – vārdu sakot, Latvija būtu izolēta no Sabiedrotajiem un viņu vispusīgā pabalsta. 
Tātad Latvijas valdībai, atstājot Rīgu, būtu jāizšķiras: vai palikt sakaros ar Sabiedrota-
jiem, pārceļoties uz Liepāju un tā pārtraucot sakarus ar toreizējās Latvijas lielāko daļu un 
Latvijas armiju, vai atkal – palikt Vidzemē un zaudēt sakarus ar Sabiedrotajiem.

Bez tam Rīgai bija – kā priekš Latvijas, tā arī priekš Bermonta – liela nozīme materiā-
lā ziņā: Rīgā atradās lielas materiālās bagātības, kuras varēja izmantot un izlietot savā 
labā tas, kurš valdīja pār Rīgu: apģērbi, apavi, tehniskie un mehāniskie līdzekļi un, pēdīgi, 
diezgan liels ēdamu vielu krājums.

Ja Bermontam būtu izdevies ieņemt Rīgu, tad ar to viņa nolūku sasniegšana būtu 
nodrošināta vismaz par 75%; tāpēc mums galvenā vērība bija jāpiegriež Rīgai. Kas at-
tiecas uz Bermonta tālākas darbības plānu, tad bija jādomā, ka Bermonts izmantos tos 
piedzīvojumus, kurus bija devušas Torņkalna ieņemšanas kaujas un Bermonta karaspēka 
izdzīšana no Daugavgrīvas. Šie notikumi skaidri norādīja uz sekojošiem apstākļiem.

Daugavas forsēšana, ejot pa tiltiem, bija jāuzskata par izslēgtu. Kad mūsu kara-
spēks atkāpās pāri tiltiem, tad, tā sakot, uz viņa pleciem bija izredzes forsēt tiltus, un to 
vajadzēja arī mēģināt izdarīt, bet ja nu tas nebija darīts tūliņ, tad nākotnē uz to varēja 
cerēt tikai tādā gadījumā, ja šī operācija tiktu ļoti nopietni sagatavota; – bet priekš tādas 
sagatavošanas apstākļi nebija izdevīgi. Tāpēc plānu par Rīgas ieņemšanu no Torņkalna 
puses vajadzēja atmest, un pieturēšanās pie šā virziena bija Bermonta lielākā kļūda. 
Daugavgrīvas pazaudēšana pierādīja, ka, no vienas puses – Sabiedroto flote ņem dalī-
bu kaujās, un tāpēc ar to (un it īpaši ar viņas artilēriju) ir jārēķinās; no otras puses, tas 
apstāklis, ka pēc Daugavgrīvas ieņemšanas Sabiedroto flote ierobežoja savu tālāko kara 
darbību ar ne visai stipru artilērijas uguni, liecināja, ka Daugavgrīvas ofensīva ir notikusi 
nolūkā – nodrošināt mazajiem kara kuģiem drošu stāvēšanu Daugavā: šie mazie kuģīši 
nevarēja stāvēt uz enkura atklātā jūrā, pūšot stiprākam vējam; tātad Sabiedroto flote 
šeit ir strādājusi tikpat Latvijas, kā arī savu interešu labā. Tāpēc šo floti Bermontam bija 
jāsargājas aizskart. Ja nu Sabiedroto flote ņem dalību kaujās un ja viņa atkal atrodas 
Daugavā, tad bija skaidri redzams, ka Daugavu, skaitot no jūras un līdz pat Rīgas tiltiem 
(pēdējos ieskaitot), nav iespējams forsēt. Tātad ieņemt Rīgu bija iespējams, tikai pārejot 
Daugavu kaut kur uz austrumiem no Rīgas. Visšausmīgākais priekš Latvijas armijas nu 
bija tas, ka Bermonta karaspēkam šī Daugavas pāriešana uz austrumiem no Rīgas – bija 
pilnīgi iespējama. Bermonta karaspēks bija kustīgs, bagāts ar tehniskiem līdzekļiem un 
artilēriju. Domājams, ka par Latvijas armiju tam bija diezgan pareizas ziņas un, ja viņu 
arī trūktu, tad tik daudz, cik viņu ir vajadzīgs priekš izdevīgas Daugavas pārejas vietas 
izvēlēšanās, – tas varēja sadabūt katrā laikā. Latvijai nebija tik daudz karaspēka, lai sar-
gātu Daugavu no Rīgas līdz Jaunjelgavai; tāpēc to nevarēja saukt par Daugavas apsar-
gāšanu, bet tikai – Daugavas uzraudzīšanu; it īpaši, ja ņem vēl vērā artilērijas trūkumu.
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Tāpēc, ja Bermonts būtu kaut kur pie Daugavas savilcis spēkus un uzstādījis kādus 
40–50 no saviem pusotra simta lielgabaliem, tad viņš varētu bez grūtībām pāriet pāri 
Daugavai. Kreisais Daugavas krasts gandrīz visur ir augstāks par labo un tāpēc ļoti iz-
devīgs artilērijas uzstādīšanai un slepenai karaspēka koncentrēšanai. Priekš mums vis-
labākajā gadījumā mēs varētu uzstādīt pār Daugavu ejošam ienaidniekam pretī tikai 
vienu bataljonu un vienu bateriju. Ja Rīgā izplatītos vēstis, ka Bermonts ir pārgājis pār 
Daugavu augšpus Rīgas un virzās uz to no austrumiem, tad tas atstātu milzīgu morā-
lisku iespaidu uz Rīgu un visu karaspēku. Latvijas armija būtu sadalīta divās daļās, starp 
kurām pastāvētu tikai ļoti vāji sakari, un, lai šos sakarus un satiksmi pavisam nezaudē-
tu, – Rīga būtu jāatstāj. Šādā gadījumā aizsargāt Rīgu būtu neiespējama lieta, un Sabied-
roto flote mums nekādu palīdzību vairs nevarētu sniegt: ja Bermonts ieņemtu Rīgu no 
austrumiem, tad Sabiedroto flote būtu spiesta viņu atstāt. Ja nu pa to laiku, kamēr Ber-
monts gatavotu šāda plāna izvešanu, Latvijas armija pārietu no Bolderājas uzbrukumā 
un virzītos uz priekšu tā, kā viņa to darīja, sākot no 3. novembra, tad ar to tomēr nebūtu 
iespējams izjaukt Bermonta plānus; jo Bermonta karaspēks varēja manevrējot aiziet uz 
Olaines pozīcijām un tur atkal aizturēt mūsu uzbrukumu; pa to laiku uzbrukums Rīgai 
no austrumiem liktu sevi sajust.

Mums par laimi Bermonts neko tamlīdzīgu neiesāka: Bermonta bezdarbība bija 
viens no mūsu sekmju galvenajiem cēloņiem; bez tam vēl šī bezdarbība deva mums da-
žus aizrādījumus, par kuriem runāsim vēlāk.

Ņemot vērā visu augšā minēto Rīgas lielo nozīmi priekš Latvijas, mums Rīga bija 
jāaizstāv ar lielāko pašuzupurēšanos un pieliekot visus spēkus. No 9. oktobra līdz šī 
mēneša beigām Bermonts neizrādīja nekādas aktivitātes; tātad laika bija diezgan. Šai 
nogaidīšanai bija savas labās un arī savas sliktās puses. Labās bija tās, ka mēs varējām 
beigt papildināt un saorganizēt savu karaspēku  – ieradināt to uzbrukt ienaidniekam; 
tad vēl – laiks deva mums iespēju daudzmaz papildināt materiālos trūkumus: cik ne-
cik sagādāt artilēriju. Bija lielgabali, bet nebija priekš viņiem mērķējamo ietaišu; mūsu 
artilērijas darbnīcas ar pašu līdzekļiem paveica šo ļoti komplicēto darbu. Tāpat arī tika 
daudzmaz novērsts silta apģērba trūkums. Bez tam laiks deva mums iespēju labi ie-
pazīties ar Bermonta karaspēku un viņa stāvokli. Bet – laika novilcināšanai bija arī ļoti 
daudzas sliktas sekas. Laiks deva arī Bermontam iespēju aizpildīt viņa armijas trūkumus 
un, galvenais, izlabot kļūdas. Nebija jau tieši zināms, vai Bermonts neko nedara, vai tas 
negatavojas uz jaunu operāciju jaunā virzienā, un katru dienu varēja gaidīt, ka ienāks 
ziņas par to, ka Bermonts ir iesācis pāriet Daugavu kaut kur starp Rīgu un Jaunjelgavu. 
Kad viņš šādu forsēšanu jau būtu ievadījis, tad būtu jau par vēlu no mūsu puses – pāriet 
no Bolderājas uzbrukumā.

Laiks pastāvīgi metās aukstāks: bija jāgaida, ka Daugava drīz aizsals. Ar ledu pār-
klāta Daugava tad vairs neaizsargātu mūs no ienaidnieka, bet dotu iespēju Bermontam 
viegli pāriet uz labo krastu kaut kur augšpus Rīgas. Bez tam Daugavas aizsalšana varēja 
radīt mums ļoti lielas briesmas vēl no citas puses: Sabiedroto priekšstāvji jau sāka apvai-
cāties, vai Rīgā esot tik stipri leduslauži, ka tie būtu spējīgi – pat pie stipra sala – uzturēt 
svabadu satiksmi pa Daugavu. Bija jāatbild, ka Rīgā auksts laiks nemēdz būt ilgi un ka 
mūsu tvaikonīši pie neliela aukstuma itin viegli varēs iztīrīt Daugavu no ledus. Pēc kā-
dām dienām Sabiedroto flotes komandieris mutiski paziņoja, ka viņu kara kuģi paliek 
Daugavā tikai tik ilgi, kamēr tiem nedraud briesmas biezā ledus dēļ zaudēt savu kustības 
brīvību. Daugavā atrodošies kara kuģi nebija bruņām segti, un tādēļ tie aizsargājās no ie-
naidnieka artilērijas ar to, ka bieži mainīja savu stāvēšanas vietu. Ja nu šie kuģi ledus dēļ 
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nebūtu spējīgi kustēties, tad ienaidnieks ar savas artilērijas uguni varētu tos viegli no-
gremdēt. Tāpēc flotes komandieris nevarēja šādu stāvokli pielaist. Bet ja nu flote atstātu 
Daugavu, tad iestātos priekš mums ļoti kritisks brīdis. Daugava aizsalusi, un to visur var 
pāriet, un flotes artilērijas uguns to vairs neapsargā. Tādā ziņā auksts laiks varēja sniegt 
Bermontam lielu pabalstu.

Bez tam vēl ilgai gaidīšanai ir arī nepatīkamas morāliskas sekas: tā pamazina ener-
ģiju un aktivitāti; šo negatīvo iespaidu gaidīšana gan atstāja kā uz mūsējo, tā arī uz Ber-
monta karaspēku.

Ja nu visus šos apstākļus apskata kopā, tad iznāk, ka tālāka laika novilcināšana iz-
nāks par labu tikai Bermontam: ja mēs varējām izlietot šo laiku priekš organizēšanās un 
materiālās daļas uzlabošanas, tad Bermonts varēja darīt to pašu. Kas attiecas uz ofen-
sīvas iesākšanu no Bermonta puses un uz Daugavas aizsalšanu, tad šie gadījumi viegli 
varēja padarīt Latvijas stāvokli par katastrofisku. Varbūt politiskā ziņā dažu labu reizi ir 
izdevīga vienkārša aukstasinīga nogaidīšana. Bet militārā ziņā bezdarbība ir noziegums, 
jo kara sekmes atkarājas ne tieši no armijas stipruma, bet no derīgā darbā ieliktas kara-
spēka enerģijas; ja karaspēks stāv uz vietas, tad viņš liek ļoti maz enerģijas derīgā darbā.

Lai novērstu katastrofu un lai gūtu uzvaru, Latvijas armijai vajadzēja iesākt un dar-
boties agrāk, nekā to būtu iesācis ienaidnieks.

Frontes stāvoklis 1919. gada oktobra beigās bija šāds. Uz Daugavas kreisā krasta 
atradās Latgales divīzija; viņa ieņēma pozīcijas: ar Daugavpils pulku  – uz Buļļu salas, 
starp Buļļu muižu un Buļļu mājām un uz Lielupes (Bolderājas upes) labā krasta dien-
vidrietumu mežmalu un no turienes uz austrumiem, līdz Šmidtu mājām; ar Siguldas 
pulku no Šmidtu mājām uz austrumiem – līdz Daugavai netālu no Cementa fabrikas. 
Rēzeknes pulks atradās rezervē Bolderājā. Pie divīzijas bija tikai viena baterija – 4 lauka 
lielgabali, kuri atradās Daugavpils pulka pozīciju rajonā. Tātad Daugavas kreisais krasts 
bija ieņemts pietiekoši stipri un še bija pat rezervē neliels pulks. Artilērijas gan bija pā-
rāk maz, bet še mūsu artilērijas trūkums kompensējās ar Sabiedroto artilērijas uguni no 
kara kuģiem, kuri atradās Daugavā.

Vidzemes divīzija ar tai piedalītām daļām, ieņēma Daugavas labo krastu. Rajonu 
no Sarkandaugavas līdz Stopiņiem ieņēma Cēsu pulks un divīzijai piedalītas daļas – kara 
skola, komandantūras rotas, studentu bataljons, jūrnieku rota un dažas citas Rīgā at-
rodošās daļas. Rajonu no Stopiņiem līdz Aizpuriešu mājām (6 verstis uz rietumiem no 
Jaunjelgavas) ieņēma Valmieras pulks. Rīgas pulks atradās rezervē Rīgā. Tātad uz Vidze-
mes divīzijas frontes pietiekoši stipri bija ieņemts Rīgas rajons, kamēr uz pārējās frontes 
atradās visai vāji spēki.

Jaunjelgavas rajonu apsargāja Kurzemes divīzijas daļas: divi bataljoni no Jelgavas 
pulka, viena baterija, atsevišķs izlūku bataljons, viena rota no Ventspils pulka un Valmie-
ras pulka izlūku komanda; kopā apmēram viens pulks ar bateriju. 

Bez tam Kurzemes divīzijas komandierim bija dots aizrādījums novietot divīzijas 
rezervi Krustpils rajonā, lai vajadzības gadījumā ar to būtu iespējams pabalstīt Jaunjel-
gavas grupu. 

Tātad no visa uz Bermonta frontes stāvošā Latvijas karaspēka trīs ceturtdaļas bija 
Rīgas-–Bolderājas rajonā un uz visas pārējās frontes tikai viena ceturtdaļa. Armijas re-
zerves nebija pavisam, tas ir, nebija pilnīgi svabada, pie frontes nesaistīta karaspēka, 
kuru varētu pārsviest uz citu rajonu, tur sagrupēt spēkus un iesākt kādu jaunu operāciju. 
Uz Daugavas kreisā krasta, Bolderājas rajonā, Latgales divīzijai bija rezervē vesels pulks, 
bet viņu nebija iespējams atdalīt no divīzijas, nepadarot Bolderājas frontes stāvokli par 
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pilnīgi nedrošu, pat tik nedrošu, ka pie nopietnāka ienaidnieka uzbrukuma mums būtu 
Daugavas kreisais krasts pilnīgi jāatstāj. Taisni tāpat nevarēja tikt izvests no Rīgas Vi-
dzemes divīzijas rezervē stāvošais pulks, it īpaši ņemot vērā svarīgo Rīgas nozīmi. Līdz 
šim uz visas frontes bija nodibināts tikai līdzsvars un it īpaši Rīgas–Bolderājas rajonā. 
Panākt kādā rajonā pārsvaru par ienaidnieka spēkiem bija iespējams, tikai upurējot kādā 
citā rajonā līdzsvaru un paliekot tur par vājākiem. Lai ienaidnieks no savas puses neva-
rētu izmantot to rajonu, kur mēs būtu fronti pavājinājuši, tad bija vajadzīgs rīkoties ātri, 
kamēr ienaidnieks vēl nebūtu manījis šo spēku pārgrupēšanos. Kas attiecas uz mūsu ka-
raspēka kaujas spējām, tad jāsaka, ka apmācības, tā arī organizācijas un apbruņošanas 
ziņā nevarēja to saukt par karaspēku šā vārda pilnā nozīmē. Latvijas armijas kareivji un 
virsnieki bija lieliski sajūsmināti, izturīgi, pacietīgi un dūšīgi; bet tiem bija sveši mūslai-
ku taktiskie cīņas paņēmieni;  – sevišķi pie virsniekiem bija stipri manāms taktisku un 
organizatorisku zināšanu trūkums. Bet kā virsnieki, tā arī kareivji labi pazina vietējos 
zemes apstākļus, un Latvijas karaspēks baudīja milzīgu piekrišanu un vispusīgu pabalstu 
no iedzīvotāju puses.

Par Bermonta armiju bija zināms, ka tā sadalās trīs daļās: Dzelzs divīzijā, Vācu le-
ģionā, kurā ietilpst visi tā sauktie freikorpi, un krievu daļā. Vācu leģions ieņēma rajonu 
no Jaunjelgavas līdz Ķekavai, to līdzskaitot; bez tam Vācu leģions aizsargāja arī Bermon-
ta aizmuguri no Lietavas karaspēka uzbrukumiem. Dzelzs divīzija ieņēma Torņkalnu un 
tuvāko apkārtni – uz austrumiem līdz Ķekavai (to nerēķinot) uz rietumiem līdz jūrmalai 
(to ierēķinot); galvenie spēki atradās Torņkalnā un rezerve – Jelgavā. Krievu daļas ieņē-
ma Sloku un jūrmalu Slokas rajonā; bez tam viens krievu bataljons atradās Jaunjelgavas 
rajonā. Trūka ziņu par to, cik lielas daļas atrodas uz frontes un cik daudz ir rezervē sva-
bada karaspēka, kurš varētu tikt pārvests no viena rajona uz otru, nepavājinot fronti.

Bermonta armija sastāvēja no vāciem, kuri bija vēlējušies palikt dienestā, un no sa-
vervētiem krieviem. Vervētās armijās nav idejas un arī nav nekādas sajūsmas. Starp to 
vācu kareivi, kurš cīnījās pasaules karā, un vācu kareivi Bermonta armijā bija liela starpī-
ba: pirmajam bija liels morālisks spēks un sajūsma, jo viņš karoja par savu tēvuzemi, tur-
pretim otrs zināja, ka viņš strādā visai šaubīgas lietas labā un karo tikai tādēļ, lai dabūtu 
algu un laupījumu. Vispār vervētās armijās salasās tikai šaubīgi elementi. Bet tomēr lie-
lajā karā norūdītie, labi apmācītie un savus ieročus lieliski pārzinošie vāci-bermontie-
ši bija jāuzskata par ļoti labu un kaujas spējīgu karaspēku. Bermontieši-krievi jau bija 
daudz sliktāks un vājāks kaujas materiāls. Vispār bija jānāk pie slēdziena, ka Bermonta 
karaspēks skaita, apbruņošanas, tehniskās apgādāšanas un organizācijas ziņā ir pārāks 
par Latvijas karaspēku – dūšības ziņā bermontieti-vācieti varēja pielīdzināt Latvijas ka-
reivim. Bet Bermonta armijai bija arī savas vājās puses, kuras nāca zināmas caur mūsu 
izlūku darbību un no dažādām zīmīgām parādībām. Bermonta armijā nebija īstas militā-
ras disciplīnas. Bermontieši-vāci, kā kareivji, tā virsnieki, – kāvās lieliski, viņi mira kaujā 
kā īsti kareivji, – bet viņi neizpildīja tos dienesta pienākumus, kuri savienoti ar zināmām 
dzīves grūtībām: viņi nestāvēja uz lauku posteņiem, bet siltās istabās; neizpildīja pastā-
vīgu patruļu dienestu utt., lūkodami visur dabūt visas dzīves ērtības.

No Bermonta darbības oktobrī un no viņa ilgās uz vietas stāvēšanas bija jānāk pie 
slēdziena, ka tur ar karaspēka vadību kaut kas nav īsti kārtībā: vai tur nu ir savstarpēja rī-
vēšanās un nepaklausība, patvarība, vai kas tamlīdzīgs – bet citādi nebija izskaidrojama 
ienaidnieka ilgā bezdarbība. Bez tam visi iedzīvotāji izturējās ārkārtīgi naidīgi pret Ber-
monta karaspēku. Tātad mūsu armijai bija iespējams izmantot Bermonta armijas šādas 
vājās puses: disciplīnas trūkumu, – caur to cēlās daudzas taktiskas paviršības; cenšanos 
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uzturēties zem pajumtes, bet ne uz lauka, un noteiktas sistemātiskas virspavēlniecības 
rīkošanas un vispār kara un kaujas operāciju vadīšanas trūkumu.

Uzbrukuma plāns

Kā politiskie, tā militārie apstākļi prasīja Torņkalna atsvabināšanu; bez tam mili-
tārie apstākļi prasīja operāciju iesākšanu cik vien iespējams ātrāk; ātrāk, nekā to būtu 
iesācis ienaidnieks un kamēr vēl Daugava nav pilnīgi aizsalusi. Tāpēc bija jāizvēlas operā-
cijas-uzbrukuma virziens un jāizstrādā uzbrukuma plāns.

Uzbrukuma virzieni varēja būt vairāki: 1) pārvest stipru karaspēku uz Ventspili un 
Liepāju un tad no turienes uzbrukt Bermonta aizmugurei; jeb arī pārvest spēkus uz Jaun-
jelgavas rajonu un no turienes uzbrukt Bermonta flangam un aizmugurei; jeb vēl labāk – 
reizē uzbrukt no Ventspils un no Jaunjelgavas virzieniem; 2) pārcelties pār Daugavu kaut 
kur starp Stopiņiem un Jaunjelgavu un, virzoties uz dienvidiem, atgriezt Bermonta Jaun-
jelgavas grupu un tajā pašā laikā apiet arī Bermonta labo flangu; 3) uzbrukt no Rīgas–
Bolderājas rajona Bermonta nocietinātai frontei.

1) Pirmajam virzienam bija šādas labas un sliktas puses: pateicoties tam, ka mūsu 
armija darbojās mūsu pašu zemē, kur iedzīvotāji to pabalstīja, kas visādi kaitēja ienaid-
niekam, kā arī pateicoties tam, ka bermontieši stāvēja tikai muižās un pilsētās, bija 
jānāk pie slēdziena, ka visizdevīgāk ir uzbrukt Bermontam no sāniem un no muguras: 
t. i., atstāt cik vien maz iespējams karaspēka Rīgas un Daugavas apsargāšanai, bet visu 
pārējo armiju pārvest uz Bermonta flangiem – Ventspili un Jaunjelgavas rajonu, un tad 
plašā frontē iesākt uzbrukt ienaidnieka flangiem un aizmugurei, tādā veidā apejot un 
ielencot visu Bermonta armiju. Ar šādu Bermonta armijas apiešanu un ielenkšanu tā 
būtu spiesta vai nu ļoti steidzīgi atkāpties no Rīgas un Jelgavas, jeb arī tā kristu ar visu 
kara materiālu gūstā.

Bet šādu plānu mums nebija iespējams izvest dzīvē. Vispirms, mums nebija karaspē-
ka, kuru varētu noņemt no Rīgas vai Daugavmalas frontes; karaspēka mums knapi pieti-
ka priekš Rīgas un Daugavas apsargāšanas. Otrkārt – priekš tam, lai iesāktu ienaidnieka 
apiešanu un aplenkšanu plašā frontē, ir vajadzīga artilērija, kuras mums nebija. Bija gan 
priekšlikumi – formēt partizānus priekš šāda apiešanas manevra izpildīšanas; bet par-
tizāni nav pārvaldāmi un vadāmi, tāpēc tie nevar izvest kādu sistemātisku plānu, kas 
būtu savienots kopā ar vispārējām operācijām; vietējie iedzīvotāji cieš no partizāniem ne 
mazāk kā no ienaidnieka, un arī partizāniem ir vajadzīga artilērija. Treškārt, nebija vairs 
laika priekš kaut kādas ilgas sagatavošanās. Uzbrukums bija nekavējoši jāiesāk, jo citādi 
Bermonts varēja uzmosties no miega un iesākt no savas puses uzbrukumu.

2) Priekš tam, lai varētu pārcelties pār Daugavu kaut kur starp Stopiņiem un Jaun-
jelgavu, bija vajadzīgi lieli sagatavošanas darbi: sagatavot pārceļamos līdzekļus pirma-
jām daļām un tiltu galvenajiem spēkiem; tad – sakoncentrēt pret šo vietu karaspēku un 
pietiekoši daudz artilērijas. Zināms, visa šī sagatavošanās nevarētu palikt ienaidniekam 
nepamanīta. Pateicoties tam, ka viņa karaspēks bija daudz kustīgāks, viņš būtu paspējis 
savilkt pret šo vietu stipras rezerves, un, ņemot vērā, ka ienaidniekam artilērijas bija 
diezgan, bet mums ļoti maz, – šāda Daugavas forsēšana varētu beigties ļoti bēdīgi.

3) Ņemot vērā to, ka Bermonta armija vispār bija stiprāka nekā Latvijas armija un 
ka jau 9. oktobrī mūsu karaspēks bija dabūjis triecienu, – bija jānonāk pie slēdziena, ka 
uzbrukt Bermontam Torņkalna–Jelgavas virzienā būtu nepareizi – jo Bermonts bija jau 



151

nostiprinājies un šeit atradās viņa galvenie spēki. Un tāpēc tie paši mūsu spēki, kuri 9. 
oktobrī nevarēja aizturēt Bermonta karaspēka uzbrukumus, arī tagad nevarēja būt spē-
jīgi to izsist no apcietinātām pozīcijām. Vest mūsu mazo armiju tieši frontālā uzbruku-
mā – tas būtu uzskatāms vismaz par ļoti riskantu paņēmienu.

Bet šī uzbrukuma virzienam bija ļoti svarīgas izdevības. Vispirms šinī virzienā mēs 
varējām artilērijas ziņā būt stiprāki par ienaidnieku, jo Sabiedroto flote ļoti laipni piedā-
vāja visspēcīgāko artilērijas pabalstu tik tālu, cik tik viņu lielgabali sniedz, un viņi sniedza 
līdz 12 verstīm. Uz kara kuģiem ir vienmēr vislabākie, visjaunāko sistēmu lielgabali, un 
tie ir ne mazāki par 6 collu kalibru; tālāk – Sabiedroto flotei, zināms, lādiņu bija neapro-
bežots daudzums, tā tad artilērijas uguns bija gaidāma ļoti stipra un Latvijai it neko ne-
maksājoša. Otrkārt, uzbrukumu še varēja iesākt visātrākā laikā, jo mūsu spēki stāvēja vai 
nu jau uz uzbrukuma vietām, vai arī ļoti tuvu pie tām. Kavēties ar uzbrukuma iesākšanu, 
kā es jau aizrādīju, bija ļoti riskanti. Treškārt, visu sagatavošanos uz uzbrukumu varēja 
izpildīt, ienaidniekam nemanot; un, beidzot, ja uzbrukums neizdotos, tad mēs maz ko 
zaudētu, jo Sabiedroto flotes artilērija segtu mūsu karaspēka iziešanu no kaujas un ne-
dotu ienaidniekam iespējas iebrukt mūsu līdzšinējā pozīcijā. Izejot no visa augšminētā, 
bija jānāk pie slēdziena, ka visizdevīgāk ir pāriet uzbrukumā no mūsu frontes starp Rīgu 
un Bolderāju; uzbrukumu vest dienvidvirzienā, apejot Torņkalnu no rietumiem. Šis plāns 
bija jāpieņem, un viņu arī pieņēma.

Tā kā velti vilcināties bija ļoti riskanti, tad uzbrukuma iesākšanu nolika uz 2. novem-
bri, tas ir, cik tik bija iespējams agrāk, lai gan vistuvākās nākošās dienās bija gaidāma 
mūsu artilērijas papildināšana. Gaidīt nedrīkstēja, jo nebija zināms, vai Bermonts gaidīs.

Uzbrukuma izvešanas plāns īsumā bija šāds. Uzbrukumu sagatavot ar Sabiedroto 
flotes artilērijas uguni, tātad sagatavošana ļoti pamatīga. Uzbrukumu izpildīt Latgales 
divīzijai; lai priekš uzbrukšanas būtu pietiekoši spēki, tad piedalīt Rīgas pulku pie Lat-
gales divīzijas: priekš iesākuma šie spēki bija pietiekoši, un vairāk arī nebija iespējams 
piedalīt, neatstājot Rīgu nedrošā stāvoklī. Latgales divīzijai galveno uzbrukumu vest 
Tames muižas (Damenhof) un Šampētera virzienā, apejot Torņkalnu, un pēc Tames 
muižas un Šampētera ieņemšanas, uzbrūkot Torņkalnam no rietumiem un dienvidrie-
tumiem, priekš sava labā spārna nodrošināšanas  – Latgales divīzijai ieņemt jūrmalu; 
priekš kreisā spārna nodrošināšanas  – ieņemt Cementa fabriku vai nostiprināties tās 
tuvumā Daugavmalā.

Vidzemes divīzijai apsargāt Daugavas labo krastu un pēc iespējas taisīt ienaidnie-
kam uzbrukumus visā frontē, lai saistītu viņa uzmanību un spēkus pie Daugavas; to pašu 
darīt arī Kurzemes divīzijas daļām, kuras atradās Bermonta frontē.

Šāds bija galvenos vilcienos mehāniskais uzbrukuma plāns. Pie viņa izpildīšanas bija 
jāņem vērā sekojoši morāliski faktori: 1) mums pašiem artilērijas ļoti maz, bet Sabiedro-
to flote var un grib sniegt mums Latgales divīzijas frontē artilērijas uguns pabalstu, – tā-
tad no dažām vietām ienaidnieku izdzīt izdosies ļoti viegli; 2) mūsu karaspēks ir vispirms 
jāieradina uzvarēt: tāpēc iesākumā jāved tikai tādas operācijas, kuras ir samērā viegli 
izpildāmas, t.  i., kurās frontes daļās flotes artilērijas uguns jau būs satriekusi ienaid-
nieku, tur uzbrukt, ieņemt tās vietas un sākumā apmierināties ar maziem, bet drošiem 
panākumiem; tādā ceļā mūsu jaunais karaspēks pakāpeniski gūs uzticību pats uz saviem 
spēkiem un saviem vadoņiem; 3) kad uzbrukums būs iesākts, tad, ņemot vērā Bermonta 
līdzšinējo pasivitāti, mums vairs nebūs ko baidīties no viņa uzbrukuma, jo viņa galvenā 
vērība būs piegriezta mūsu uzbrukuma atsišanai, un mēs būsim tādā ziņā ņēmuši kaujas 
iniciatīvu savās rokās.
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Iesākumam tas ir pilnīgi pietiekoši. Ja mēs katru dienu uzbrūkam un ja šiem mūsu 
uzbrukumiem ir tomēr katru dienu kaut kādi panākumi – lai arī tie visniecīgākie –, tad 
mēs ar to pieradinām savu karaspēku uzvarēt, un ar to pašu pieradinām ienaidnieku 
pie viņa neveiksmēm un ieaudzējam tam neuzticību uz viņa spēkiem un vadoņiem. Šo 
„pieradināšanu” es ļoti labi varēju novērot 1915. gadā Novogeorgijevskas cietoksnī: kā 
krieviem, tā arī vāciem še bija kaujas ziņā ļoti vājš karaspēks (zemessargi); bet vāci bija 
dabūjuši kaujas iniciatīvu savās rokās, pieradināja savus kareivjus pie uzvarām, bet krie-
vus pie regulārām neveiksmēm; vāci sākumā apmierinājās ar ļoti maziem, bet drošiem 
panākumiem: viņi uzbruka ar lieliem spēkiem un, pabalstīti no stipras artilērijas, kādai 
sargu nodaļai – to, protams, izsita, bet tālāk negāja pat tad, kad tas bija iespējams, kaut 
arī ne bez zināma riska; pēc šādas nedēļu ilgas darbības viņu karaspēks jau bija spējīgs 
sekmīgi uzbrukt betona fortiem, bet krievu karaspēks vairs nebija spējīgs tos aizsargāt.

1. novembra vakarā Rīgas pulku pārveda no Rīgas uz Bolderāju – Latgales divīzijas 
komandiera rīcībā. Bet tanī pašā vakarā izrādījās, ka 2. novembrī nav iespējams uzsākt 
uzbrukumu, jo Sabiedroto flote nav sagatavojusies uz intensīvas uguns atklāšanu, – uz-
brukumu atlika uz 3. novembri.

Šī atlikšana bija ļoti nepatīkama. Pirmkārt, katra rīkojuma maiņa atstāj sliktu ie-
spaidu uz karaspēku; otrkārt, ienaidniekam varēja nākt zināms mūsu uzbrukuma plāns; 
un treškārt – ja ienaidnieks tiešām būtu izzinājis mūsu nodomus, vai vienkārši pamanījis 
mūsu karaspēka koncentrēšanos Bolderājā, tad viņš varētu atklāt uz Bolderāju artilēri-
jas uguni. Šinī gadījumā – ja Rīgas pulks no šīs bombardēšanas arī nebūtu cietis nekādus 
zaudējumus, tad tomēr viņa morāliskais spēks stipri sašļucis, jo rezervju apšaudīšana 
vispār atstāj lielāku iespaidu nekā karaspēka apšaudīšana tad, kad viņš atrodas pozīcijās.

31. oktobris un 1. un 2. novembris tika izlietoti uzbrukuma sagatavošanai visās noza-
rēs. Artilērijas un šauteņu munīciju piegādāja pietiekošā vairumā un tuvāk pie karaspē-
ka, kā arī nokārtoja šīs munīcijas piegādāšanu attiecīgām karaspēka daļām. Artilērijas 
pārvalde strādāja dienām un naktīm bez mazākās atpūtas, sagatavojot mērķējamās 
ietaises priekš angļu lielgabaliem, kuri bija atsūtīti bez šiem nepieciešamajiem piederu-
miem, kādēļ nebija vēl lietojami. Šis ļoti komplicētais darbs, kuru veica viskarstāko no-
vembra kauju dienās ar mūsu pašu līdzekļiem, ir jāuzskata par vienu no mūsu artilērijas 
priekšniecības varoņdarbiem, jo tikai ar to kļuva iespējams pabalstīt ar artilērijas uguni 
mūsu karaspēka tālāko uzbrukumu pēc tam, kad Sabiedroto flotes artilērija šo pabalstu 
vairs nevarēja sniegt.

Lielas grūtības bija ar ciešu sakaru nodibināšanu starp uzbrūkošās grupas, t. i., Lat-
gales divīzijas, štābu, virspavēlnieka štābu, Sabiedroto floti un novērošanas punktiem 
dažādās vietās; arī ar attiecīgo līdzekļu sadabūšanu priekš sakaru uzturēšanas starp Lat-
gales divīzijas štābu un visām uzbrukumā ejošām karaspēka daļām bija lielas grūtības. 
Kad karaspēka daļas stāv uz vietas, sakarus uzturēt ir samērā viegli; bet, kad karaspēka 
daļas pārvietojas, un it īpaši kaujā sakaru uzturēšana ir ļoti grūta; bet taisni kaujas laukā 
nepārtrauktu sakaru uzturēšana ir no vislielākā svara. Sakari bija jānodibina pār ūdeni 
un virs ūdens: Latgales divīzija atradās viņpus Daugavas un Sabiedroto flote – Daugavā. 
Pateicoties mūsu sakaru nodaļu lielajai centībai un it īpaši mūsu radiotelegrāfa koman-
dai, sakarus nodibināja, un pa visu kaujas laiku tie pastāvēja bez pārtraukuma un dar-
bojās ļoti sekmīgi. Cik nu mūsu trūcīgie līdzekļi to atļāva, karaspēku apgādāja ar siltu 
apģērbu un zābakiem, kuriem lauku karā ir daudz lielāka nozīme, nekā sēdot pozīcijās.

Vispār sauszemes karaspēka un flotes kopdarbība ir ļoti komplicēta un grūta; šīs 
grūtības vēl palielinājās caur to, ka kopdarbība šeit notika starp karaspēku un floti, kuri 
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bija viens otram sveši. Rīgas atsvabināšana ir viens no tiem visai retiem gadījumiem, kur 
šī kopdarbība noritēja ļoti sekmīgi. Lielajā karā man nācās ņemt dalību Krievijas armijas 
un flotes kopdarbībā, kas norisinājās Melnās jūras piekrastē, Dobrudžā, kā arī krievu ka-
raspēka un rumāņu Donavas flotiles kopdarbībā. Abos gadījumos šo kopdarbību nekādā 
ziņā nevarēja saukt par sekmīgu. Arī pie Rīgas atsvabināšanas gluži dabīgi radās kaujas 
kopdarbībā dažas grūtības, bet pie labas gribas un pieliekot visu enerģiju šīs grūtības 
tika novērstas.

Pēc tam, kad par ienaidnieka un mūsējo stāvokli bija iegūtas visur vajadzīgās ziņas, 
pēc tam, kad šis stāvoklis bija vispusīgi pārdomāts un apsvērts un pēc tam, kad pārdo-
māšana un apsvēršana bija vedušas pie viena galīga un neapgāžama slēdziena, ka mums 
nekavējoši ir jāuzsāk uzbrukums, katra veltīgi nokavēta diena, likās, varēja kļūt par lik-
tenīgu. Personīgi pats par sevi varu sacīt, ka es visvairāk uzbudināts jutos 31. oktobrī un 
sevišķi 2. novembrī; jo, ja šinīs dienās ienāktu ziņas, ka ienaidnieks ir iesācis kaut kur 
forsēt Daugavu, tad mūsu stāvoklis kļūtu bez izejas, un galvenais, ka ar katru nakti šī 
ienaidnieka uzbrukuma varbūtība kļuva arvienu draudošāka. Kā vēlāk nāca zināms no 
atrastiem dokumentiem, tad Bermonts patiesi bija nodomājis uzsāktu uzbrukumu 5. 
novembrī; ja nu mēs šo uzbrukumu būtu sagaidījuši un ja tas tiktu pienācīgi vadīts, tad 
maz ticams, ka mēs, uz vietas stāvēdami, būtu spējuši atsist šo uzbrukumu. Kad bija 
sagaidīta 2. novembra nakts, Latvijas stāvokli varēja jau uzskatīt par drusku uzlabojušos; 
pa nakti Bermonts neuzbruks, rītā agri mēs iesāksim uzbrukumu, un, kad mēs to būsim 
iesākuši, – mēs varēsim jau justies droši no pārsteigumiem.

3. novembra uzbrukums

3. novembrī, gaismai austot, Latvijas armijai bija jāpāriet uzbrukumā. Sakarā ar 
uzbrukuma izvešanas plānu un doto pavēli Latgales divīzijai bija pirmā kārtā jāieņem 
Buļļu sala līdz Lielupes ietekai un pirmā kāpu rinda un jālūko ieņemt Cementa fabriku, 
bez tam vēl jūrmalas ieņemšanai bija dots rīkojums mēģināt izcelt desantu pie Edin-
burgas [Dzintari]. Šis pēdējais uzdevums pašā uzbrukuma sākumā nebija vajadzīgs, bet 
tā kā visa jūrmala – no Bulduriem līdz Slokai – ir aizsargāta ar Lielupi, kuru forsēt ir ļoti 
grūti, tad vajadzēja lūkot ieņemt jūrmalu no jūras puses, kur atkal Sabiedroto flote va-
rēja sniegt lielu palīdzību. Izcelt jūrmalā desantu varēja cerēt tikai tādā gadījumā, kad 
šī desanta operācija notiktu ienaidniekam negaidot. Tādēļ šis desanta mēģinājums bija 
jādara tieši pirms vispārējā uzbrukuma iesākšanās: kad uzbrukums jau iesācies, tad ie-
naidnieks ir visās vietās daudz uzmanīgāks. Saskaņā ar dabūto pavēli un aizrādījumiem 
Latgales divīzijas komandieris pulkvedis Berķis ievadīja uzbrukumu sekojoši: nokārtojis 
visus sīkumus kopdarbībai ar Sabiedroto floti, viņš uzdeva Siguldas pulka kapitānam 
Muceniekam – ar divām rotām trijos Latvijas kara flotiles bruņotos kuģīšos izcelties jūr-
malā, Edinburgas rajonā.

Pulkvedim Bolšteinam – ar Rēzeknes pulku un 2 lielgabaliem ieņemt ar labo spārnu 
Buļļu salu; ar visiem pārējiem spēkiem ieņemt kāpu līniju līdz Lielupei, ieskaitot Vārnas 
krogu, un virzīties tālāk uz Bulduru tiltu un Pūpes staciju.

Pulkvedim Krustiņam – ar Daugavpils pulku un 2 lielgabaliem ieņemt dienvidu mež-
malu pie Sakaru mājām, tad – forsēt Kapara grāvi un ieņemt līniju Pinužu–Kalniņu mājas 
un virzīties uz kāpu otro rindu. Kapitānam Kalniņam ar Siguldas pulka trijām rotām būt 
gatavam uzbrukt Cementa fabrikai.
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Pulkveža Berķa, tas ir, uzbrukuma grupas komandiera rezervē palika viss Rīgas pulks 
un 2. eskadrons.

Jau naktī no 2. uz 3. novembri kā pirmais savu uzdevumu sāka izpildīt kapitāns 
Mucenieks. Stipra vēja dēļ desanta izbraukšana no Bolderājas nokavējās. Desants no-
nāca jūrmalas rajonā pie Edinburgas, kad jau bija gaišs. Ienaidnieks pamanīja kuģīšus 
un atklāja uz tiem uguni. Šai operācijai varēja būt sekmes tikai tad, ja izdotos izcelties 
malā, ienaidniekam nemanot. Ja nu ienaidnieks jau bija mūsu desantu pamanījis, tad uz 
sekmēm nebija ko cerēt, tāpēc desants atgāja no krasta atpakaļ jūrā. Jūrā mūsu kuģīši 
sastapa zvejniekus, kuri vēstīja desanta priekšniekam, ka Kauguros stāvot krievi, kuri 
gribot labprātīgi padoties gūstā. Desanta priekšnieks deva rīkojumu braukt uz Kaugu-
riem. Nobraucis Kauguros, viņš mēģināja izcelt desantu uz krasta, bet jau pirmo uz kras-
ta pusi izgājušo laivu saņēma ar ložmetēju uguni. Desants ar zaudējumiem bija spiests 
atgriezties uz Bolderāju. Tātad pati pirmā operācija neizdevās. 

Gaismai austot, Sabiedroto flotes artilērija atklāja savu spēcīgo uguni uz iepriekš 
nozīmētiem mērķiem. Reizē ar flotes artilērijas uguns attīstīšanos mūsu karaspēka da-
ļas sāka ieņemt izejas vietas uzbrukuma iesākšanai. Kad spēcīgā flotes artilērijas uguns 
bija jau nopostījusi ienaidnieka pozīcijas un nodarījusi ienaidniekam zaudējumus, tad šo 
uguni pārnesa uz ienaidnieka aizmuguri. Tanī pašā brīdī mūsu karaspēks iesāka strauju 
uzbrukumu visā frontē. Uzbrukumu pabalstīja arī mūsu baterijas un bruņotie vilcieni, 
kuri atradās Rīgas rajonā un apšaudīja ienaidnieka baterijas Torņkalna rajonā, kā arī tu-
rēja zem uguns galvenos ceļus un krustceļus, neļaujot ienaidniekam svabadi pārvietot 
savas rezerves.

Strauji iesāktais un labi vadītais uzbrukums gāja sekmīgi uz priekšu. Ap plkst. 12 jau 
Rēzeknes pulka labais flangs bija iztīrījis visu Buļļu salu no ienaidnieka; ap centru tas 
bija ieņēmis Vārnas krogu un kāpas pie Lielupes. Daugavpils pulks veda uzbrukumu ne 
mazāk sekmīgi: ar savu labo flangu tas turējās uz vienas līnijas ar Rēzeknes pulka kreiso 
flangu; ar savu centru un kreiso flangu tas, neraugoties uz stipru ienaidnieka ložmetēju 
un mīnmetēju uguni, bija ieņēmis mežmalu un kāpu pirmo līniju. Mazākas sekmes bija 
kreisajā flangā. Pēc tam, kad Sabiedroto flotes artilērija bija apšaudījusi Cementa fabri-
ku, Siguldas pulka rotas pārgāja straujā uzbrukumā, bet tika saņemtas ar stipru ienaid-
nieka uguni. Tomēr šīs rotas ieņēma Forsa fabriku un Zēbergu mājas, bet tālāk tikt neva-
rēja. Artilērija nebija spējīga sagraut Cementa fabrikas biezās sienas, kurās ienaidnieks 
mierīgi sēdēja un turēja visu pilnīgi atklāto apkārtni zem labi mērķētas ložmetēju un 
mīnmetēju uguns. Tātad jau ap plkst. 12 visā frontē mums bija lieli panākumi: visā frontē 
ienaidnieks bija padzīts atpakaļ. Priekš pirmās uzbrukuma dienas ar šiem panākumiem 
varēja apmierināties. Bet mūsu karaspēks turpināja uzbrukumu tālāk.

Ap plkst. 14 jau Rēzeknes pulks bija ar savu labo flangu nogājis līdz Bulduru tiltam 
un ar savu kreiso flangu atradās netālu no Pūpes stacijas. Tā kā Rēzeknes pulka kreisais 
flangs virzījās uz Pūpes staciju, tad Daugavpils pulkam bija jāmaina virziens uz kreiso 
pusi. Mainīdams virzienu uz kreiso pusi (kaujas laikā grūta operācija), Daugavpils pulks 
bija sasniedzis ar labo spārnu kāpu otro rindu pie Tames muižas un ar savu kreiso flan-
gu – Kleista muižu.

Rēzeknes un Daugavpils pulku sekmes sajūsmināja arī kreisajā flangā atrodošās Si-
guldas pulka rotas: tās gribēja visādā ziņā ieņemt Cementa fabriku. No jauna Sabiedro-
to flotes artilērija apšaudīja Cementa fabriku un no jauna Siguldas pulka rotas pārgāja 
straujā uzbrukumā, bet atkal tās tika saņemtas ar mierīgu un labi mērķētu ložmetēju 
uguni, un uzbrukumu pilnīgi atsita. Lai sadragātu Cementa fabrikas biezās sienas, bija 
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vajadzīgs milzīgs artilērijas lādiņu daudzums un lielāku kalibru artilērija. Kamēr šīs bie-
zās sienas nebija sadragātas, bermontiešu ložmetējnieki varēja justies droši un bija spē-
jīgi atsist katru uzbrukumu ar labi mērķētu uguni, pateicoties it īpaši tam apstāklim, 
ka visa Cementa fabrikas apkārtne pret ziemeļiem un rietumiem ir pilnīgi atklāts un 
līdzens lauks.

Ap plkst. 16 jau Rēzeknes pulks bija ieņēmis Bulduru tilta galu, tālāk Slēperu un Piņ-
ķu muižu, ar kreiso flangu tas bija ieņēmis Pūpes staciju un no pēdējās uz austrumiem 
pieslējies pie Daugavpils pulka labā flanga. Daugavpils pulks bija ieņēmis (uz austru-
miem no Rēzeknes pulka kreisā flanga) kāpu otro rindu; ar varonīgu strauju uzbrukumu 
tas bija pat ieņēmis Tames muižu un Jauno muižiņu (Neuhof). Bet pulks jau bija cietis 
stiprus zaudējumus un tam bija jāuztura plaša fronte, tāpēc, kad ienaidnieks pārgāja 
stiprā pretuzbrukumā, vājās pulka daļas izsita no Tames muižas, kura palika ienaidnieka 
rokās. Tālāk pa kreisi no Daugavpils pulka līdz Daugavai (uz ziemeļiem no Cementa fab-
rikas) ieņēma pozīciju Siguldas pulks.

Tuvojās vakars, tāpēc tika pavēlēts uz šīs līnijas pagaidām apstāties, tālāk nevirzīties 
un taisīt ierakumus, lai varētu vieglāk atsist varbūtējos ienaidnieka nakts pretuzbruku-
mus. Visas karaspēka daļas bija stipri nogurušas, tāpēc bija jāpaēdina kareivji, jāļauj tiem 
atpūsties un apsildīties. Pa nakti bija jāsaved viss kārtībā, jāpapildina kara materiāls, ar 
vārdu sakot – jāsagatavojas uz nākošās dienas tālāku uzbrukuma vešanu.

Arī citās frontēs 3. novembrī sekmīgi un enerģiski izpildīja visus dotos uzdevumus. 
Lai uzvarētu kaujā, ir jābūt stiprākam. Bet nav nemaz vajadzīgs būt stiprākam visā fron-
tē; pilnīgi pietiek, ja mēs esam stiprāki tajā vietā, kur gribam dot ienaidniekam galveno 
triecienu (šoreiz starp jūrmalu un Torņkalnu), un tanī laikā, kad tiek izdarīts šis trieciens. 
Triecienu nevar izdarīt vairākās stundās, bet paiet vairākas dienas; tātad ienaidniekam ir 
laika diezgan savilkt sev uz trieciena rajonu lielākus spēkus. Bet lai nedotu ienaidniekam 
iespēju savilkt lielākus spēkus tajā vietā, kur viņam dod triecienu, nepieciešami vajadzīgs 
saistīt ienaidnieka uzmanību un spēkus visā pārējā frontē. Tāpēc šī ienaidnieka spēku 
saistīšana visā frontē ir ne mazāk no svara kā pati trieciena izvešana: ja ienaidnieka spēki 
nebūs saistīti, tad mūsu trieciens neizdosies.

Ienaidnieka spēku saistīšana visā pārējā frontē bija uzdota Vidzemes divīzijai (bez 
Rīgas pulka) un Jaunjelgavas grupai, kura bija atdalīta no Kurzemes divīzijas daļām. Visā 
Daugavas piekrastes Rīgas rajonā tika uzturēta intensīva flinšu un ložmetēju uguns; 
mīnmetēji apšaudīja kreiso krastu; tālšāvēju baterija un bruņotais vilciens šāva uz da-
žādiem mērķiem Torņkalnā. Cēsu pulks mēģināja pārcelties uz kreiso krastu. Valmieras 
pulks izsūtīja uz kreiso krastu vairākas pastiprinātas izlūku nodaļas. Izlūkiem izdevās 
aizkļūt diezgan tālu (līdz Mercendorfas un Kaktu māju rajoniem), un tie bija sparīgi 
apšaudījušies ar ienaidnieku. Nebija no svara, ka Cēsu pulka pārcelšanās mēģinājums 
neizdevās un ka Valmieras pulka izlūku partijas bija padzītas atpakaļ, bet bija no svara, 
ka gar visu Daugavmalu ienaidnieks jutās apdraudēts un tāpēc nevarēja Daugavmalā 
spēkus pamazināt.

Vēl sekmīgāk bija panākusi ienaidnieka saistīšanu 3. novembrī mūsu Jaunjelgavas 
grupa. Jaunjelgavas rajonā uz 40 verstis platas frontes atradās Vācu leģiona Bādenes 
pulks (divi bataljoni un krievu nodaļa pulkveža Adamoviča vadībā, sastāvoša no visām 
ieroču šķirām, – pavisam ap 1000 cilvēku; krievu nodaļai bijusi piedota vācu ložmetēju 
rota leitnanta Krafta vadībā). Mūsu Jaunjelgavas grupa iesākusi uzbrukumu rīta krēslā 
3. novembrī. Uzbrukums vests ar tādu straujumu, ka krievu fronte pārrauta, krievi pilnī-
gi sakauti un meklējuši glābiņu bēgšanā. Mūsu karaspēks ielauzies bermontiešu rajonā 
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12  verstis dziļumā. Stipru pretošanos izrādījusi leitnanta Krafta ložmetēju rota, kura, 
lai gan tikusi ielenkta, tomēr izsitusies cauri un otrā dienā pievienojusies pie Bādenes 
pulka, noiedama riņķī ap 35 verstis. Tikai vedot kaujā pēdējās rezerves, bermontiešu 
Jaunjelgavas frontes priekšniekam ritmeistaram Krauze d’Avis izdevies aizsargāt Taur-
kalnes staciju. Daudz krievu bija gūstā krituši; krievi pazaudējuši ¼ no sava sastāva, pā-
rējie pilnīgi izklīduši; tos vajadzēja lasīt kopā un no jauna formēt no tiem rotas – tuvākā 
laikā tie vairs nav bijuši spējīgi ņemt kaujā dalību. Pēc šā uzbrukuma mūsu Jaunjelgavas 
grupa atkal atgāja uz vecajām vietām, jo priekš tālākas virzīšanās trūka spēka un galve-
nais – artilērijas. Šinī brīdī tālāka virzīšanās arī nebija vajadzīga. Savu uzdevumu – saistīt 
ienaidnieku Jaunjelgavas grupa bija izpildījusi ārkārtīgi sekmīgi: Bermonta labais spārns 
ar šo uzbrukumu bijis tik stipri apdraudēts, ka tas baidījies tikai par sevi un tam nav ne 
prātā nācis sūtīt kādu savu daļu uz Rīgas fronti. Tātad Dzelzs divīzija pie Torņkalna neva-
rēja dabūt palīdzību no Vācu leģiona no Jaunjelgavas rajona: tas bija vienīgais, ko mums 
vajadzēja sasniegt ar mūsu labā Daugavas krasta un Jaunjelgavas grupas karaspēka dar-
bību, kamēr nebūs izšķirta kauja pie Torņkalna.

Apskatot pirmajā uzbrukuma dienā gūtās sekmes, ir jāsaka, ka panākumi bija daudz 
lielāki par tiem, kurus vien jau varētu atzīt par pietiekošiem: visa fronte bija stipri pavir-
zījusies uz priekšu; Daugavpils pulks Jaunās muižiņas (Neuhof) rajonā bija saņēmis divus 
lielgabalus (no tiem viens tika atkal pazaudēts, ienaidniekam pārejot pretuzbrukumā), 
bija iegūti arī vairāki ložmetēji, mīnmetēji, flintes un cits kara materiāls. Te jāpiezīmē, ka 
to ložmetēju īsto skaitu, kuri tika iegūti kaujās, karaspēka daļas nekad neuzdeva pareizi, 
baidīdamās, ka tos viņiem var atņemt un atdot kādai citai karaspēka daļai, kurai ir ma-
zāk ložmetēju.

Kaujas pirmā diena jau apstiprināja iepriekšējo aprēķinu  – ar kādiem taktiskiem 
paņēmieniem mums visizdevīgāk uzbrukt ienaidniekam: ienaidniekam netīk stāvēt uz 
klaja lauka; tas sēž mājās un muižās, mitinādamies aiz akmeņu sienām, – tādēļ mūsu 
karaspēkam ir jāiet pāri laukiem un cauri mežiem un jāuzbrūk ienaidniekam no sāniem 
un no muguras. Kur tas nav iespējams (piemēram, Cementa fabrikā), tur nav paredza-
mas sekmes. Vēl jāatzīmē tas straujums, ar kādu mūsu karaspēks uzsāka uzbrukumu. 
Dažās vietās gāja grūti, bet tās tika pārvarētas. It īpaši nācās ciest Daugavpils pulkam, 
forsējot zem ienaidnieka uguns Kapara grāvi, kurš vēl nebija aizsalis. Visu dienu – kā no 
karaspēka daļām, tā arī no novērošanas punktiem – tika manīta ienaidnieka pusē nervo-
za kustība un nervozi steidzīga uguns; tas liecināja, ka ienaidnieks mūsu uzbrukumu nav 
gaidījis un mūsu panākumi to bija padarījuši nervozu. Tādēļ mēs varējām būt mierīgi un 
droši turpināt savu iesākto darbu.

Bija saņemtas ziņas, ka bermontieši virzās uz Talsiem, Ventspili un Liepāju; tas bija 
nepatīkami politiskā ziņā, bet, skatoties no stratēģiskā viedokļa, tas mums bija ļoti iz-
devīgi: jo tālāk aizvirzās ienaidnieks uz Ventspils un Liepājas pusi, jo vairāk tas izsvaida 
savus spēkus, un izšķirošā kaujā pie Rīgas viņa daļas būs stipri nogurušas. Tāpēc uz šās 
līnijas bija jātaisa ierakumi, lai varētu vieglāk atsist ienaidnieka varbūtējos pretuzbru-
kumus. Bija jāsaved viss kārtībā, jāpapildina kara materiāls, jāpaēdina kareivji un jāļauj 
tiem atpūsties un apsildīties, ar vārdu sakot – jāsagatavojas uz nākošās dienas cīņām. 
3. novembrī arī citās frontēs tika sekmīgi un enerģiski izpildīti visi dotie uzdevumi.
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Uzbrukuma tālākā gaita

 4. novembrī bija pavēlēts turpināt kauju saskaņā ar agrāko plānu. Tā kā Rīga bija 
jau puslīdz droša no ienaidnieka uzbrukuma, tad Latgales divīzija tika pastiprināta ar 
bruņoto automobili „Kurzemnieku”, un tai piedalīta no galvenās artilērijas pārvaldes 
sagatavotā haubiču baterija.

Naktī no 3. uz 4. novembri ievadīja kaujā Rīgas pulku pulkveža Apiņa vadībā. Rīgas 
pulku ieveda kaujas līnijā starp Rēzeknes pulka kreiso un Daugavpils pulka labo flangu, 
lai samazinātu stipri cietušā Daugavpils pulka kaujas sektoru un pakāpeniski izvestu šo 
pulku rezervē. Pulkvedis Apinis iesāka nakts uzbrukumu: Rīgas pulka otrais bataljons 
bez kaujas ieņēma Tames muižu, bet tālāk uz priekšu netika; tad tika uzdots trešajam 
bataljonam kapitāna Hasmaņa vadībā ieņemt Zolitūdi un Annas muižu, pie tam kapi-
tānam Hasmanim tika padotas arī priekšā atrodošās otrā bataljona rotas. Neskatoties 
uz to, ka kareivji nebija apmācīti nakts operācijām, kapitāns Hasmanis spīdoši izpildīja 
uzdevumu un līdz gaismai bija ieņēmis kāpas pie Nordeķu muižas, Annas muižu un Zo-
litūdes staciju. Kapitāna Hasmaņa nakts uzbrukumu vislielākā mērā veicināja Daugav-
pils pulka komandieris pulkvedis Krustiņš, nepārtraukti uzturēdams sakarus ar kapitā-
nu Hasmani un nodrošinādams tā flangu. Gaismai austot, kapitāns Hasmanis jau bija 
nostiprinājies uz ieņemtajām vietām un, neskatoties uz ienaidnieka uguni, cieši turēja 
savās rokās Zolitūdes staciju un Annas muižu. Šinī nakts uzbrukumā Rīgas pulks bija 
saņēmis 8 ložmetējus. 4. novembrī dienā Rīgas pulks, vēlēdamies, lai viņa kreisā flanga 
rotu nomainītu Daugavpils pulks, atsauca šo rotu no pozīcijas, no kāpām pie Nordeķu 
muižas; Daugavpils pulka rotas vēl nebija paspējušas nonākt uz šīm kāpām, kad tās jau 
ieņēma ienaidnieks, kāpēc Daugavpils pulka labais flangs palika pie Bites mājām.

Rīgas pulka stāvoklis Zolitūdes–Annas muižas rajonā bija ļoti grūts: pulks bija ie-
drāzies kā ķīlis ienaidnieka frontes vidū un tāpēc atradās zem pastāvīgas flangu uguns 
no divām pusēm. Rīgas pulks nevarēja tikt tālāk uz priekšu, kamēr nebija virzījušies uz 
priekšu viņa kaimiņu pulki; pie kam Rīgas pulka kreisajā spārnā virzīties uz priekšu ne-
bija izdevīgi, jo tur bija jāiet zem flanga uguns no Torņkalna. Bija jāgaida, kamēr ies uz 
priekšu Rēzeknes pulks; šim pulkam bija gara aizmugures līnija un tas prasīja zināmu lai-
ku priekš visa vajadzīgā piegādāšanas. Bez tam, Rēzeknes pulkam pastāvīgi virzoties uz 
priekšu, palielinājās arī viņa kaujas sektors; jo šī pulka labais spārns palikās uz priekšu, 
Buļļu salā, un rēzekniešiem bija jāapsargā Lielupe – no viņas grīvas līdz Bulduru tiltam. 
Bija jāizdara spēku pārgrupēšana, un tas prasīja zināmu laiku. Tādēļ Latgales divīzijas da-
ļas 4. novembrī tikai mazliet pavirzījās uz priekšu, lai uzlabotu savu stāvokli. Ienaidnieks 
mēģināja dažās vietās pāriet pretuzbrukumā, bet tika atsists. Tā kā visa jūrmala – no 
Bulduriem uz rietumiem – atradās ienaidnieka rokās, tad viņš bija piebraucis pa Lielupi 
no Jelgavas puses un centās pāriet uzbrukumā gar Lielupes labo krastu, bet arī šeit tika 
atsists no Rēzeknes pulka nenogurstošām rotām.

Rīgas rajonā uz Daugavas labā krasta uzstādīja Torņkalna apšaudīšanai jaunas bate-
rijas; pateicoties mūsu baterijām un mūsu bruņotajam vilcienam, ienaidnieka bruņotais 
vilciens nedrīkstēja parādīties Torņkalnā, bet turējās Bīriņmuižas virzienā. Cēsu un Val-
mieras pulki ļoti sekmīgi turpināja izlūku darbību kreisajā Daugavas krastā. Mūsu bru-
ņotais vilciens, nocēlis lielgabalu un pārvedis to ar šķūtniekiem uz Jaunjelgavas rajona 
pozīcijām, bija apšaudījis Taurkalnes staciju un Jaunjelgavas–Taurkalnes lielceļu, kāpēc 
ienaidniekam radās iespaids, it kā mums tur būtu ieradusies jauna baterija.
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Mūsu varonīgie lidotāji kā 3., tā arī 4. novembrī izdarīja dienā vairākus izlūkošanas 
lidojumus un sniedza ļoti pamatīgas ziņas par visu, kas notika ienaidnieka aizmugurē, kā 
arī uzrādīja vietas, kur atradās ienaidnieka baterijas.

4. novembrī no Liepājas pienāca ziņas, ka ienaidnieka bruņotais vilciens atrodas 
Dubenas stacijā un no turienes apšauda Grobiņas staciju un pilsētu; jau bija notikušas 
sadursmes starp mūsējiem un ienaidnieka izlūku partijām; Ventspils rajonā ienaidnieks 
bija ieņēmis Mutinu un Ugāli. Šīs ziņas bija ne visai patīkamas, bet mūsu militārajam 
stāvoklim visi šie notikumi nedraudēja; gluži otrādi – Rīgas atsvabināšanas operācijām 
tas varēja nākt tikai par labu.

4. novembra pēcpusdienā karaspēka daļas nostiprinājās ieņemtajās vietās un noor-
ganizēja pretuzbrukumu atsišanu; nostiprināšanās bija no sevišķi liela svara Rīgas pul-
kam, kurš sava tālu uz priekšu izbīdītā stāvokļa dēļ tika ļoti stipri apšaudīts ar mīnme-
tēju un artilērijas uguni.

Visu nakti no 4. uz 5. novembri ienaidnieks darbojās ļoti enerģiski, uzturēdams spē-
cīgu artilērijas un mīnmetēju uguni, sevišķi Rīgas pulka kaujas sektorā. Naktī Rīgas pulks 
mainīja Daugavpils pulku, kurš bija stipri cietis. Rīgas pulks atsita visus pret viņu vērstos 
uzbrukumus, pie tam pašā pirmajā kaujas dienā saņemdams 9 ložmetējus.

5. novembrī no rīta iesākās tālāka kaujas darbība. Pēc divu pirmo dienu kopdarbības 
ar flotes artilēriju iznāca mazs pārpratums starp Sabiedroto floti un mūsu karaspēku. 
Sabiedroto flotes komandieris jūras kapitāns Brisons paziņoja, ka uz priekšu flote vairs 
neuzturēšot tik intensīvu artilērijas uguni kā līdz šim, jo tā esot pilnīgi veltīga munīcijas 
tērēšana, šaujot tikai uz to pusi, kur atrodas ienaidnieks, jo lādiņi nekrīt tur, kur vaja-
dzīgs; bet, ja mūsējie varot noorganizēt novērošanu, lai pēc katra šāviena varētu ātri 
paziņot, kur ir ķerts, tad viņš labprāt turpināšot bermontiešu apšaudīšanu.

Flotes artilērija parasti šauj tikai uz redzamiem mērķiem, jo tas ir galvenais jūras 
kaujas veids. Vispār, kad tiek šauts uz neredzamiem (no baterijas) mērķiem, tad ir nepie-
ciešami vajadzīgs kaut kur būt novērotājam, kurš redzētu mērķi un šaušanas rezultātus 
un varētu koriģēt šaušanu. Lai flotes artilērija varētu sekmīgi apšaudīt viņai neredzamus 
mērķus, tad vajadzīgs, ka būtu novērotāji, kuri redz, kur krīt katrs šāviens, un par to 
ziņo šāvējiem. Bet, lai to ierīkotu, priekš tā mums trūka līdzekļu; un ir jāšaubās, vai vis-
pār to tā iespējams ierīkot flotē kā uz sauszemes baterijām. Tāpēc tika pieņemta šāda 
iekārta: kā flotei, tā arī karaspēka daļām bija izdotas kartes, uz kurām viss kaujas rajons 
bija sadalīts kvadrātos; un dažiem kvadrātiem bija no kuģiem saredzami priekšmeti – 
torņi, meži utt., flotes artilērija izmēģināja līdz šiem redzamiem priekšmetiem un tad 
pēc aprēķina no kartes pārnesa uguni uz to kvadrātu, uz kuru tika no karaspēka daļām 
pieprasīts flotei atklāt uguni. Šie pieprasījumi, kā arī ziņojumi par labu vai sliktu krišanu 
tika doti caur Latgales divīzijas radiotelegrāfu. Zināms, pie šādas šaušanas trāpīšana bija 
ļoti slikta; karaspēka daļas par to ziņoja uz floti, un tas bija iemesls, kādēļ flote negribēja 
vairs šaut pie tādiem apstākļiem. Citādi iekārtot šaušanu nebija iespējams; un tomēr 
galu galā ar šaušanas gala rezultātiem varēja būt pilnīgi mierā: flotes artilērijas uguns 
sniedza milzīgu pabalstu mūsu kareivjiem, paceldama viņu gara stāvokli, un reizē ar to 
atstāja ļoti nospiedošu iespaidu uz ienaidnieku. Ienaidnieks jau nezināja, vai lādiņi krīt 
zināmā vietā nejauši, vai tie tiek uz to mērķēti; pie tam ienaidnieka karavīri tomēr atra-
dās vai nu tanīs vietās, kur lādiņi krita, vai šo vietu tiešā tuvumā, un tāpēc šiem lādiņiem 
bija liels iespaids. Pateicoties šai šaušanai, mēs bijām jau sasnieguši lielus panākumus 
un, turpinot tādu pat šaušanu, bija paredzami panākumi arī uz priekšu. Tāpēc flotes ko-
mandierim apgalvoja, ka artilērija strādā ļoti labi, un ziņas par netrāpīšanu ir – vienkāršs 
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pārpratums; flotei piekomandētajam tulkam deva aizrādījumu, lai ziņas par netrāpīša-
nu pārtulko kaut kā citādi. Arī pēc tam flotes artilērija trāpīja reti, bet rezultāti vienmēr 
bija ļoti labi.

Pēc plkst. 1 ienaidnieks iesāka pretuzbrukumu, vērsdams to pret mūsu labo spār-
nu. Ar kuģīšiem no Jelgavas pievestās rezerves, izvirzīdamās kaujas kārtībā starp Lielupi 
un Babītes ezeru, iesāka uzbrukumu Rēzeknes pulka daļām, kuras ieņēma Bulduru tilta 
galu un Priedaines staciju; ienaidnieka kājniekus pabalstīja bruņotie kuģīši ar ložmetēju 
un maza kalibra ātršāvēju lielgabalu uguni; uguni atklāja arī pretinieka lauku baterijas. 
Rēzeknes pulka rota ar labi mērķētu flinšu un ložmetēju uguni piespieda ienaidnieka ķē-
des atkāpties. Pēc kādas stundas, ap plkst. 3, ienaidnieks no jauna pārgāja uzbrukumā ar 
apmēram 2 rotām kājnieku, bruņotu kuģīšu un artilērijas pabalstīts, kā arī ar flinšu ugu-
ni no Lielupes kreisā krasta. Pēc neilgas, bet sīvas ugunskaujas Rēzeknes pulka rotas bija 
spiestas atstāt tilta galu un Priedaines staciju, pie kam lielu lomu spēlēja arī ložmetēju 
sabojāšanās. Pateicoties pulka un bataljonu komandieru enerģiskai rīcībai, ļoti aktīvi 
pievilka rezerves, kuras pārgāja pretuzbrukumā pret ienaidnieka flangu, kad ienaidnieks 
vēl nebija paspējis sakārtoties un nostiprināties. Ienaidnieku izsita no Priedaines un tilta 
gala, viņš sāka atkāpties, apjuka un tika izklīdināts. Dēļ šī ienaidnieka pretuzbrukuma 
Rēzeknes pulks 5. novembrī nevarēja uzsākt nekādas operācijas. Frontes stāvoklis bija 
tāds, ka uzbrukumu bija izdevīgi vest tikai no Rēzeknes pulka sektora un no Rīgas pulka 
labā flanga sektora. Rīgas pulka kreisajam flangam un Siguldas pulkam bija iespējams 
izdarīt tikai frontālu pieres uzbrukumu Torņkalnam; no šāda frontāla uzbrukuma varēja 
gaidīt tikai zaudējumus, bet ne sekmes. Tāpēc ja nu Rēzeknes pulkam neizdevās iesākt 
operācijas ienaidnieka pretuzbrukumu dēļ, tad arī citām frontes daļām bija jāpaliek 
uz vietas.

5. novembra vakarā mūsu karaspēks uz Daugavas kreisā krasta ieņēma šādas po-
zīcijas: Buļļu salas dienvidrietumu galu, Vārnas krogu, Priedaini un Bulduru tilta galu, 
Slēperu krogu, Piņķu muižu, Bukultus, kāpas, kas 1½ verstis uz dienvidaustrumiem no 
Pūpes stacijas, dzelzsceļa līniju no šīm kāpām līdz Zolitūdei, Annas muižu, kāpu rindas 
rietumos no Nordeķiem, Jauno muižiņu, dzelzceļa būdu „B. V.” pie Esena muižas (Es-
senhof) un Āboliņiem. Tātad mūsu karaspēks šajā dienā nekur tālu uz priekšu nebija 
virzījies. Uz Daugavas labā krasta kā līdz šim tika sistemātiski izvesta ienaidnieka spēku 
un uzmanības saistīšana.

Bruņotā diviziona komandieris kapitāns Grosbarts bija no rīta organizējis izlūkoša-
nas gājienu pār Daugavas tiltu; izlūku partija bija laimīgi pārgājusi pāri un atpakaļ, sa-
celdama ienaidnieka pusē lielu uztraukumu. Studentu bataljons bija pārcēlis savu sargu 
posteni uz Zaķu salu. No Rīgas līdz Jaunjelgavai mūsu izlūku gājieni bija pilnīgi sasnieguši 
savu mērķi: uz kreisā Daugavas krasta parādījās jaunas baterijas, ložmetēji un sargu po-
steņi; tātad ienaidnieka uzmanība un spēki šeit bija priekš mums ļoti izdevīgi saistīti. 
5. novembra vakarā drusku nepatīkami bija tas, ka mūsu karaspēks šajā dienā nebija 
nekur ar sekmēm virzījies uz priekšu; it īpaši tas bija tāpēc nepatīkami, ka ienaidnieks 
šajā dienā bija izdarījis pretuzbrukumus; sakarā ar to viņš varēja nākt pie pārliecības, ka 
ar saviem pretuzbrukumiem ir apturējis mūsu ofensīvu. Nokļuvis pie šādas pārliecības, 
ienaidnieks patiesi varēja iesākt ofensīvu no savas puses. Stipru ienaidnieka uzbruku-
mu tagad bija grūtāk atsist, jo liela attāluma dēļ flotes artilērijai būtu daudz grūtāk pa-
balstīt šā uzbrukuma atsišanu; pašiem savas artilērijas mums bija vēl pārāk maz.

Vakarā Francijas militārās misijas priekšnieks pulkvedis Diparkē apvaicājās, cik lie-
las esot mūsu rezerves. – Bija jāatbild, ka mums rezervju pavisam nav. – Ko mēs darīšot, 
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ja ienaidnieks pārietu stiprā uzbrukumā? – Tā kā mums nav svabadu spēku ienaidnieka 
uzbrukuma atsišanai, tad mums jācenšas neļaut ienaidniekam pāriet uzbrukumā; lai to 
sasniegtu, mums pašiem nepārtraukti jāturpina uzbrukums. – Patiesībā tas tā arī bija. Ja 
arī kaut kādas rezerves mums bija iespējams Rīgā salasīt, tad tomēr viņas būtu ļoti ma-
zas stipra uzbrukuma atsišanai. Ņemot vērā to, ka lielā attāluma dēļ nebūtu iespējams 
norādīt Sabiedroto flotei, kur katru acumirkli atrodas uzbrūkošās ienaidnieka daļas un 
kādas vietas vajadzīgs apšaudīt,  – flotes pabalsts būtu daudz vājāks nekā tagad, kad 
mēs uzbrūkam.

No Liepājas bija saņemta šāda telegramma: „Ienaidnieka bruņotais vilciens apšau-
da mūsu fronti pie Grobiņas; ienaidnieka kolonnas, artilērijas un ložmetēju uguns pa-
balstītas, uzbruka mūsu pozīcijām, bet tika atsistas ar lieliem zaudējumiem; viņa lidotāji 
nometa bumbas un proklamācijas; angļu flote apšauda ienaidnieku; sakari ar Ventspili, 
Kuldīgu un Aizputi pārtraukti.” Tomēr uz to visu, kas notika Liepājā, nevarēja skatīties ci-
tādi kā uz blakus notikumiem; galvenais bija un palika – Torņkalns. Naktī uz 6. novembri 
visā frontē ienaidnieks uzturēja stipru mīnmetēju un ložmetēju uguni, no kuras sevišķi 
cieta Rīgas pulks, atrazdamies pie tagadējās situācijas frontē visgrūtākos apstākļos: viņa 
kaujas sektors atradās zem flangu uguns no divām pusēm, un sakarā ar to ienaidnieks 
taisīja Rīgas pulka kaujas sektorā bieži pretuzbrukumus.

6. novembrī saskaņā ar Sabiedroto floti mēģināja forsēt Bulduru tiltu. Plkst. 16 Sa-
biedroto flotes artilērija sāka sagatavot tilta forsēšanu. Pēc tilta rajona apšaudīšanas 
Rēzeknes pulka strēlnieku ķēdes mēģināja pāriet tiltu; bet uz tilta mūsu kareivjus sa-
ņēma ar labi mērķētu ložmetēju uguni, mūsu uzbrukums cieta pilnīgu neveiksmi; tika 
smagi ievainots bruņoto automobiļu komandieris kapitāns Dzeguze. Mūsu neveiksmes 
pie tilta forsēšanas izskaidrojamas ar to, ka flotes artilērijai nebija iespējams apšaudīt 
taisni pašu tilta galu, kur atradās ienaidnieka ložmetējs. Flotes artilērija nevar būt tik 
tuvos sakaros kā lauku artilērija ar kājniekiem, tādēļ infantērijas uzbrukumu varēja ie-
sākt tikai pēc zināma starpbrīža, kad flotes artilērija bija pabeigusi šaut; ienaidnieks, 
kurš pa flotes artilērijas šaušanas laiku bija kaut kur paslēpies, izmantoja šo starpbrīdi, 
lai ieņemtu savas pozīcijas pie ložmetējiem, un sagaidīja mūsējos ar ložmetēju uguni. 
Tilta forsēšanu bija vajadzīgs sagatavot sauszemes artilērijai, kuras mums bija ļoti maz, 
un tam mazumam, kas mums bija, trūka attiecīgās ietaises priekš ātras pārvietošanās 
un ātras uguns atklāšanas.

Apmēram tanī pašā laikā ienaidnieka ķēdes ar ložmetējiem pārgāja uzbrukumā no 
Beberbekas muižas pret Piņķu muižas un Bukultu māju rajoniem, bet mūsu uguns šo 
uzbrukumu viegli atsita.

Visā Dienvidu frontē – uz Daugavas kreisā krasta – ienaidnieks visu dienu uzturē-
ja uguni; vispār kā 5., tā arī 6. novembrī viņš sāka izrādīt vairāk dzīvības. Tādēļ vilcināt 
līdzšinējo stāvokli bija riskanti: ienaidnieks varēja pāriet spēcīgā pretuzbrukumā. Lai ne-
pielaistu ienaidnieku pie kontrofensīvas, mums pašiem bija jāpāriet enerģiskā uzbruku-
mā, un sakarā ar to deva arī attiecīgo rīkojumu.

Uz Daugavas labā krasta turpinājās priekš mums sekmīga izlūku darbība un ienaid-
nieka apšaudīšana. Studentu bataljona izlūki bija izsituši ienaidnieku no Lucava salas, 
saņemdami ienaidnieka ložmetēju. Valmieras pulka izlūki bija aizsnieguši Pilskalnu un 
Mercendorfu. Ienaidnieks sāka intensīvi apšaudīt Daugavas krastu.

Pie Rīgas bija novērots, ka ienaidnieks ar rokas granātām dragā Daugavas ledu; tā-
tad no Rīgas līdz pat Jaunjelgavai ienaidnieks sagaidīja Daugavas forsēšanu no mūsu pu-
ses. Tālab mēs varējām būt no viņa uzbrukuma droši. Ja nu ienaidnieks visā frontē – no 
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Rīgas līdz Jaunjelgavai – domāja tikai aizsargāties, tad ļoti varēja būt, ka tas grib taisīt 
pretuzbrukumu mūsu spēkiem Daugavas kreisajā krastā – pie Torņkalna. Bija pat ienā-
kušas jau ziņas, ka ienaidniekam ir pienākušas jaunas baterijas. Arī mūsu lidotāji mums 
ziņoja par lielām ienaidnieka spēku kustībām starp Rīgu un Jelgavu.

Ņemot vērā visu augšā minēto, uz 7. novembri deva rīkojumus: pulkvedim Berķim 
vispirms ieņemt jūrmalu, saīsināt savu fronti un nodrošināt viņas labo spārnu; pa šīs 
operācijas laiku nostādīt stipru aizsargu nodaļu Dzilnas rajonā. Otrkārt, ar vienu kolon-
nu ieņemt Beberbeku un Puriņus; ar otru (galveno) kolonnu taisīt enerģisku uzbruku-
mu no Zolitūdes uz dienvidiem, Tīriņmuižas virzienā; rezerves turēt Dreimaņu–-Plinkšu 
rajonā. Uz Daugavas labā krasta – Vidzemes un Kurzemes divīzijām turpināt enerģisku 
izlūku darbību, lai pievilktu ienaidnieka uzmanību. Zināms, uzbrukuma sekmīgai izpildī-
šanai bija vajadzīgs Sabiedroto flotes artilērijas pabalsts. Lai šis pabalsts būtu sekmīgs, 
tad bija vajadzīgs jau iepriekš norunāt kopdarbību ar flotes artilēriju visos sīkumos. To 
izdarīja jau vakarā.

6. novembrī pienāca ziņas, ka arī pie Liepājas 4. novembrī bijusi nikna kauja. Liepājas 
garnizons pulkveža Dankera vadībā ieņēmis pozīcijas uz vecās cietokšņa fortu līnijas. 
Otrais vācu gvardes rezerves pulks pārgājis stiprā uzbrukumā. Pateicoties pulkveža Dan-
kera enerģiskai rīcībai, Liepājas garnizona drošsirdībai un angļu flotes plašajam pabals-
tam – gan ar artilērijas uguni, gan ar dažādiem materiāliem –, ienaidnieka uzbrukums 
pilnīgi atsists; ienaidnieks cietis ļoti lielus zaudējumus un atkāpies uz Grobiņu, kur paš-
laik sakārtojoties. Naktī uz 7. novembri Pārdaugavas grupas kreisajā spārnā (Rīgas un 
Siguldas pulku kaujas sektori) ienaidnieks uzturēja ļoti stipru artilērijas un mīnmetēju 
uguni; viņa smagā artilērija apšaudīja mūsu aizmuguri līdz pat Daugavgrīvai. Rēzeknes 
pulks pa nakti izdarīja pamatīgu izlūkošanu tajā rajonā, kur viņam bija, dienai austot, 
jāiet uzbrukumā.

Jūrmalas ieņemšanu jeb labā spārna nodrošināšanu 7. novembrī izpildīt neizde-
vās. Tā kā Bulduru tilta forsēšanu bija iespējams sekmīgi izpildīt tikai tanī gadījumā, ja 
sauszemes artilērija varētu sagatavot šo forsēšanu un pabalstīt uzbrucējus, un tā kā pa 
nakti neizdevās nostādīt lielgabalus attiecīgās vietās, – tad tilta forsēšana bija jāatliek. 
Ņemot vērā tilta forsēšanas grūtības, pulkvedis Berķis bija nodomājis nākošajā dienā 
ieņemt jūrmalu, uzbrūkot no divām pusēm: forsējot Bulduru tiltu un tanī pašā laikā iz-
ceļot desantu no jūras puses.

7. novembrī Rēzeknes pulks, izmantodams izlūku gājienā pa nakti sadabūtās ziņas, 
agri no rīta uzsāka uzbrukumu Beberbekas virzienā. Apejot ienaidnieku un uzbrūkot tam 
no muguras, Rēzeknes pulka pusrota ieņēma Beberbekas muižu; tanī bija atradusies ap-
mēram 100 vīru liela ienaidnieka nodaļa, kura glābās bēgšus, atstādama Beberbekā da-
žus kara materiālus. No Beberbekas uz Dzilnas pusi Rēzeknes pulks izsūtīja izlūkus, kuri 
sastapa ienaidnieku tikai pie Dzilnas un Streiļu mājām – tas bija panikā aizbēdzis. Bet jau 
pēcpusdienā izlūki atkal parādījās Beberbekas tuvumā; saņemti ar mūsējo uguni, tie ātri 
atkal pazuda. Kreisajā spārnā, Nordeķu rajonā, ienaidnieks plkst. 9 no rīta pārgāja pre-
tuzbrukumā; uzbrukums tika atsists. Ap plkst. 13 ienaidnieks šajā pašā rajonā atjaunoja 
uzbrukumu, bet cieta atkal neveiksmi. Visā kreisajā spārnā ienaidnieks pastāvīgi uztu-
rēja stipru artilērijas un mīnmetēju uguni, no kuras stipri cieta Rīgas pulks; atrazdamies 
zem tādas uguns un nepabalstīts no mūsu artilērijas (kuras mums nebija), Rīgas pulks 
nevarēja pāriet uzbrukumā; uzbrukumu mums nācās vest galvenā kārtā ar labo spārnu. 
Turpinādams virzīties uz priekšu, Rēzeknes pulks ap plkst. 17 izsita ienaidnieku no Streiļu 
mājām, pie kam saņēma 2 ložmetējus un 26 zirgus. Rēzeknes pulka labā spārna izlūki 
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bija aizgājuši līdz Babītes ezera austrumgalam, kur saņēma gūstekņus (krievus). Beber-
bekas ieņemšana pilnīgi nodrošināja mūsu centra tālāko uzbrukumu no rietumu puses. 
Rēzeknes pulka panākumi 7. novembrī bija tādi, kuri bez šaubām darīja ļoti lielu iespaidu 
uz ienaidnieku: tie vislielākā mērā apdraudēja ienaidnieka satiksmi starp Torņkalnā at-
rodošamies spēkiem un Slokas grupu. Ienaidniekam bija jādomā par to, lai viņa fronte 
netiktu galīgi pārrauta. Tāpēc no ienaidnieka stipra pretuzbrukuma bīstamā mums vir-
zienā mums nebija tik daudz ko baidīties. Bīstami mums bija šādi virzieni: 1) uz Rīgas 
pulka kreisā un Siguldas pulka labā flangiem no vienas puses, un no Bulduru tilta un 
starp Lielupi un Babītes ezeru no otras puses. Pēdējais virziens pēc 7. novembra Rēzeknes 
pulka panākumiem tapa par mazāk bīstamu, bet tomēr, stipri uzbrūkot šinīs virzienos, 
ienaidnieks izdevības gadījumā varēja pilnīgi atgriezt mūsu karaspēku no Bolderājas, 
to pilnīgi ielenkt un iznīcināt, pie kam Sabiedroto flotes artilērija varētu maz ko mums 
palīdzēt. Tāpēc visai šai darbībai bija arī otra – negatīvā puse: mūsu centrs katru dienu 
regulāri virzījās uz priekšu, kamēr abi flangi palika pilnīgi uz vietas – labais Bulduros, pie 
Lielupes ietekas jūrā, un kreisais – pie Cementa fabrikas. Ar to mūsu stāvoklis palika ar 
katru dienu arvienu vairāk ielenkts un mūsu fronte izstiepās garumā. Zināms, pagarinā-
jās arī ienaidnieka fronte; jo, kad vienas puses karaspēka daļas ir ielenktas, tad ielencēja 
karaspēka daļas arī atrodas ielenktā stāvoklī. Kā tas, kurš apiet flangu jeb pārrauj fronti, 
tā tas, kura flangs tiek apiets jeb fronte pārrauta, atrodas vienādos grūtos apstākļos. 
Izšķirošās sekmes un galīgs cīņas iznākums šādos gadījumos atkarājas pilnīgi no tā, kura 
puse prot labāk manevrēt un kurai pusei ir pietiekoši daudz morāliska spēka  – izvest 
savus nodomātos plānus līdz galam, neskatoties ne uz kādām nejaušībām. Nekad nav 
iespējams gūt uzvaru, ja prāto par to, ko darīs ienaidnieks un kas mums ir pret to jāda-
ra – tas noved pie defensīvas, kura beidzas ar neveiksmēm. Kas grib uzvarēt, tam jādomā 
par to, ko viņš grib panākt un kā ienaidnieks var reaģēt uz viņa darbību: ir jāuzspiež sava 
griba un vara ienaidniekam; jāpiespiež viņš aprobežoties ar aizsargāšanos – aizsargā-
šanos, kura tā kā tā reiz beigsies ar pilnīgu neveiksmi. Līdz šim tas mums bija izdevies; 
tas pats bija jādara arī uz priekšu: katru dienu bija jāuzbrūk ienaidniekam, kur vien tas 
ir iespējams, – neskatoties uz to, kur paliek mūsu flangi, – tikai tad ienaidnieks nevarēs 
pāriet vispārējā pretuzbrukumā.

No mūsu karaspēka darbības Daugavas labajā krastā ir jāatzīmē, ka tā ar katru dienu 
guva arvien labākus panākumus. 7. novembrī Cēsu pulka izlūku partijas tika sagaidītas 
ar ļoti stipru artilērijas un ložmetēju uguni; tātad ienaidnieks bija savilcis uz Daugavas 
krasta lielākus spēkus, tos ņemdams no aizmugures; un pateicoties tam, šie spēki neva-
rēja tikt izlietoti priekš Rīgas. Tie paši izlūki vēl ziņoja, ka ienaidnieks mobilizē Daugavas 
kreisajā krastā iedzīvotājus pozīciju nostiprināšanas darbiem; tātad viņš domāja tikai 
par aizsargāšanos, bet nevis par uzbrukumu. Valmieras pulka izlūki bija vairākās vietās 
aizgājuši 5–10 verstis ienaidnieka aizmugurē, kur tiem bija izcēlusies vairāku stundu ilga 
apšaudīšanās ar ienaidnieku; tādā ziņā ienaidnieka labais spārns bija stipri apdraudēts 
un daļa viņa spēku bija atkal saistīta uz vietas. Aplūkojot mūsu stāvokli pēc kartes, bija 
jāatzīst, ka mūsu uzbrūkošās grupas stāvoklis ir riskants (tā bija ielenkta no divām pu-
sēm, atrazdamās it kā maisā); bet, ņemot vērā mūsu un ienaidnieka darbību un visas par 
ienaidnieku savāktās ziņas un to visu aukstasinīgi apsverot, bija jānāk pie slēdziena, ka 
mūsu darbība norisinās pilnīgi pēc izstrādāta plāna un ka šo plānu izpilda visos sīkumos 
un ļoti sekmīgi. Tādēļ nevarēja būt šaubu, ka jāturpina rīkoties pēc šā paša plāna; jo tas 
mums galu galā solīja labus rezultātus, kaut arī tie nāktu pamazām, pakāpeniski.
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Arī no Liepājas bija pienākušas apmierinošas ziņas: ienaidnieks tur izturējās mierīgi 
un nebija atkārtojis uzbrukumu.

Naktī uz 8. novembri ienaidnieks izrādīja lielu uztraukumu. Pārdaugavā  – mūsu 
kreisajā flangā un centrā – viņš uzturēja ļoti stipru artilērijas un mīnmetēju uguni; viņa 
izlūku partijas mēģināja tuvoties vairākās vietās mūsu pozīcijām. Mūsu labajā spārnā 
ienaidnieks veda tikai izlūku darbību. Pie Bulduru tilta bija tikai reta flinšu uguns. No 
tādas ienaidnieka izturēšanās varēja spriest, ka viņa galvenie spēki atrodas Torņkalnā; 
un, ja ienaidnieks arī nāktu pretuzbrukumā, tad tikai no Torņkalna vai Tīriņmuižas pu-
ses. Bija grūti noteikt, vai ienaidnieka enerģiskā darbība mūsu kreisajā spārnā liecina 
par viņa gatavību pāriet uzbrukumā, vai atkal norāda, ka viņš ir palicis ļoti nervozs un 
baidās no mūsu uzbrukuma. Atstājot šī jautājuma izšķiršanu nākotnei, bija tomēr jā-
piegriež Torņkalna rajonam sevišķa uzmanība – īpaši tagad, kur kaujas izšķirošais brīdis 
nāca arvien tuvāk.

8. novembrī vispirms bija jāieņem jūrmala. Jūrmalas ieņemšanu vajadzēja izdarīt ar 
desanta izcelšanu un frontālu uzbrukumu pa Bulduru tiltu. Desanta operācija jūrmalas 
ieņemšanai bija jāatmet, jo naktī uz 8. novembri bija tik stiprs vējš, ka mūsu mazie kuģīši 
nedrīkstēja izbraukt jūrā. Tā paša lielā vēja dēļ bija jārēķinās ar to, ka Sabiedroto flotes 
artilērijas ugunij būs mazāki panākumi. Toties lielāka vērība bija jāpiegriež jūrmalas ie-
ņemšanai, forsējot Lielupi. Bija jāpieved baterija, kura turētu kreiso Lielupes krastu zem 
uguns, kamēr mūsu strēlnieki ies pāri tiltam, šī baterija bija jāuzstāda tā, ka viņas uguns 
neķertu mūsējos, tiem tuvojoties tiltam un pat atrodoties uz tilta. Kā jau augšā minēts, 
mūsu baterija toreiz vēl nebija spējīga ātri pārvietoties no vienas pozīcijas uz otru un 
atklāt labi mērķētu uguni. Kad baterija beidzot bija uzstādīta, iesākās tilta forsēšana. 
Ienaidnieka ložmetējnieki tika pa daļai iznīcināti ar artilērijas uguni, pa daļai piespiesti 
atstāt ložmetējus un uzmeklēt paslēptuves. Pa to laiku Rēzeknes pulka bataljons kapi-
tāna Hermansona vadībā pienāca pie Lielupes kreisā krasta; pēc iepriekš norunāta signā-
la kājnieki metās pār tiltu uz kreiso krastu; artilērija pēc tā paša signāla vērsa savu uguni 
uz ienaidnieka aizmuguri. Uzbrukums bija tik straujš, ka ienaidnieka ložmetējnieki vairs 
nepaguva pietikt pie saviem ložmetējiem. Plkst. 11 tilts bija ieņemts, un bataljons virzī-
jās uz priekšu uz Bulduriem un tālāk – uz Edinburgu. Ienaidnieks sīvi pretojās. Bulduros 
viena rota tika izsūtīta uz Buļļu pusi, citas rotas devās uz Edinburgu un Majoriem. Tā kā 
mūsu rotas ķēde nevarēja aizņemt visu šaurumu starp jūru un Lielupi, tad ienaidnieka 
nodaļas, kuras atradās pie Lielupes ietekas jūrā, paspēja izšmaukties garām mūsu rotai, 
kā arī tām rotām, kuras virzījās uz Majoriem, un pievienoties savējiem. Sevišķi stipru 
pretošanos izrādīja ienaidnieks Dubultos, bet, neskatoties uz to, mūsu bataljons bija 
ieņēmis līdz vakaram daļu no Dubultiem un nostiprinājies uz šauruma starp Lielupi un 
jūru. Jūrmalā krita mūsu rokās vairāki ložmetēji, lielgabalu lādiņi, telefona aparāti, zirgi 
un cits kara laupījums. Pateicoties jūrmalas ieņemšanai, mūsu labā spārna stāvoklis bija 
stipri uzlabojies: ienaidnieks vairs neapdraudēja mūsu flangu, fronte stipri saīsinājās un 
mūsu jaunās pozīcijas atradās ļoti izdevīgās vietās: šaurums pie Dubultiem starp Lielupi 
un jūru, šaurums starp Lielupi un Babītes ezeru un tālāk  – Babītes ezers ar klajajām, 
līdzenajām ezermalas pļavām.

Tagad nebija vairs vajadzīgi lielāki spēki labā flanga aizsargāšanai: šos spēkus varēja 
pārvietot uz centru. Tagad nebija vairs vajadzīgs turēt divīzijas rezervi labā spārna tuvu-
mā – tālu no centra; tagad rezervi varēja arī pārvietot tuvāk pie centra, lai pastiprinātu 
galveno triecienu.
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Beberbekas rajons jau bija pilnīgi iztīrīts no ienaidnieka, un mūsu izlūki darbojās 
Dzilnas rajonā. Dzilnas apvidus ieņemšana bija no ļoti liela svara priekš mūsu labā spār-
na; ieņemot Dzilnas rajonu, viss mūsu labais spārns būtu pilnīgi nodrošināts un būtu arī 
nodrošināta Torņkalna tālākā aplenkšanas operācija; zaudējot Dzilnas rajonu, ienaid-
nieks zaudētu tiešus sakarus starp to grupu, kura atrodas Babītes ezera rajonā, un Torņ-
kalna grupu.

Plkst. 17 ienaidnieks pārgāja uzbrukumā Esena muižas un Jaunās muižas rajonos, 
bet ar mūsu artilērijas un ložmetēju uguni tika atsists un viņa ķēdes izklīdinātas. Stipra 
artilērijas, mīnmetēju un ložmetēju uguns kreisajā spārnā turpinājās visu dienu.

Ar šīs dienas uzbrukumu bija sperts liels solis uz priekšu Torņkalna ieņemšanas 
operācijā. Daugavas labā krasta frontē tika turpinātas sekmīgas demonstrācijas, kā arī 
sniegts pabalsts ar artilērijas uguni Pārdaugavas grupai. Mūsu tālšāvēju baterija un bru-
ņotais vilciens neatstāja Torņkalnā nevienu neapšaudītu mērķi. Sevišķi svarīga loma pie 
šīs apšaudīšanas piekrita mūsu novērošanas punktiem, kuri bija ierīkoti torņos un Dau-
gavmalas mājās, no kurienes bija labi pārredzams viss Torņkalna rajons; novērošanas 
punktos atradās vecāki artilērijas virsnieki, kuriem bija daudz kara piedzīvojumu šādā 
komplicētā novērošanā un šaušanas koriģēšanā. Mūsu lidotāji ienaidnieka aizmugurē 
nemitīgi meta bumbas uz viņa kolonnām, vezumniekiem un tamlīdzīgiem mērķiem. Pa-
teicoties šādai darbībai, ienaidnieks nedrīkstēja dienas laikā pa Torņkalna ielām pārvie-
tot savu karaspēku un braukt pa ielām; viņš nedrīkstēja arī dienā pa aizmugures ceļiem 
pārgrupēt karaspēku un pa ceļiem pievest karaspēkam vajadzīgo materiālu, munīciju 
un uzturu.

Izšķirošais uzbrukums 9. un 10. novembrī

Tagadējais stāvoklis atļāva mums jau daudz svabadāku rīcību: bija plašs rajons un 
nodrošināti flangi, jo ar labā flanga nodrošināšanu arī kreisā flanga stāvoklis pie Cemen-
ta fabrikas nebija tik stipri apdraudēts. Ja nu mēs bijām svabadu rīcības brīvību sasnie-
guši, tad to vajadzēja arī izlietot bez kavēšanās, pretējā gadījumā mūsu panākumi varēja 
iet pazušanā: labākā gadījumā ienaidnieks varēja atkāpties kaut kur uz aizmugures pozī-
ciju, sliktākā gadījumā ienaidnieks varēja izvest kādu pretdarbības plānu. Bija vajadzīgs, 
lai mēs ar savu enerģisko darbību neļautu ienaidniekam mierīgi izvest ne pirmo, ne otro 
no šīm varbūtībām. Ar katru jaunu panākumu bija vajadzīgs vairāk un vairāk palielināt 
mūsu karaspēka enerģiju tālāku panākumu iegūšanai: tikai tādas darbības galīgie rezul-
tāti var dot pilnīgu uzvaru.

Visu nakti pirms 9. novembra ilga abpusīga apšaudīšanās. Sevišķi stipru uguni ie-
naidnieks raidīja uz Esena muižas un Jaunās muižiņas rajoniem; pie Varkaļu kroga cīņas 
turpinājās visu nakti; visā jūrmalas rajonā cītīgi gūstīja vasarnīcās un mežā paslēpušos 
ienaidnieka kareivjus, tīrīja jūrmalu no ienaidnieka daļu atliekām. Gaismai austot, Rē-
zeknes pulks sāka virzīties uz priekšu uz Dzilnas pusi. Pēc izlūku ziņām, Dzilnā bija diez-
gan stipra ienaidnieka nodaļa; ienaidnieks tur bija ļoti labi nostiprinājies smilšu kāpās, 
nostādīdams frontē un uz flangiem ložmetējus un mīnmetējus. Smilšu kāpas nevarēja 
apšaudīt ar artilērijas tāluguni, un tādēļ arī bija grūti dabūt kādā vietā ienaidnieku zem 
flangu uguns. Ar artilērijas uguni izsist ienaidnieku bija gandrīz neiespējami, jo smilšu 
kāpas bija apaugušas kokiem, un tādēļ novērošana no tālienes bija neiespējama; pievest 
tuvu artilēriju – tas prasītu ļoti daudz laika, jo ceļi tur bija ļoti slikti un mūsu artilērija, kā 
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sacīts, bija maz ko spējīga pārvietoties. Rēzeknes pulka rotas virzījās uz priekšu ar nolū-
ku – uzbrukt ienaidniekam no flangiem. Kokiem apaugušajās kāpās bija grūti orientēties 
un uzturēt sakarus, tādēļ arī mūsu rotas bieži pašas nokļuva zem ienaidnieka flangu 
guns. Palīgā izsauca bruņoto automobili, bet uz smilšainā ceļa viņš maz ko spēja palī-
dzēt. Uzbrukums turpinājās līdz vakaram. Krēslai uznākot, mūsu rotām tomēr izdevās 
ielenkt ienaidnieku no flangiem, kaut gan tas sīvi pretojās, uzturēdams ložmetēju un 
mīnmetēju uguni. Tikai ap plkst. 23 mūsu rotām bija izdevies galīgi apiet ienaidnieka 
spārnus un, uzbrūkot tiem, galu galā izsist ienaidnieku pēc niknas kaujas no Dzilnas; 
atlika no rīta tikai paplašināt ieņemto un izdevīgi nostiprināties ieņemtajā rajonā. Ar 
Dzilnas rajona un jūrmalas (pagājušajā dienā) ieņemšanu mūsu labā spārna operācijas 
varēja skaitīt par pabeigtām: labais spārns bija izbīdīts tik tālu uz priekšu un atradās tik 
izdevīgā vietā, ka centrs pilnīgi droši varēja turpināt uzbrukumu Tīriņmuižas virzienā, lai 
apietu Torņkalnu un uzbruktu tam no dienvidiem. Mūsu armijas tālākā darbība tagad 
bija pilnīgi nodrošināta. Pat vislielākās neveiksmēs mūsu armijai nedraudēja briesmas 
tikt ielenktai un iznīcinātai. Mūsu frontei gan bija arī ļoti plaša aizmugure manevrēšanai; 
un, ja arī pagarinājās mūsu fronte, tad reizē ar to pagarinājās arī ienaidnieka fronte; pie 
tam pēdējā bija tagad saskaldīta daudzās daļās, starp kurām ļoti grūti nācās uzturēt sa-
karus. Tāpēc no ienaidnieka vairs nevarēja sagaidīt veiklu un plānveidīgu kaujas vadību, 
vismaz atdalītajās grupās – starp jūru un Lielupi, starp Lielupi un Babītes ezeru un starp 
Babīti un Tīreļpurvu. Aizdomas par to, ka šīs grupas ir viena no otras pilnīgi atdalītas 
un zaudējušas sakarus kā savstarpīgi, tā ar priekšniecību, drīzumā tika pastiprinātas ar 
mūsu bruņotā kuģīša darbību. Mūsu bruņotais kuģītis naktī bija nobraucis pa Lielupi no 
Dubultiem līdz Slokai, kur mūsējie bija izzinājuši no vietējiem iedzīvotājiem, ka ienaid-
nieks ļoti uztraukts un, kā redzams, zaudējis sakarus ar kaimiņu un vairs nesaņem aiz-
rādījumus no augstākās priekšniecības. Torņkalnā un gar Daugavas krastu ienaidnieks 
izturējās tāpat kā līdz šim; te darbojās mūsu izlūki. Ienaidnieks pastiprināja Daugavas 
krasta apsardzību ar jauniem mīnmetējiem un ložmetējiem; viņš kā agrāk enerģiski aiz-
stāvēja Cementa fabriku un Torņkalnu. Pēc tam, kad mūsu labais spārns bija aizvirzījies 
tik tālu uz priekšu un Torņkalns tika tieši (un visai nopietni) apdraudēts no dienvidiem, 
ienaidnieka pasīvā aizsargāšanās Torņkalnā vairs nebija ne ar ko izskaidrojama. Tādēļ ne-
viļus uznāca domas, ka ienaidnieks Torņkalnu naktī atstās. Bet artilērijas uguns nemaz 
netaisījās apklust, gluži otrādi  – tā kļuva arvien stiprāka. Ienaidnieks apšaudīja mūsu 
pozīcijas un aizmuguri; Annas muižas rajonam vien bija uzlaists virsū ap 300 smago un 
vieglo lādiņu; pēc artilērijas uguns ienaidnieks pārgāja uzbrukumā, bet ar mūsu flinšu un 
ložmetēju uguni to atsita un izklaidēja. Tanī pašā laikā stipras ienaidnieka izlūku partijas 
uzbruka mūsu pozīcijām Zolitūdes rajonā, bet arī še tās atdzina atpakaļ mūsu uguns.

Tomēr visa šī ienaidnieka darbība naktī bija pārāk vāja, lai to varētu atzīt par nopiet-
nu uzbrukumā pāriešanu. Šinī darbībā nebija redzams ne noteikts plāns, ne cenšanās 
kaut kādu noteiktu svarīgu mērķi sasniegt. Nebija nomanāma arī nekāda sagatavošanās 
uz noteikta mērķa sasniegšanu, pārejot pretuzbrukumā. Tāpēc atkal neviļus uzmācās 
domas, ka šie uzbrukumi tiek izdarīti, lai maskētu atkāpšanās ievadīšanu.

Arī no Liepājas pienāca pēdējās dienās apmierinošas ziņas: „Frontē stāvoklis bez 
pārmaiņām.” Arī Liepājā Sabiedroto (angļu) kara flotes artilērija sniedza mūsu karaspē-
kam vislielāko pabalstu; šim pabalstam bija arī ļoti noteikta morāliska nozīme. Sabied-
roto flote pie Rīgas, redzēdama mūsu karaspēka panākumus, sāka pret to izturēties ar 
vislielāko cienību un tāpēc arī daudz labprātāk sniedza pabalstu ar savu artilēriju, apšau-
dīdama gan ienaidnieka fronti, gan aizmuguri.
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10. novembrī mūsu karaspēkam ar centru un kreiso flangu bija jāpāriet visenerģis-
kākā uzbrukumā; sagatavošanās uz uzbrukumu notika jau 9. novembrī visu dienu: pie-
gādāja flinšu un artilērijas munīciju, pastiprināja artilēriju, pievilka rezerves un pārgru-
pēja pa kaujas līniju; nodibināja sakarus, nokārtoja ievainoto evakuēšanu un notika arī 
citi enerģiskai kaujai nepieciešami iepriekšsagatavojumi. 

10. novembrī no rīta, gaismai austot, iesākās vispārējs uzbrukums. Mūsu labajā 
spārnā atradās, kā līdz šim, Rēzeknes pulks; viņa tālāka virzīšanās šimbrīžam nebija no 
svara; galvenais uzdevums bija – apiet Torņkalnu un to ieņemt, uzbrūkot no rietumiem 
un dienvidiem. Šī uzdevuma izpildīšanai bija uzdota visām pārējām karaspēka daļām, kas 
atradās uz Daugavas kreisā krasta. Pa kreisi no Rēzeknes pulka atradās pulkvežleitnanta 
(toreiz kapitāna) Aparnieka partizānu pulks, kurš arī bija nodots pulkveža Berķa pilnīgā 
rīcībā. Aparnieka partizānu pulkam bija jāiet uzbrūkošā spārna pašā galā un jāuzbrūk 
Pelles–Švarca muižas virzienā. Pa kreisi no partizānu pulka, no Beberbekas–Zolitūdes 
rajona. Daugavpils pulkam bija jāuzsāk uzbrukums Zommerfeldes–Tīriņmuižas virzienā. 
Tālāk pa kreisi no Zolitūdes-Tames muižas rajona bija jāiet uzbrukumā Rīgas pulkam – 
Zasulauka virzienā; pašā kreisajā spārnā Siguldas pulkam bija jāuzbrūk tieši Torņkalnam 
un Cementa fabrikai. Neskatoties uz to, ka mūsu karaspēks jau otru nedēļu nepārtraukti 
turpināja uzbrukumu, mūsu karaspēka gara stāvoklis bija ļoti labs; neviens nesūdzējās 
par aukstumu, nogurumu, nepietiekošu uzturu – visi centās tikt tikai ātrāk uz priekšu.

Partizāni un Daugavpils pulks uzsāka uzbrukumu plkst. 7 no rīta, virzīdamies – pir-
mie uz Pelli un Jaunzemiem, daugavpilieši uz Zommerfeldi. Ienaidnieks atklāja uz uzbru-
cējiem stipru uguni, bet mūsu nodaļas, izmantodamas rīta krēslu un strauji iedamas uz 
priekšu, pakāpeniski izsita ienaidnieku no viņa pozīcijām, un plkst. 8 no rīta Daugavpils 
pulks jau bija ieņēmis Zommerfeldi. Ienaidnieks atkāpās uz Pelles–Jaunzemu–Šampēte-
ra līniju un centās apturēt mūsu karaspēka tālāko virzīšanos.

Izmantojot aizsegtās pieejas un apejot ienaidnieka flangus, partizāni un daugav-
pilieši soli pa solim nepārtraukti virzījās uz priekšu. Drusku vēlāk pēc Daugavpils pulka 
iesāka uzbrukumu Rīgas pulks un arī Rēzeknes pulka kreisajā spārnā nemitīgi gāja uz 
priekšu. Ap plkst. 12 Rēzeknes pulka daļas jau bija nogājušas, nemitīgi cīnīdamās, līdz 
Cenas muižai, saņemdamas pie tam divus ienaidnieka ložmetējus. Tanī pašā laikā parti-
zānu pulks bija ieņēmis Pelli, tur iegūdams ap 50 zirgu līdz ar segliem. Līdz ar partizānu 
pulku virzījās ļoti sekmīgi uz priekšu arī Daugavpils pulka labais spārns, dodamies Kam-
pes virzienā. Daugavpils pulka kreisais un Rīgas pulka labais spārns uzbruka Šampētera 
virzienā, Daugavpils pulks no rietumiem un Rīgas pulks no ziemeļiem. Ienaidnieks aiz-
sargāja pieejas pie Šampētera muižas ar stipru uguni, kādēļ uzbrucēji bija atsisti. Rīgas 
pulka komandieris uzdeva ieņemt Šampētera muižu 3. bataljona komandierim kapitā-
nam Hasmanim ar 9. un 7. rotām. Pateicoties lielam straujumam, ienaidnieka uguns jos-
lu ātri pārgāja, un 9. un 7. rota ap plkst. 15 un 30 min. bija Šampētera muižu ieņēmušas. 
Daugavpils pulka kreisais spārns arī bija sekmīgi uzbrucis un pieslējās pie Rīgas pulka 
labā spārna uz dienvidiem no Šampētera muižas. Tanī pašā laikā partizānu pulks, sek-
mīgi uzbrukdams, bija ieņēmis Švarca muižu, iegūdams pie tam vairākus ložmetējus.

Vissīvāko pretošanos ienaidnieks izrādīja Torņkalna rietumu nomalē, kur tas bija ie-
ņēmis ļoti izdevīgas pozīcijas mūra namos, fabrikās un tamlīdzīgās ēkās; sēdēdams aiz 
mūra sienām, tas maz ko bēdāja par mūsu uguni, jo artilērijas mums bija maz un Sabied-
roto flotes artilērijai nebija iespējams tieši apšaudīt no tālienes vāji saredzamus mērķus; 
pie tam vēl mūsu karaspēks atradās no ienaidnieka ļoti tuvu, kādēļ flotes artilērija bija 
spiesta pārvest savu uguni uz ienaidnieka aizmuguri, lai netrāpītu mūsējiem. Vēl mazāk 
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varēja gaidīt artilērijas pabalstu vakarā, kad iestājās krēsla un pēdīgi uznāca nakts. To-
mēr mūsu karaspēka straujums, iestājoties tumsai, nebūt neatslāba.

Atstādams Šampētera muižā 7. rotu, Rīgas pulka 3. bataljona komandieris kapi-
tāns Hasmanis ar 9. rotu pārgāja uzbrukumā uz Zasulauka staciju un pēc sīvas kaujas 
ap plkst. 19 ieņēma šo staciju, kuras tuvumā saņēma arī smagos ienaidnieka lielgabalus. 
Kapitāns Klucis, atrazdamies ar 10. un 11. rotām 3. bataljona rezervē un redzēdams pir-
mā līnijā atrodošos rotu sekmes, bija uz savu iniciatīvu pārgājis uzbrukumā austruma 
virzienā; ar vienu rotu tas bija ieņēmis Dzegužkalnu, kur bija ienaidnieka baterijas, otra 
viņa rota bija nonākusi kuģīšu piestātnes tuvumā. Bet tā kā tanī laikā, ap plkst. 17, Rīgas 
pulka 2. bataljons bija vēl uz vietas un Siguldas pulks arī nevarēja Cementa fabriku ie-
ņemt, tad ienaidnieks ar stipru pretuzbrukumu bija rotas izsitis no ieņemtajām vietām, 
atdabūjis savu artilēriju un ar tās uguni stipri apšaudīja 3. bataljona rotas. Tikai ap plkst. 
20 Siguldas pulka kreisais spārns ieņēma Cementa fabriku, kur vēl visu dienu ienaidnieks 
izrādīja ļoti sīvu pretošanos.

Dažas Rīgas pulka kreisā flanga un Siguldas pulka labā flanga daļas, turpinādamas 
uzbrukumu, bija nokļuvušas pat tiltu tuvumā, bet bija tikušas atsistas ar ienaidnieka 
uguni un pretuzbrukumiem. Visas karaspēka daļas bija pilnīgi aizmirsušas nogurumu un 
izsalkumu, bet izrādīja ārkārtēju drošsirdību, ar ko arī izskaidrojas šās dienas sekmes 
un trofeju daudzums. Tā divi no saņemtajiem lielgabaliem izrādījās ar neizšautiem lādi-
ņiem, t. i., lielgabali bija pašu laiku šāvuši, tikuši pielādēti, bet nebija vairs paspēti izšaut, 
kad krituši mūsu rokās. Šos lielgabalus saņēma Rīgas pulka 3. bataljona leitnants Ža-
gars. Trofeju šinī dienā bija saņemts daudz, to starpā vairāk par 10 lielgabalu ar lādiņiem, 
daudz ložmetēju un dažāda veida kara materiāla, telefoni, zirgi, pajūgi, segli un vezumi 
ar karaspēka piederumiem, kā arī divu ienaidnieka štābu kancelejas.

Pēc Zasulauka stacijas ieņemšanas ienaidnieka pretošanās bija galīgi salauzta, un 
nebija vairs cerams, ka mūsējiem Torņkalnā tiks izrādīta organizēta un kārtīgi vadīta pre-
tošanās. Bez tam visi mūsu pēdējie panākumi tika sasniegti vēlu vakarā un reizē ar to 
ienaidnieka pavēlniecība bija spiesta mukt steidzīgi projām no Torņkalna; viņa karaspē-
ka daļas vairs nesaņēma pavēles un nebija orientētas uz frontes stāvokli; pazaudējušas 
sakarus ar kaimiņu daļām un pavēlniecību, tās bija spiestas rīkoties uz savu atbildību, 
ar ko izskaidrojas tas, ka ienaidnieks dažās vietās joprojām vēl izrādīja pretestību. Mūsu 
karaspēkam pakāpeniski bija jāiztīra katra iela (vārda tiešā nozīmē) no ienaidnieka. Arī 
mūsu karaspēkā bija ļoti grūti uzturēt nakts laikā sakarus pa pilsētas ielām: uz dažas 
ielas nejauši sanāca vairākas karaspēka daļas un dažā ielā mūsējie nemaz neparādījās.

Katrā ielā atradās kāda ienaidnieka nodaļa, ienaidnieka kareivji bija izkaisīti pa vi-
sām mājām un sagaidīja mūsu karaspēku ar ložmetēju un flinšu uguni. Ielu cīņas tur-
pinājās visu nakti, pateicoties tam arī karaspēka vadība pa daļai izslīdēja no rokām un 
mazāku karaspēka daļu priekšniekiem nācās rīkoties pilnīgi patstāvīgi; tā tas notika, 
piemēram, Siguldas pulka rajonā un pa daļai arī Rīgas pulka kreisajā spārnā. Bermontie-
šiem bija dažas nodaļas Torņkalnā; šīs nodaļas bija izkaisītas pa visu rajonu; viņām bija 
daudz ložmetēju un, kā domājams, tās tika upurētas, lai citas karaspēka daļas varētu 
netraucēti atkāpties. No tālākās kaujas gaitas var spriest, ka Torņkalnā bija brīvprātīgi 
palikuši marodieri, kuri labprāt negribēja aiziet no labā „darba lauka”. Pateicoties visam 
augšā minētam, Torņkalnā palikušie bermontieši cīnījās līdz beidzamam. Tie šāva uz 
mūsējiem no ložmetējiem, mīnmetējiem un flintēm, iekams paši netika apšauti. Tāpēc, 
neskatoties uz to, ka ienaidniekam Torņkalnā vairs nebija nekādas vadības, mūsu kara-
spēks varēja virzīties uz priekšu ļoti lēni un visur tika saņemts ar ļoti stipru ienaidnieka 
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uguni. Gods, kam gods nākas, – un ir jāatzīstas, ka vācu zaldāti ir īsti kareivji: jo grūtā-
kos apstākļos tie atrodas, jo sīvāk tie cīnās; un Torņkalnā, kad atkāpšanās ceļš tiem bija 
nogriezts, viņi cīnījās līdz pēdējam; 11. novembra rītā uz Torņkalna ielām bija redzamas 
veselas izšautu patronu kaudzes tanīs vietās, kur bija atradušies ložmetēji; blakus šīm 
patronu kaudzēm gulēja beidzot kritušie ienaidnieka ložmetējnieki. Tādēļ arī visu nakts 
pirmo pusi ienaidnieks nikni aizstāvēja visu Daugavas krastmalu, neskatoties uz to, ka 
mūsu karaspēks jau bija ielauzies Torņkalnā no dienvidvakariem.

Uz labā krasta stāvošais karaspēks jau no vakara sāka censties tikt pāri Daugavai, 
bet visi šie mēģinājumi bija veltīgi; gluži otrādi – no Rīgas kaujas rajona vakarā tika zi-
ņots, ka ienaidnieks Daugavas kreisajā krastā izturas ļoti uzmanīgi un apšauda tiltu ga-
lus ar ļoti stipru uguni. Arī pilsēta, krēslai iestājoties, tika spēcīgi apšaudīta. Tikai Cēsu 
pulkam Bērzmentes rajonā bija izdevies pārcelt ap plkst. 23 pāri Daugavai pastiprinātu 
izlūku nodaļu, bet arī šā pulka pārējos rajonos nebija vēl izdevies nokļūt pāri Daugavai. 
Vēl 11. novembrī plkst. 1 studentu bataljona daļas uz Lucava salas tika stipri apšaudītas. 
Plkst. 3 tajā pat dienā skolas komandieris ziņoja, ka viņa izlūki sagaidīti pie tilta gala ar 
stipru ložmetēju uguni, kādēļ arī nav varējuši tikt pāri pār tiltu.

Ap plkst. 4 Cēsu pulkam bija izdevies Ķekavas rajonā pārcelt 3 rotas pāri Dauga-
vai un tās devās uz priekšu Ķekavas virzienā. Plkst. 6 studentu bataljons bija pie Lucava 
salas arī pārgājis pār Daugavu, un tikai ap plkst. 7 kara skola varēja tikt pāri tiltam uz 
Pārdaugavu. Tātad 11. novembrī, gaismai austot, Rīga bija galīgi atbrīvota un pēc astoņas 
dienas ilgas kaujas ieņemts Torņkalns. Ienaidnieks nebija atkāpies, bet bija izdzīts no 
Torņkalna sīvā cīņā. Visu priekšpusdienu vēl turpinājās Torņkalna tīrīšana no ienaidnie-
ka; savāca trofejas un dibināja sakarus starp mūsu karaspēka daļām, kuras bija bezgalīgi 
nogurušas un izmētātas pa dažādām pilsētas daļām un ielām.

Torņkalna kaujas vērtējums

a) Latvijas armijas darbība
Ar Torņkalna ieņemšanu bija pilnīgi pabeigtas Rīgas atsvabināšanas operācijas. Lai 

atbrīvotu Jelgavu, bija jāuzsāk pilnīgi jauna operācija; līdz šim brīdim mūsu karaspēks 
uzbruka austrumvirzienā; tagad šis virziens bija jāmaina un jāizdara karaspēka pilnīga 
pārgrupēšana. Te nebūs lieki izteikt savu spriedumu par šīs nupat attēlotās operācijas 
izpildīšanu – kā no mūsu, tā arī no ienaidnieka puses, pa visu operācijas laiku.

Atklātā cīņā 8. un 9. oktobrī mūsu armija bija kauju zaudējusi, izsista no pozīcijām 
un atspiesta uz Daugavas labo krastu; tikai pateicoties Sabiedroto flotes artilērijai, mūsu 
armija ieguva atpakaļ nelielu rajonu kreisajā krastā pie Daugavgrīvas; šajā rajonā mūsu 
armija palika uz vietas, atrazdamās zem flotes artilērijas apsardzības. Mūsu karaspēks 
bija pazaudējis kauju, ienaidnieks bija uzvarētājs; viņš uzbruka, mēs tikai aizsargājāmies. 
Bet ienaidnieks neattīstīja savu uzbrukumu tālāk. Ko viņš darīja un ko bija nodomājis 
darīt, nav zināms; bet nevar nemaz iedomāties, ka viņš it nekā nedomāja darīt un ne uz 
ko nesagatavojās. Tāpēc katra brīva diena, kuru mums deva ienaidnieks, bija jāizlieto, 
pastiprinājot mūsu karaspēku un uzlabojot viņa trūkumus gan skaitliskā, gan materiālā, 
gan arī morāliskā ziņā; – un tas tika darīts. Bet ja nu ienaidnieks dara to pašu, tad viņš 
tā kā tā būs un paliks par mums stiprāks; tāpēc šī darbība – pati vien par sevi – nevarēja 
vest pie uzvaras. Ir vajadzīga kaujas darbība: bezdarbība kara laikā – ir nāve. Tāpēc, ja nu 
ienaidnieks bija nodevies šai bezdarbībai, tad mēs nedrīkstējām sekot viņa piemēram: 
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ja mēs gribējām gūt uzvaru, tad mums bija jāuzsāk darboties un darboties sistemātiski, 
pēc iepriekš apdomāta plāna.

Šādas mūsu darbības katra diena, kamēr ienaidnieks vēl izturējās pasīvi, bija tiešs 
ieguvums mūsu lietai par labu. Kad tas mums izdevās, kad mēs iesākām sekmīgu uzbru-
kumu un ienaidnieks palika uz vietas – tad tas vien jau bija liels ieguvums: pirmkārt, mēs 
darbojamies un ienaidnieks  – ne; otrkārt, mēs bijām pārmainījuši lomas  – mēs bijām 
palikuši par uzbrucējiem un ienaidnieks atgaiņājās; un treškārt, mēs ieradinājām savu 
karaspēku uzvarēt.

Pieņemto uzbrukuma plānu mūsu karaspēks sistemātiski izveda dzīvē, sākot no 
virspavēlniecības līdz rotas un vadu komandieriem: pa visu operācijas laiku ne tikai 
netika atcelta vai pārmainīta kāda pavēle vai rīkojums, bet nebija arī neviena pārtrau-
kuma; pēdējais atkarājās pa daļai arī no tā, ka ienaidnieks izturējās diezgan pasīvi. Tā 
pakāpeniski pieradinot karaspēku uzvarēt, piespiežot ienaidnieku aprobežoties tikai ar 
defensīvu, uzspiežot ienaidniekam mūsu gribu un varu, – mūsu plāns tika izvests dzīvē. 
Mūsu karaspēka izturība un varonība auga ar katru dienu; auga arī izveicība un izveidojās 
taktiskie paņēmieni. Karaspēks iesāka kauju jauns un nepiedzīvojis, un tamdēļ tam arī 
sākumā bija maz paļāvības uz saviem spēkiem; kauju beidz norūdīts, varonīgs un pa-
šapzinīgs karaspēks. Kad šī smagā kauja nu reiz ir galā un ir beigusies ar mūsu uzvaru, 
sabiedrībā sāk izplatīties pārliecība, ka šīs operācijas nemaz nav bijušas tik grūtas; tas 
tā izliekas it īpaši tāpēc, ka mūsu karaspēks šīs operācijas vispārējā gaitā no sākuma līdz 
pat galam – necieta nevienu, pat vismazāko neveiksmi. Patiesību sakot, bija gan daži 
ļoti kritiski brīži. Sevišķi kritisks moments bija pirms operācijas iesākšanās: abas puses 
ilgi bija stāvējušas viena otrai pasīvi pretim, neizrādot iniciatīvu; katru brīdi varēja gaidīt 
ienaidnieka uzbrukumu. Ja viņš to būtu paguvis uzsākt agrāk nekā mēs, forsēdams Dau-
gavu augšpus Rīgas, tad maz cerības, ka Rīga būtu palikusi mūsu varā, un mūsu tālākā 
karadarbība būtu ārkārtīgi grūta.

Otrs kritisks moments bija 5., 6. un 7. novembrī. Šinīs dienās mūsu sekmes bija ma-
zas; mēs atradāmies kā maisā: ja mēs šo „maisu” nespētu pārraut, tad ienaidnieks būtu 
maisam aizsējis galu ciet; rezervju mums nebija, un, ja ienaidnieka vadība būtu lietpra-
tēja rokās, tad viņš, izdevīgi manevrējot un izdarot spiedienu uz abiem mūsu flangiem, 
varētu mūs nostādīt ļoti grūtā stāvoklī. Vienīgā izeja bija – nedomāt par to, ka mēs esam 
ielenkti, un iedvest ienaidniekam pārliecību, ka ielencam viņu. Dažiem lasītājiem varbūt 
izliksies, ka tā ir tikai tāda teorija un skaļa frāze, bet tā ir visdzīvākā patiesība, kura spē-
lē karā ļoti lielu lomu. Grūtos kaujas brīžos vismazākās šaubas, pat neapzinīgi izsacīts 
vārds vai raksts kā elektriskā strāva pāriet uz visiem apakšniekiem. Kauju zaudē kaujas 
laukā nevis tas, kuram ir lielāki zaudējumi un mazāks vai vājāks karaspēks, bet tas, kurš 
pirmais sāk šaubīties par uzvaru; kuram rodas galvā un sirdī domas, ka viņš ir apiets un 
ielenkts, un kurš tāpēc zaudē cerību uz uzvaru. To liecina visa kara vēsture un it īpaši 
daudz šādu piemēru var uzrādīt nupat pabeigtais lielais karš; daudziem no tiem es pats 
biju liecinieks, un tie bija gan pozitīvas, gan negatīvas dabas.

Mūsu pusē vēl jāatzīmē reti sistemātiska un plānveidīga visa mūsu karaspēka kop-
darbība uz visas plašās frontes – no Daugavgrīvas līdz Jaunjelgavai. Tas nenācās viegli, 
ņemot vērā frontes garumu un priekš šā garuma pārāk mazo karaspēka daudzumu. Bet 
tomēr – demonstrācijas vienmēr notika īstā laikā, un pretinieks nezināja, kā un kur tiek 
ievadīts galvenais trieciens: izšķirošā brīdī 10. novembrī viss mūsu karaspēks – no jūr-
malas līdz Jaunjelgavai – pielika ārkārtējas pūles, lai vestu galā iesākto operāciju. Esmu 
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pilnīgi pārliecināts, ka nākotnes vēsturnieks, pētīdams šo kara operāciju, atradīs Latvijas 
armijas darbībā ļoti maz kļūdu vai negatīvo pušu.

Latvijas armijas varonība Rīgas kaujās ir neapšaubāma, bet tomēr panākumi, kurus 
guva mūsu armija, tika sasniegti, lielā mērā pateicoties ienaidnieka neizveicībai un ne-
mākulībai. Tas nebūt nemazina Latvijas armijas slavu, tādēļ ka spēka ziņā ienaidniekam 
bija ja ne liels, tad tomēr pārsvars.

b) Bermonta armija
Pārskatot ienaidnieka darbību pa visu cīņas laiku, ir jāatzīmē gandrīz vienīgi nega-

tīvas puses. Tas varbūt izliksies savādi, ka vācu karaspēka darbībā uzreiz atrastos tikai 
negatīvās puses, kurpretim lielajā pasaules karā vācu armija darbojās priekšzīmīgi, ka 
labāk nevarēja neko vēlēties, – bet pie Rīgas nu tas tā bija. Pēc manām domām, šīs pārāk 
sliktās karadarbības iemesli ir meklējami tanī faktā, ka pats Bermonts, maz ko sajēg-
dams no kara lietām un kaujas operācijām, bija sapulcējis savā štābā tādus pat avantū-
ristus – krievu virsniekus, kuri tikpat maz jēdza no kara darbības, kā viņš pats; pateico-
ties tam, vācu štābs, kurā bija vācu virsnieki, kaut gan arī ar maz kaujas piedzīvojumiem, 
bija saistīts savā rīcībā.

Kur paralēli strādā divi štābi, tur nevar tikt izvesta dzīvē neviena sekmīga operācija, 
un tas notika arī šoreiz. Bermonts ieņēma 9. oktobrī Torņkalnu un arī priekš viņa pilnīgi 
nevajadzīgo Daugavgrīvu. Pēdējo viņš varēja ieņemt arī pēc Rīgas krišanas, kad viņa ro-
kās būtu nākusi arī jūrmala uz ziemeļiem no Daugavgrīvas. Kamēr Rīga vēl nebija ieņem-
ta, Daugavā stāvēja Sabiedroto flote, un ar to vajadzēja rēķināties. Ja nu Bermonts bija 
tanīs domās, ka Sabiedroto flote neatklās uz viņa karaspēku uguni tanī gadījumā, kad 
Jelgavas valdība top par visas Latvijas valdību, tad Bermontam vajadzēja censties, cik 
vien ātri iespējams, ieņemt Rīgu. Bet mēs redzam gluži ko citu: pēc 9. oktobra Bermonts 
neizrāda nekādas aktivitātes. 15. oktobrī viņš dabūja pārliecināties, ka Sabiedroto flote 
šauj arī uz viņa pulkiem, un šauj tik enerģiski, ka Daugavgrīvas cietoksnis pāriet Latvijas 
karaspēka rokās. Pēc 15. oktobra Bermonts nevarēja nenākt pie pārliecības, ka ir jāatmet 
plāni par Daugavas forsēšanu kaut kur starp jūrmalu un Rīgu (pēdējo līdzskaitot) un ka 
Daugavu var forsēt tikai augšpus Rīgas. Kad Bermonts bija iesācis 8. oktobrī pret Latviju 
karu un 9. oktobrī guvis lielus panākumus, tad šie panākumi bija nekavējoši jāizmanto, – 
tas ir viens no stratēģijas pamatprincipiem. Bet Bermonts stāvēja uz vietas. Ienaidnieks, 
kurš bija uzvarējis 9. oktobrī Latvijas karaspēka daļas, bija priekš šī karaspēka drausmīgs 
pretinieks. Bet, kad šis ienaidnieks nekustējās no vietas, tad Latvijas karaspēks pama-
zām pierada nebaidīties no šā ienaidnieka, un ar katru dienu ienaidnieks sāka zaudēt 
cienību Latvijas karaspēka acīs. Iesākt kara operāciju un, to vēl nepabeigušam, mīņāties 
uz vietas – tas nav ne ar ko attaisnojams, vēl vairāk tāpēc, ka, pateicoties viņa pārspē-
kam, Bermontam bija pilnīgi iespējams forsēt Daugavu augšpus Rīgas un, virzoties gar 
Daugavas labo krastu uz leju, ieņemt Latvijas galvaspilsētu. Jo drīzāk viņš to būtu pēc 
Torņkalna ieņemšanas darījis, jo vieglāk tas būtu bijis izpildāms. Kā vēlāk mums nāca 
zināms, Bermonts bija nodomājis pāriet 5. novembrī uzbrukumā  – tātad gandrīz pēc 
vesela mēneša, skaitot no Torņkalna ieņemšanas dienas; un atkal nevis augšpus Rīgas, 
bet no tās uz jūras pusi, t.  i., vedot karaspēku atkal zem Sabiedroto flotes artilērijas 
uguns, tādēļ arī jau iepriekš varēja paredzēt, ka šim uzbrukumam nebūtu bijis nekādu 
panākumu.

Ja nu pieņemsim, ka politisku vai kādu citu apstākļu dēļ Bermonts patiesi nebūtu 
gribējis ieņemt Rīgu un tātad arī forsēt Daugavu (viņš centās izplatīt ziņas, ka Rīgu viņš 
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nav gribējis ieņemt), tad atkal viņš nevarēja palikt līdzšinējā stāvoklī: tam bija jāuzsāk 
kaut kas cits. Tādā gadījumā bija jāieņem izdevīgs taktisks stāvoklis Rīgas frontē: attie-
cīgu pozīciju ieņemšana un nostiprināšana, attiecīga taktiska iekārta – no visa tā nekas 
netika darīts.

Kad 3. novembrī mūsu karaspēks iesāka uzbrukumu, un šis uzbrukums sākās priekš 
mums ļoti sekmīgi, guva lielus panākumus 4. un samērā mazas sekmes 5. un 6. novem-
brī, tad Bermontam atkal bija jānāk pie kaut kāda noteikta slēdziena attiecībā uz viņa 
armijas kara darbību un jārīkojas pēc noteikta stratēģiska un taktiska plāna, ja arī šis 
plāns nebūtu priekšlaikus izstrādāts. Šādu izdevīgu plānu varēja būt vairāk. Mūsu ka-
raspēks sekmīgi virzījās centrā uz priekšu, kamēr abi flangi palika uz vietas. Bermonts 
varēja šos abus flangus vēl vairāk saistīt uz vietas: Sabiedroto flote nespēja sagraut 
Torņkalna fabrikas; tādēļ Torņkalns bija viegli aizsargājams; arī jūrmalā Sabiedroto flote 
nevarēja neko daudz izdarīt: tur bija labi ceļi, dzelzceļš un Lielupe, uz kuras Bermontam 
bija bruņoti kuģīši. Tātad, labi saorganizējot šo flangu saistīšanu, Bermonts varēja atstāt 
centrā maz karaspēka, ievilināt mūsu karaspēku šajā maisā un tad pāriet uzbrukumā 
ar abiem flangiem. Latvijas armija nedrīkstēja turēt ienaidnieku par pārāk neizveicīgu; 
viņai bija jārēķinās ar to, ka ienaidnieks varbūt tikpat labi saprot acumirklīgo situāciju kā 
mēs, tādēļ nevarēja pielaist domas, ka ienaidnieks tikai pasīvi aizsargāsies; bija jāgaida 
ienaidnieka kontrmanevrs. Tādēļ, kā jau augšā sacīts, 5., 6. un 7. novembrī Latvijas ar-
mijas stāvoklis bija diezgan kritisks. Jau 4. novembrī mūsu centrs bija diezgan tālu izvir-
zījies uz priekšu – viņš atradās, tā sakot, maisā, bet abi mūs flangi stāvēja uz vietas. 5., 
6. un 7. novembrī mūsu armijai bija mazas sekmes. Tātad izrādījās, ka abus ienaidnieka 
flangus mēs nevaram atspiest atpakaļ. Kā 5., tā 6. novembrī mēs arī centrā uz priekšu 
daudz netikām; šīs divas dienas deva ienaidniekam laiku un iespēju izdarīt vajadzīgās 
pārgrupēšanās un uzsākt kontrmanevru. Lai izjauktu ienaidnieka plānus, mums vaja-
dzēja atkal enerģiski uzbrukt. Tādēļ 6. novembrī tika dots kategorisks rīkojums – ieņemt 
jūrmalu. Kad 7.  novembrī šis uzbrukums neizdevās, tad ienaidniekam atkal tika dots 
laiks priekš kontrmanevra izvešanas. Bet mums par laimi – ienaidnieks atkal, kā agrāk, 
palika bezdarbībā.

Ja Bermonts redzēja mūsu armijas sekmes, ja tas neturēja par iespējamu zem Sa-
biedroto flotes artilērijas uguns izdarīt kaut kādu izšķirošu kontrmanevru, tam bija laika 
diezgan izstrādāt citu plānu; bet nevis aprobežoties ar pasīvu aizsargāšanos un mierīgi 
nogaidīt, kamēr viņa karaspēks tiks sakauts. Atkāpjoties no Torņkalna, Bermonts varēja 
izvest savu karaspēku ārā no Sabiedroto flotes artilērijas uguns rajona un tad uz klaja 
lauka izcīnīt kauju ar mūsu armiju. Kad 3. un 4. novembrī mūsu karaspēks bija sekmīgi 
gājis uz priekšu, varēja cerēt, ka 5. novembra rītā Torņkalnā ienaidnieka vairs nebūs.

Bet, kā tālākie notikumi rāda, ienaidnieks darbojās pilnīgi bez kāda stratēģiska vai 
taktiska plāna; vēl vairāk – ienaidnieka pusē nevarēja nekā manīt, kas liecinātu par kaut 
cik lietpratīgu kaujas vadīšanu. Tomēr ienaidnieka daļas kāvās ļoti dūšīgi, un izsist ie-
naidnieku no viņa izdevīgajām pozīcijām nācās ļoti grūti: Torņkalns tika nikni aizstāvēts.

Kad jūrmalu mūsu karaspēks jau bija ieņēmis, un pēc tam Dzilnas rajonu  – bija 
gaiši redzams, ka, ja kauja norisināsies tādā pat gaitā arī uz priekšu, tad Torņkalns tiks 
ielenkts un ienaidnieks, ja viņš tur tomēr centīsies noturēties, tiks nogriezts no savē-
jiem. Tādēļ ienaidnieka virspavēlniecībai atlika divas izejas: uzsākt kaut kādu noteiktu 
pretmanevru vai – atkāpties; ja tas nebija darīts naktī uz 9. novembri, tad naktī pirms 
10. novembra tas bija katrā ziņā jādara; palikt bezdarbībā – nozīmēja parakstīt sev pa-
šam nāves spriedumu. Ienaidnieka pretmanevrs varēja būt šāds: atstāt stipru karaspēka 
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grupu Torņkalnā un nostiprināt Torņkalnu arī no Jelgavas puses; otru grupu nostādīt 
Olaines–Stūrīšu rajonā; nodibināt satiksmi ar Torņkalnu caur Ķekavu, atļaut pat mū-
sējiem ieņemt Jelgavas šoseju Tīriņmuižas rajonā. Ar to mūsu fronte paliktu pārāk gara 
un vēl garāka un nedrošāka būtu mūsu armijas satiksme līnijā Rīga–Bolderāja un tālāk, 
apkārt Torņkalnam. Mūsu armijas tālākā darbība tad būtu ļoti grūta. Ienaidnieks varētu 
taisīt spēcīgu pretuzbrukumu – no dienvidiem gar Jelgavas šoseju un no ziemeļiem – no 
Torņkalna. Šinī gadījumā Sabiedroto flotes artilērija gandrīz nemaz nevarētu mums pa-
līdzēt. Šāds operācijas plāns priekš ienaidnieka būtu gan riskants, bet ne riskantāks kā 
Torņkalna aizstāvēšana vēl 10. novembrī, tomēr šādam plānam būtu bijušas izredzes uz 
panākumiem un Kurzemes atbrīvošana katrā ziņā tiktu stipri novilcināta.

Kad 10. novembra rītā ienaidnieks vēl atradās Torņkalnā un no turienes stipri apšau-
dīja Rīgu un mūsu karaspēku, kurš gāja uzbrukumā; tad mūsu karaspēks 10. novembrī 
visu dienu sekmīgi virzījās uz priekšu Tīriņmuižas virzienā, un ienaidnieks tomēr vēl sīvi 
aizsargāja Torņkalnu  – tad tiešām radās iespaids, it kā viņš rīkotos pēc augšā minētā 
plāna. Ja tas tiešām būtu tā, tad mūsu armijas stāvoklis 10. novembra pēcpusdienā ne-
būtu bijis visai patīkams: mūsu karaspēka daļas bija visas ievadītas kaujā, rezervju nebija 
it nekādu; tādēļ, jo tālāk mēs virzītos uz priekšu, jo retāka paliktu mūsu fronte, un mēs 
arvien vairāk nonāktu atkal ielenktā stāvoklī. Pievakarē mūsu karaspēks, jau stipri nogu-
ris no kaujas un straujās virzīšanās uz priekšu, bija stipri izklaidēts plašajā frontē; ja nu 
ienaidnieks pārietu ar nenogurušām karaspēka daļām enerģiskā pretuzbrukumā abos 
mūsu flangos, kur flotes artilērija mums nevarētu sniegt palīdzību, tad mūsu karaspēka 
stāvoklis varētu tapt pat ļoti kritisks. Tikai tad, kad pienāca ziņas, ka Rīgas pulks jau 
ieņēmis Zasulauka staciju, tapa gaiši redzams, ka ienaidnieks nekādu kontrmanevru nav 
uzsācis un turpina turēties pie savas agrākās bezdarbības (pareizāki sacīt – pie bezvadī-
bas) un gaida, kamēr mēs viņu galīgi izsitīsim no Torņkalna; uz to viņam nenācās ilgi gai-
dīt: Torņkalns naktī krita. Mūsu armijas stāvoklis tikai pēc Torņkalna ieņemšanas palika 
pilnīgi drošs: mēs ieguvām sev plašu aizmuguri ar vairākiem lieliem un daudziem sīkiem 
aizmugures ceļiem, tādēļ arī mūsu tālākām operācijām ienaidnieka pretmanevrs vairs 
nevarēja būt tik draudošs kā līdz šim – mēs bijām tagad spējīgi uztvert katru ienaidnieka 
manevru ar mūsu kontrmanevru.

Kā no bermontiešu aprakstiem tagad ir zināms, tad Torņkalna kaujās patiesi ne-
kādas vadības no Bermonta štāba puses nav bijis. Torņkalna rajonā ir atradusies Dzelzs 
divīzija, kura viena pati vedusi visas šīs kaujas, nedabūdama nekādus aizrādījumus. Iera-
dusi, kā vispār vācu karaspēks, strādāt pēc pavēlēm un pavēles izpildīt, Dzelzs divīzija ir 
arī aizsargājusi ieņemto vietu līdz beidzamam. Tā nav dabūjusi pavēli atkāpties un atiet 
uz kādu aizmugures pozīciju, tāpēc tā sēdējusi Torņkalnā, kamēr nav no turienes galīgi 
izsista. Bermonts un tāpat, kā redzams, viņa štābs pavisam nav bijuši spējīgi apsvērt 
apstākļus un atrast kaut kādu izeju. Tāpēc kaujas pie Torņkalna ir novedušas Dzelzs divī-
ziju līdz pilnīgi katastrofiskam stāvoklim: sakauta un gandrīz ielenkta Torņkalnā, tā vairs 
nav bijusi spējīga atkāpties, atkāpšanās būtu pārvērtusies par pilnīgi panisku bēgšanu. 
Šinī kritiskā brīdī stāvokli glābis Vācu leģions, kurš atsūtījis vienu pulku („Baltenland” 
pulks) ar vienu bateriju. Šie palīga spēki pienākuši taisni 10. novembrī, lai glābtu stāvokli 
un dotu Dzelzs divīzijai iespēju daudzmaz kārtīgi atkāpties, nezaudējot pilnīgi kaujas 
spējas. Tā ir bijusi pēdējā un vienīgā Bermonta rezerve. Pēc „Baltenland” pulka ieveša-
nas kaujā Bermonta armijā nav atlicies ne mazākās svaigas un pat vispār kaujā neie-
vestas daļas; tātad nevarēja būt arī ne mazākās cerības uz nopietnu aizsardzību nākošā 
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pozīcijā: karaspēka daļas, izsistas no vienas pozīcijas, nav vairs spējīgas aizsargāt nākošo 
pozīciju, ja nav nekādu svaigu rezervju.

Nobeidzot pārskatu par Latvijas armijas operācijām pie Torņkalna ieņemšanas un 
atzīmējot Latvijas armijas lielos panākumus, ir jānāk pie slēdziena, ka mūsu armijas sek-
mju iemesli bija sekojošie: 1) mūsu armijas neapšaubāmi lielā varonība un izveicība; 2) 
ienaidnieka pasivitāte un ārkārtīgi sliktā kaujas vadīšana no viņa puses; 3) Sabiedroto 
flotes palīdzība. Tagad, kad visas grūtības bija jau garām, un mūsu armija virzījās uz Jel-
gavu bez flotes artilērijas palīdzības, – tagad šo palīdzību sāk aizmirst, un dažam labam 
liekas, ka mēs būtu arī bez flotes palīdzības sasnieguši to pašu. Bet patiesība nu ir un 
paliek tā, ka bez flotes artilērijas uguns pabalsta mūsu armija nebija spējīga kustēties 
no vietas; bez šī pabalsta mūs armija nebija spējīga iesākt uzbrukumu, nedz to turpināt 
un pat aizsargāt savas pozīcijas Daugavas kreisajā krastā. Flotes artilērijas uguns deva 
mūsu armijai Latvijas varonīgās atbrīvošanas iesākšanas iespēju.

III

Jelgavas atsvabināšanas operācija

Tālākas darbības plāns

Pēc Torņkalna ieņemšanas mūsu karaspēka daļas bija jāsaved kārtībā, jānodibina 
starp tām sakari un jānoskaidro viņu stāvoklis. Pēc ārkārtīgi sīvām cīņām, 11. novembra 
pēcpusdienā, tas pa daļai bija jau izdarīts. Mūsu karaspēks atradās uz līnijas: Vecdubul-
ti, Vintropa, Vekerome, Leitāni, Dzilna, Švarcmuiža, Tīriņmuiža, Stopiņi, Ramas muiža, 
Ķekava. Tiešu ziņu par ienaidnieku trūka. Bija gan zināms, kur atrodas viņa priekšējās 
daļas, bet trūka ziņu, cik un ar kādiem spēkiem, kā pārgrupējas un kāda būs viņa tālākā 
darbība – vai tas turpinās izturēties pasīvi, vai iesāks ofensīvas operācijas, izmantojot 
momentu, kad mūsu karaspēks pārgrupējas. Mūsu karaspēka tālāka darbība varēja pie-
ņemt vienu no divi plāniem: 1) bez kavēšanās iesākt tālāko uzbrukumu, un 2) tālāko 
uzbrukumu vadīt sistemātiski. Pirmajā gadījumā vajadzēja jau tūliņ 11. novembrī iet uz 
priekšu pa Jelgavas šoseju ar tām karaspēka daļām, kuras jau tur atradās, atstājot pā-
rējās rezervē, pievelkot visas pēc iespējas vēlāk klāt. Tā varēja būt cerības, tā sakot, ie-
naidniekam uz pleciem ieiet Jelgavā – ieņemt Jelgavu par dažām dienām agrāk un tādā 
kārtā saņemt vairāk kara laupījuma. Šādam darbības veidam bija savas negatīvās puses. 
Uzbrukums bija jāved tikai gar Jelgavas šoseju, tātad jāved tā sauktais pieres uzbrukums. 
Pie šā uzbrukuma varēja piedalīties tikai nedaudz spēka, kurš šai virzienā jau atradās. Šis 
uzbrūkošais karaspēks zaudētu sakaru ar flangos palikušo un Jelgavu ieņemt neizdotos 
jau vienkārši lielā attāluma dēļ. Jo tālāk mūsu centra grupa virzītos pa Jelgavas šoseju, 
jo vairāk tā atrautos no flangu grupām un viņas flangi vienmēr vairāk tiktu apdraudēti. 
Ienaidniekam būtu iespējams ar kaut kādu svaigu, pat ļoti nelielu jaunu karaspēka daļu 
aizturēt mūs no frontes; priekš tam daudz nevajadzētu, ievērojot daudzas izdevīgās po-
zīcijas, piemēram, uz Iecavas upes. Ienaidnieka grupas, kuras atradās no vienas puses 
Tukumā, no otras – Jaunjelgavas rajonā, varēja uzbrukt mūsu mazās, izolētās centra gru-
pas flangiem un pat aizmugurei. Tātad šis otrs uzbrukuma veids Jelgavai bija gan vilinošs, 
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bet riskants; ja mūsu centrālā grupa piedzīvotu neizdevību, tad Jelgavas ieņemšana būtu 
jāatstāj uz vēl ilgāku laiku un karaspēka daļas, kuras būtu ar zaudējumiem atsviestas 
atpakaļ, zaudētu uzticību sev un savai priekšniecībai. Bet šī uzticība bija iegūta ar milzu 
pūlēm, visgrūtākajos apstākļos, un viņu zaudēt būtu briesmīgi. Bez tam visas Kurzemes 
iztīrīšana ar šo aizkavētos, jo ienaidnieka atkāpšanās no Tukuma un Bauskas rajoniem 
kļūtu lēnāka, un viņa atkāpšanās ceļš arī netiktu apdraudēts. Bez tam šo plānu būtu ļoti 
grūti tehniski izvest, jo pēc tik ilgām kaujām bija vajadzīgs materiālo pusi savest kārtībā: 
papildināt munīcijas krājumus, pievilkt tuvāk vezumniekus ar uzturu, pārcelt uz jauno 
virzienu pa Torņkalna rajonu izsvaidītos sakaru līdzekļus un galvenos virzienos pastipri-
nāt artilēriju, pārvedot to no Daugavas labā krasta.

Otrais plāns garantēja mūs no lielākas neizdevības. Mēs varējām plānveidīgi laist 
darbā visus spēkus uz plašās frontes ar nodrošinātu aizmuguri. Ar savu kreiso spārnu 
mēs varējām uzbrukt ienaidnieka flangam – no Ķekavas ienaidnieka tuvākam flangam 
un no Jaunjelgavas virziena apiet viņa galējo flangu un apdraudēt viņa aizmuguri. Tā 
mēs pakāpeniski varējām nokļūt ielencēja stāvoklī. Tādēļ, ja pat ienaidniekam izdotos 
kaut kur pāriet izdevīgā pretuzbrukumā un piespiest kādu no mūsu daļām atkāpties, 
tad blakus stāvošās daļas tūliņ spētu uzbrukt ienaidnieka daļas flangam; tā katrs mūsu 
frontes pārrāvums būtu viegli likvidējams. Ja mūsu karaspēks arī uz priekšu necietīs zau-
dējumus, viņa morāliskais stiprums arvien pieaugs. Un karaspēka darbs bija paredzams 
vēl liels, ne vien pret Bermontu, bet arī pret padomju Krieviju. Izejot no augšā minētā, 
tika pieņemts, ka tālākai kara darbībai jābūt sistemātiskai un dibinātai uz drošiem panā-
kumiem. Tamdēļ 11. novembrī tika karaspēka daļām dots rīkojums nostiprināties augšā 
minētā līnijā, savest karaspēku pilnīgā kaujas kārtībā un nokārtot aizmuguri, lai tālāko 
darbību būtu iespējams vest bez sarežģījumiem un bez pārtraukuma.

Bermontiešu plāni

Bermontiešiem bija ieradusies pilnīgi negaidīta palīdzība: no Vācijas pa zemes ce-
ļiem bija atnākusi Rosbaha nodaļa – līdz 1000 cilvēku; šī nodaļa jau 12. novembrī nākusi 
frontē un tā segusi sakautās Dzelzs divīzijas atkāpšanos un devusi pēdējai laiku un ie-
spēju savest sevi kārtībā.

Bermontieši rēķinājuši, ka uz Olaines un tālāk uz Iecavas pozīcijām tie būs spējīgi 
atsist mūsu uzbrukumu un ka galvenās briesmas tiem draud no austrumiem, kur viņu 
flangu mēs apiesim. Viņu spēku sagrupēšana pēc atkāpšanās no Torņkalna bijusi šāda. 
No jūrmalas līdz Olaines pozīcijām, pēdējās ieskaitot, – Dzelzs divīzija ar krievu daļām, 
kā arī jaunpienākusī Rosbaha nodaļa un Vācu leģiona „Baltenland” pulks. Vācu leģiona 
pulki ieņēma labo flangu un bija stipri izkaisīti pa Kurzemi: Jenas pulks – pie Jaunjelga-
vas, Veihmaņa pulks – pie Birzgales, Vecmuižas (Neugut) un Lieliecavas, Bādenes pulks 
pie Šēnbergas (Skaistkalne), Bauskas un Lietavā; Brandisa pulks –Radvilišķos pret Lie-
tavu; Petersdorfa nodaļa – Kuršanos un „Baltenland pulks” pie Dzelzs divīzijas. Ņemot 
vērā sava labā flanga svarīgo nozīmi, bermontieši nolēmuši ar Dzelzs divīziju un visām 
Bermonta krievu daļām aizsargāt Olaines pozīcijas un kreiso spārnu; Vācu leģionam visā 
sastāvā apsargāt labo spārnu. Tā kā Vācu leģions ļoti izkaisīts, tad, sākot no 13. novem-
bra, tam sakoncentrēties atkāpjoties un ieņemt Bauskas–Lieliecavas rajonu; šo pārgru-
pēšanos izdarīt cik iespējams ātrāk, izņemot „Baltenland” pulku, kuram palikt Dzelzs 
divīzijas rezervē līdz 14.  novembrim, lai nodrošinātu šīs divīzijas stāvokli. Ieņemot šo 
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stāvokli, bermontieši domājuši politiskā ceļā iegūt sev kaut kādas tiesības tālākai Rie-
tumkrievijas armijas formēšanai; īpašas cerības liktas uz starptautiskas (Nisela) komi-
sijas palīdzību. Ja šo pārgrupēšanos viņiem būtu izdevies mierīgi izvest dzīvē, tad varbūt 
tie arī būtu paspējuši aizsargāties pret mūsu uzbrukumiem daudzmaz ilgāku laiku.

Salīdzinot Bermonta plānu ar mūsu darbības plānu, mēs varam pārliecināties, ka 
mūsu plāns ir pilnīgi pareizs bijis un apstākļi apsvērti pareizi. Ja mēs būtu sākuši ātru, ne-
sagatavotu frontālu uzbrukumu uz Jelgavu gar Rīgas–Jelgavas šoseju, tad mēs bez šau-
bām būtu cietuši neveiksmes. 12. un 13. novembrī mēs varētu še sakoncentrēt ne vairāk 
kā divus pulkus – Rīgas un Siguldas, ar divām baterijām, pulkus, kuri bija stipri noguruši 
un arī diezgan cietuši Torņkalna kaujās. Ienaidnieks nostādītu mums pretī pilnīgi svaigu 
Rosbaha nodaļu un „Baltenland” pulku, kurš tikai 10. novembrī bija kaujā dalību ņēmis, 
un bez tam vēl Dzelzs divīzijas daļas ar artilēriju ne mazāk par 4 baterijām. Tātad mums 
atlika darīt to, ko mēs arī patiesi darījām un no kā ienaidnieks arī visvairāk baidījās – tas 
ir, apiet viņu un uzbrukt tā flangiem.

Operācijas izpildīšana

Tagad uz Daugavas kreisā krasta atradās Latgales un Vidzemes divīzijas, kādēļ starp 
viņām tika radīti kaujas sektori: Latgales divīzijai no jūrmalas līdz Rīgas–Jelgavas šosejai, 
Vidzemes divīzijai – no Rīgas–Jelgavas šosejas līdz atrodošamies Bermonta frontē Kur-
zemes divīzijas daļām. 11. novembrī vakarā mūsu karaspēks ieņēma: Vecdubultus, Veke-
romu, Annas muižu (pie Babītes ezera), Cenas muižu, Pelli, Švarca muižu un Katrīnas 
muižu. Latgales divīzijai bija bez viņas pašas daļām padots arī pulkvežleitnanta Aparnie-
ka partizānu pulks. Vidzemes divīzija – no Jelgavas šosejas caur Sudmalu ezeru, Pļavnie-
kiem, Ķekavu, Doles salu, Nāves salu līdz Vinkelmaņa muižai. 11. novembrī labajā spārnā 
bija sadursmes un kaujas turpinājās: Rēzeknes pulkam pie Cenas muižas un Daugavpils 
pulkam pie Švarca muižas; pēdējo partizānu pulks bija atstājis, virzīdamies uz priekšu 
uz dienvidaustrumiem, un ienaidnieks to no jauna bija ieņēmis, bet Daugavpils pulks 
ar kauju viņu no turienes izsita. No Rīgas un Cēsu pulkiem tika izsūtītas stipras izlūku 
partijas, lai izzinātu ienaidnieka stāvokli un darbību. Atsviežot viņa aizsargu posteņus, 
Cēsu pulka rotas, virzoties uz priekšu gan ar izlūkiem, gan pilnā sastāvā, bija ieņēmušas 
Pilskalnu, Stakeru mājas un Kalnamuižu (Berghof), kā arī Mercendorfu. Ienaidnieks visās 
frontēs bija sācis atkāpties, kamdēļ viņa pretošanās bija vājāka nekā dienu iepriekš.

Arī mūsu Jaunjelgavas grupa sāka virzīties uz priekšu; viņai bija uzdots uzbrukt 
ienaidnieka galējam flangam, to apiet un tādā kārtā uzbrukt ienaidnieka aizmugurei. 
Taurkalnes stacijas rajonā ienaidnieks izrādīja ļoti sīvu pretošanos. Radās iespaids, ka 
ienaidnieka labais spārns nedomā atkāpties. To varēja izskaidrot ar to, ka uz labo spār-
nu vēl nav atnākušas ziņas par notikumiem pie Torņkalna. Patiesībā pa daļai tas tā arī 
bijis: ir gan bijušas ziņas par Torņkalna atstāšanu, bet ne par to, ka Dzelzs divīzija pie 
Torņkalna sakauta. Rīkojumu no augšas nav bijis, priekš tālākas darbības noteikšanas 
noturēta apspriede starp Dzelzs divīzijas štābu un Vācu leģiona štābu un šinī apspriedē 
noteikts, kas tālāk darāms: Dzelzs divīzijai jāaizsargā Jelgava un Vācu leģionam jāapsar-
gā viss labais spārns un arī aizmugure pret Lietavu. Lai Vācu leģions varētu šo uzdevumu 
izpildīt, tad viņam jāatvelk savs labais spārns atpakaļ uz Bausku. Tā kā šīs apspriedes 
lēmums pienāca uz labo flangu diezgan vēlu, tad labais flangs arī turējies ilgi pretim un 
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tāpēc pilnīgi nokavējis kārtīgu atiešanu uz jaunas, saīsinātas frontes un šo jauno fronti 
nav ieņemt spējis, jo to jau bija pārrāvušas Valmieras pulka daļas, kā to redzēsim tālāk.

Vakarā pienāca ziņas no dienā izsūtītiem izlūkiem, ka ienaidnieks atkāpies līdz Olai-
nei. Ieņemot Olaines vecās pozīcijas, ienaidniekam bija ļoti viegli atsist mūsu uzbruku-
mu, jo pašreiz mēs varējām Olainei uzbrukt tikai frontāli un arī ne lieliem spēkiem, pie 
kam šo mūsu nodaļu flangi būtu pilnīgi atklāti ienaidnieka pretuzbrukumam. Bet tagad 
mums pilnīgi bija iespējams ieņemt tādu stāvokli, kurā mēs pastāvīgi varētu apdrau-
dēt ienaidnieka flangus. Priekš tam bija vajadzīgs tikai laiks. Tāpēc tika dots aizrādījums: 
Jelgavas šosejas rajonā ar galvenajiem spēkiem palikt uz vietas, bet uz priekšu sūtīt iz-
lūkus, abiem flangiem enerģiski virzoties uz priekšu. Flangiem nācās tālu iet. Labajam 
flangam bija vēl jāvirzās gar jūrmalu un Lielupi; toties kreisajam flangam bija jāiet taisni 
uz priekšu – Cēsu pulkam no Ķekavas uz Plakaņiem un Valmieras pulkam – uz Baldoni 
un Vecmuižu (Neugut). Vēl tālāk ienaidnieka galējā flanga apiešana bija jāizpilda Kurze-
mes divīzijas daļām no Jaunjelgavas, bet viņām bija priekšā ļoti garš ceļš, pie kam viņu 
uzdevums bija grūts, jo viņas nebija tiešā sakarā ar Valmieras pulku; arī Valmieras pulks 
neatradās tiešā sakarā ar Cēsu pulku. Tādēļ še viss atkarājās no pulku komandieru izvei-
cības un apķērības. No augšas nebija iespējams dot aizrādījumus par to, kas darāms un 
kā darāms. No augšas uzstādīja tikai mērķus un deva virzienus un tikai vispārīgos vilcie-
nos aizrādījumus par to, kā šie mērķi sasniedzami. Šie aizrādījumi bija jādod uz vairākām 
dienām uz priekšu, lai gadījumā, ja sakari būtu pārtraukti, karaspēka daļas zinātu, kas 
tām jādara.

12. novembrī Latgales divīzijas labais spārns ar kaujām lēnām virzījās uz priekšu gar 
jūrmalu, starp Lielupi un Babītes ezeru un gar Babītes ezera dienvidu krastu; kreisajā 
spārnā bija tikai mazas izlūku sadursmes uz dienvidiem no Švarca muižas. Vidzemes di-
vīzijas labais spārns ar partizānu pulku un bruņoto vilcienu bija sasniedzis Olaines staci-
ju; viņpus šās stacijas bija notikušas diezgan stipras sadursmes ar ienaidnieku. Pozīcijas 
uz Misas upes kreisā krasta bija no ienaidnieka diezgan stipri ieņemtas un uz dzelzce-
ļa līnijas atradās viņa bruņotais vilciens. Vidzemes divīzijas kreisais spārns – Valmieras 
pulks – virzīdamies caur Mercendorfu, ar saviem izlūkiem bija sasniedzis Baldoni.

Virzoties uz priekšu vairākās kolonnās ar noteikumu, ka, ja šīm kolonnām nav tieša 
sakara, tad tomēr katra kolonna izpilda savu virzienu un tiek turēta attiecīgā līnijā ar 
citām kolonām, mums nebija jābaidās no stipri apcietinātās ienaidnieka pozīcijas. Visu 
pozīciju ienaidniekam nebija iespējams ieņemt  – viņam nebija tik daudz spēku. Tāpēc 
ienaidnieks ieņems pozīcijas tikai galvenajos virzienos uz galvenajiem ceļiem. Ja viena 
vai otra mūsu kolonna tiek no ienaidnieka apturēta, tad blakus kolonna lūkos apiet ie-
naidnieka flangu. Ja Latgales un Vidzemes divīzijām neizdotos ienaidnieku izsist, ape-
jot viņa flangu, tad Kurzemes divīzijas daļas varētu flangu vēl tālāk apiet. 12. novembrī 
ienaidnieks vēl pie Taurkalnes izrādīja stipru pretestību. Bet Kurzemes divīzijas daļas 
pulkvežleitnanta Hasmaņa vadībā arī stipri viņam neuzbruka, bet jau sākumā virzījās no 
Jaunjelgavas uz Bauskas pili, tā apejot ienaidnieku no dienvidiem un viņa pozīcijām un 
frontei nepiegriežot lielu vērību. Pulkvežleitnanta Hasmaņa rīcībā atradās Jelgavas pul-
ka 1. un 3. bataljoni, Liepājas pulka 1. bataljons, atsevišķais izlūku bataljons, 1. eskadrons, 
Ventspils pulka 5. rota un viena baterija – 4 lielgabali. Ar šo grupu nebija iespējams uztu-
rēt pastāvīgu telegrafa-telefona sakaru, tāpēc viņai bija jāstrādā ļoti patstāvīgi.

No ziņām, kas ienākušas par ienaidnieka darbību, bija jānāk pie slēdziena, ka šī darbī-
ba ir pilnīgi nesaskaņota, ka, ja arī vēl ir vispārēja virspavēlniecība, tad tā vada tikai Jelga-
vas grupu, kamēr ienaidnieka labā spārna grupa strādā patstāvīgi un Jūrmalas–Tukuma 
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grupa domā tikai par sevi. Ienaidnieka abi spārni atradās stipri uz priekšu, kamēr fron-
te – Jelgavas grupa – stipri atpakaļ. Tāds stāvoklis ir izdevīgs uzbrukšanai, bet ļoti neiz-
devīgs aizsargāšanai, jo plašā frontē atrodošās grupas var tikt sakautas katra atsevišķi. 
Tas apstāklis, ka jūrmalā gar Lielupi atrodošās ienaidnieka daļas izrāda diezgan sīvu pre-
tošanos, bija izskaidrojams ar to, ka tām ir vajadzīgs iegūt laiku, lai Tukuma rajonā eso-
šais karaspēks varētu no turienes atkāpties. Tālāk bija redzams, ka Jelgavas rajonā tiek 
savilkti visi svabadie spēki, kuru tomēr ir vēl diezgan daudz; ievērojot izdevīgās pozīcijas, 
labos ceļus un centrālo stāvokli, ienaidnieks var še nākt pretuzbrukumā, pie kam sevišķi 
viņam var palīdzēt Tukuma–jūrmalas grupa, ja to izdodas sakoncentrēt un kārtībā savilkt 
kaut kur starp Kalnciemu un Jelgavu. No Ķekavas rajona ienaidnieks atkāpies uz Jelgavu, 
bet viņa Taurkalnes grupa, liekas, nedomā atkāpties uz turieni, bet uz Bausku. To ievē-
rojot, no mūsu puses bija vajadzīgs labajā spārnā nedot ienaidnieka Tukuma–jūrmalas 
grupai laika svabadi atkāpties un nostāties kārtībā Jelgavas grupas flangā. Šī grupa bija 
jādzen ar kaujām, jācenšas atgriezt viņu no Jelgavas un atsviest uz dienvidiem, ar ko mēs 
varētu Jelgavu apiet arī no rietumiem. Uzbrukt gar Jelgavas šoseju un ienaidnieka nocie-
tinātām pozīcijām bija riskanti, un tas solīja niecīgus panākumus. Tāpēc Jelgavas šosejas 
rajonā tikai bija jāpieved mūsu spēki tuvāk un jāsaorganizē pilnīgā kaujas gatavībā kā 
priekš uzbrukuma ienaidniekam, tā priekš ienaidnieka uzbrukuma atsišanas un enerģis-
ki jāturpina ienaidnieka labā spārna apiešana. Cēsu un Valmieras pulkiem jādod iespēja 
ieņemt izdevīgu stāvokli ienaidnieka flangā, tāpat jāpieved pulkvežleitnanta Hasmaņa 
grupa ienaidnieka galējā flangā un pat aizmugurē. Šā plāna vešanai Latgales divīzijas la-
bais spārns tika pastiprināts ar studentu bataljonu un pulkvežleitnanta Hasmaņa rīcībā 
nosūtīts no lielinieku frontes Liepājas pulka 1. bataljons. Lasītājs gan jautās, kāpēc tad, 
ja tagad, kad stāvoklis uzlabojies, bija iespējams noņemt vienu bataljonu no lielinieku 
frontes, kādēļ šis bataljons netika jau agrāk noņemts un laists darbā, kad stāvoklis bija 
visgrūtākais? Šis bataljons tika ņemts no Kurzemes divīzijas rezerves, kura atradās starp 
lielinieku un Bermonta frontēm, lai vajadzības gadījumā tiktu sūtīts uz vienu vai otru 
fronti, jo še bija riskanti palikt bez kādas rezerves; kā viens tā otrs ienaidnieks, ņemot 
vērā to, ka mūsu frontes (kā Bermonta, tā lielinieku) bija ļoti retas, varēja to pārraut un 
ieņemt Krustpili, ar ko mūsu daļas uz Daugavas kreisā krasta būtu pilnīgi atgrieztas. Šī 
šaurā josla starp Jaunjelgavu un Līvāniem bija ļoti vārīga, bet tagad viņa palika platāka 
un zaudēja iepriekšējo nozīmi – rezervi no turienes varēja noņemt. Karā vajadzīgs aprē-
ķināt un tad riskēt, bet ne otrādi.

13. novembrī mūsu kreisais spārns enerģiski virzījās uz priekšu: Cēsu pulks sasniedza 
Misas upi Plakaņu rajonā – tātad bija jau nostājies vienā līnijā ar Rīgas pulku un tā nodro-
šinājis Rīgas pulka spārnu. Valmieras pulks virzījās divās kolonnās – ar vienu uz Baldoni, 
ar otru uz Vecmuižas staciju, abas grupas ļoti enerģiski virzījās uz priekšu. Pie Baldones 
bija saņemta lidmašīna labā kārtībā. Tādā kārtā Valmieras pulks ļoti sekmīgi veica savu 
ienaidnieka apiešanas manevru. Valmieras pulks atradās flangā, tam nebija tieša sakara 
ne labā ne kreisā pusē; pulka flangā gan atradās Cēsu pulks, bet diezgan tālu. Pulka 
kreisais flangs bija pilnīgi atklāts un padots uzbrukumam pat no muguras. Tomēr šis 
pulks ļoti enerģiski virzījās uz priekšu, pastāvīgi sadurdamies ar ienaidnieku. Pulkvežleit-
nanta Hasmaņa grupa bija sasniegusi Titnieku, Tulmaņu, Mentes un Ģirupnieku rajonu 
un virzījās ļoti droši un izveicīgi tālāk, rīkojoties ienaidnieka flangā un paralēli ar atkāp-
jošos ienaidnieku ejot uz Šēnbergu–Bausku un tā atrodoties pilnīgi vienā ienaidnieka 
rajonā. 14. novembrī no rīta Latgales divīzijas labais spārns sāka enerģisku uzbrukumu. 
Uzbrukums bija sekmīgs, un vakarā labajā spārnā bija ieņemta Sloka un Kalnciems, viss 
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Lielupes labais krasts līdz Klīves muižai bija no ienaidnieka iztīrīts. Caur Slokas ieņemša-
nu mūsu tālākās operācijas tika atvieglotas – bija iespējams arī gar kreiso Lielupes kras-
tu virzīties uz priekšu. Latgales divīzijas kreisais spārns arī bija aizkļuvis uz priekšu līdz 
vecām vācu pozīcijām un še stājies tiešā sakarā ar Vidzemes divīziju. Vidzemes divīzijas 
labajā spārnā turpinājās stipra izlūku darbība (Rīgas pulka rajonā). Centrā – Cēsu pulks 
turpināja virzīties uz priekšu un pa dienu bija ieņēmis vairākas mājas Misas upes rajonā. 
Kreisajā flangā Valmieras pulks ar kaujām turpināja apiešanas manevru. Jau naktī tas 
bija ieņēmis Lieliecavas staciju, saņemdams tur kara materiālu (artilērijas lādiņus).

14. novembrī no rīta Valmieras pulka 2. bataljons kapitāna Kažociņa vadībā iesāka 
uzbrukumu Lieliecavas muižai, kuru ienaidnieks stipri bija ieņēmis. Pēc 4 stundu ilgas 
kaujas bataljons izsita ienaidnieku un Lieliecavas muižu ieņēma, iegūdams trofejas: 
2  lielgabalus ar 2 kastēm lādiņu, 4 ložmetējus, smago automobili, lauku ķēķus, vezu-
mus, 8 zirgus, daudz šauteņu, sapieru instrumentus, telefonus un dažus citus kara 
materiālus.

Pēc bermontiešu darbības plāna Vācu leģionam bija jāieņem un jāaizsargā rajons 
Bauska–Iecava. Lieliecava bija kreisais flangs priekš spēku sagrupēšanas; še vajadzēja 
atnākt „Baltenland” pulkam, kurš atradās Dzelzs divīzijas rezervē uz Jelgavas–Rīgas 
šosejas. Pulka ierašanās Lieliecavā bija gaidāma 14. novembra pēcpusdienā vai vakarā. 
Līdz „Baltenland” pulka atnākšanai Lieliecavā atradās Veihmaņa pulka bataljons ar di-
vām baterijām un eskadronu, kuram bija jāaizsargā Lieliecava līdz „Baltenland” pulka 
atnākšanai. Naktī no 13. uz 14. novembri kapitāna Kažociņa bataljons straujā uzbruku-
mā bija izsitis bermontiešus no stacijas un no rīta iesāka uzbrukumu muižai. Veihmaņa 
bataljons bija nodomājis aizsargāt muižu ļoti sīvi un priekš tam bija izdarījis pamatī-
gu sagatavošanos. Frontāli uzbrūkot, kapitānam Kažociņam arī nebūtu izdevies izsist 
bermontiešus, bet, ļoti izveicīgi manevrēdams, kapitāns Kažociņš bija vedis no frontes 
tikai vāju uzbrukumu, kamēr ar galvenajiem spēkiem, pilnīgi bermontiešu nepamanīts, 
pārejot Iecavas upi pa vidu, bija apgājis Iecavu un uzbrucis bermontiešiem no muguras. 
Eskadrons tikko bija izmucis, lai nenokļūtu gūstā, un bataljons bija piespiests steigšus 
atkāpties, atstājot valmieriešu rokās bagātu kara materiālu.

Jau vakarā 13. novembrī otrais eskadrons bija nonācis pie Vecmuižas stacijas. Vec-
muižas stacijā un apkārtnē atradās Veihmaņa pulka otrais bataljons, kurš, apzināda-
mies, ka atrodas diezgan tālu no frontes, nav bijis diezgan uzmanīgs. Šo atgadījumu 
bija veikli izlietojis otrā eskadrona komandieris rotmistrs Goldfelds: tas bermontiešiem 
pilnīgi negaidot bij tiem ļoti enerģiski, veikli un strauji uzbrucis un tos pilnīgi sakāvis, 
saņēmis gūstekņus, kara materiālu un ieņēmis Vecmuižas staciju.

Tagad kapitāns Kažociņš savienojās ar rotmistru Goldfeldu, un tā Vecmuižas–Ieca-
vas rajonu bijām galīgi un stipri ieņēmuši. Bermontieši tikai 12. novembrī bija pieņēmuši 
jaunu operācijas plānu, 13. novembrī bija iesākuši to izpildīt un jau 14. novembrī šis plāns 
bija pilnīgi izjaukts ar mūsu karaspēka (Valmieras pulka) enerģisko darbību: bermontieši 
bija nolēmuši sagrupēt Vācu leģiona kreiso flangu Iecavas rajonā, bet šī sagrupēšanās 
vēl nebija izvesta dzīvē, kad jau šo rajonu bija ieņēmis mūsu karaspēks. Vācu leģiona Vei-
hmaņa pulka divi bataljoni bija stipri cietuši, tie atkāpās nekārtībā, un tāpēc šis frontes 
rajons bija pārrauts. Šā pulka trešais bataljons, kurš atkāpās no Birzgales, nevarēja vairs 
savienoties ar pulku, tam bija jāatiet vairāk dienvidrietumu virzienā. 

Tagad jau abi mūsu flangi sāka nostāties ielencēju stāvoklī, īpaši kreisais. Labais 
spārns gan vēl tik tālu uz priekšu nebija, bet Aparnieka partizānu pulks jau virzījās uz 
Jelgavas–Tukuma dzelzceļa pusi. Bez tam starp mūsu atsevišķām frontes grupām sāka 
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nodibināties tiešs sakars. Tagad bija iespējams arī iesākt uzbrukumu gar Jelgavas šoseju, 
jo tāds uzbrukums vairs riskants nebija. Bet šo uzbrukumu nācās vest pret ļoti nostipri-
nātu pozīciju, vest pieres uzbrukumu. Tātad viņš tomēr bija grūts un savienots ar lielā-
kiem zaudējumiem. Šāda uzbrukuma panākumi arī nevarēja būt diez kādi lielie, jo ienaid-
nieks atkāptos uz nākošo pozīciju – aiz Iecavas upes – un būtu jāved atkal jauns pieres 
uzbrukums. Izsists no Iecavas pozīcijām, ienaidnieks atietu uz pašu Jelgavu aiz Lielupes. 
Izšķirošos un pie tam ļoti izdevīgos rezultātus varēja tikai dot tālāka flangu apiešana un 
virzīšanās no austrumiem uz Jelgavas–Šauļu ceļu un no rietumiem uz Jelgavas–Mažeiķu 
ceļu. Abu šo ceļu apdraudēšana visvieglāk varēja atdot mūsu rokās Jelgavu ar bagātu, 
ienaidnieka pamestu kara materiālu. Bet lai šāds mūsu manevrs varētu sekmīgi izdoties, 
bija nepieciešami saistīt ienaidnieku pie Olaines pozīcijām, vispār visā Ziemeļu frontē. 
Pretējā gadījumā tam būtu iespējams izlietot visus spēkus pret mūsu flangu grupām. 
Tādēļ arī mūsu flangu centram bija jāiet uz priekšu: ne lai ar visu spēku, neskatoties uz 
zaudējumiem, lauztos cauri Olaines pozīcijām, bet lai darītu uz ienaidnieku spiedienu 
un, ja ienaidnieks izrādītos vājš, dzītu viņu uz Jelgavu un Jelgavu ieņemtu.

Šinīs dienās ienāca arī ne visai patīkamas politiskas ziņas: no Sabiedrotajiem brau-
cot sevišķā misija ar ģenerāli Niseli priekšgalā, ar uzdevumu noregulēt Bermonta kara-
spēka evakuēšanu no Kurzemes un sevišķi no Jelgavas. Nepatīkamas šīs ziņas bija tāpēc, 
ka, ja iesāks strādāt tāda komisija, tad, bez šaubām, Bermonts sāks atkal stipri vilcinā-
ties, un kas galu galā iznāks – nav zināms. Otrkārt, vislabākajā gadījumā, ja Bermonts 
evakuēsies, pie tam diezgan ātri, tad tomēr tam būs iespējams izvest visu kara materiālu 
un arī zirgus, lopus un labību no Kurzemes. Turpretī mēs paši bez kādas komisijas bijām 
pilnīgi spējīgi izdzīt Bermontu ļoti ātri, iegūt zināmu daļu kara materiāla un nepielaist 
izvest no Kurzemes zirgus, lopus un labību. Tāpēc mums no svara bija ieņemt Jelgavu 
agrāk, nekā šī komisija sāks strādāt. Ja Bermonts būtu izdzīts no Jelgavas, tad Kurzemē 
tas nekur vairs nepatversies. Mūsu ātrāka uzbrukšana atkal atkarājās no flangiem: ar 
flangiem vajadzēja enerģiski uzbrukt un ar centru darīt spiedienu uz ienaidnieku.

Bermontieši gaidījuši Nisela komisiju ar vislielāko nepacietību, no tās viņi cerējuši 
glābiņu un tā bijusi viņu pēdējā cerība. Ja Nisela komisijas uzdevums būtu bijis „nepa-
klausīgā” vācu karaspēka atsaukšana uz Vāciju, tad nebūtu bijusi vajadzīga komisija no 
visiem Sabiedrotajiem, bet uz Versaļas miera līguma pamata būtu pieticis izsūtīt priekš-
stāvjus no kādas vienas valsts. Ja ir sūtīta komisija no visiem Sabiedrotajiem, tad acīm-
redzot šai komisijai ir bijuši plašāki uzdevumi. Šāds plašāks uzdevums varēja būt tikai 
viens: ņemt Rietumkrievijas-Bermonta armiju Sabiedroto pārziņā, pabalstīt to, papil-
dināt, saorganizēt un tad sūtīt karā pret lieliniekiem. Visam šim zināma daļa patiesības 
ir, un, ja nu šī Sabiedroto komisija Bermontu nebūt nepabalstīja, bet strādāja Latvijai 
par labu, tad, pirmkārt, tas ir ģenerāļa Nisela nopelns, viņa labvēlība pret Latviju, un, 
otrkārt, arī tas apstāklis, ka tad, kad Nisela komisija atbrauca, Bermonta armija bija jau 
pilnīgi sakauta. No šā otrā apstākļa vislielākā mērā baidījušies bermontieši. Viņi raksta, 
ka visādā ziņā bijis jācenšas noturēt fronti un parādīt kaujas spējīgu armiju Sabiedroto 
komisijai; ja šī komisija būtu arī bijusi vislabvēlīgākā pret Bermontu, tad tomēr tā it neko 
nebūtu darījusi Bermontam par labu, ja Bermonta armija jau būtu bijusi iznīcināta tanī 
laikā, kad komisija ierastos. Faktiski tā arī bija. Kad Nisela komisija ieradās Kauņā, tad 
Bermonta armija jau bija zaudējusi savu kaujas spēju.

15. novembrī Latgales divīzijā Rēzeknes pulks ar savu labo spārnu iesāka no Slokas 
virzīties uz Ķemeriem; ar centru tā arī iesāka enerģisku darbību: pie Kalnciema jau no rīta 
viena rota pārgāja uz Lielupes kreisā krasta, izsita ienaidnieku un ieņēma Lāču krogu; arī 
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pie Klīves muižas no rīta sākās pāriešana uz kreisā krasta. Ap pusdienu 3. eskadrons 
bija pārgriezis Jelgavas–Tukuma dzelzceļu – sabojājis sliedes un telegrāfa līniju pie Ērzeļu 
kroga un šo krogu ieņēma. Krogu ieņēma kājnieki un tātad šī svarīgā vieta – ceļš starp 
Tukumu un Jelgavu – bija nostiprināta mūsu rokās.

Mūsu centrā – pie Jelgavas šosejas – Rīgas pulks izdarīja enerģisku spiedienu, tā ka 
ienaidnieks tika no pozīcijām izsists, bet pie tam bija paspējis nodedzināt tiltu pār Mi-
sas upi, un ar to apgrūtinājās Rīgas pulka artilērijas un vezumu virzīšanās uz priekšu. 
Pulks tomēr enerģiski virzījās atkāpjošamies ienaidniekam pakaļ, bet pa nakti varēja tik 
dažas verstis noiet, pretējā gadījumā pulka daļas zaudētu sakaru, ar ko izceltos jukas. 
Valmieras pulks enerģiskā uzbrukumā bija ieņēmis Vikstenes muižu un Valles muižu un 
izvirzījies no turienes uz rietumiem. Arī Cēsu pulks bija pavirzījies uz priekšu un ieņēmis 
Krumuldas muižu un vairākas mājas. Izšķirošā nozīme tomēr piekrita no vienas puses 
Daugavpils pulka darbībai gar Lielupes kreiso krastu, no otras – Valmieras pulka virzī-
šanai no austrumiem un austrumdienvidiem uz Jelgavu jeb uz Jelgavas–Šauļu ceļu, tā 
apdraudot ienaidnieka atkāpšanos.

Pulkvežleitnanta Hasmaņa grupa 15. novembrī bija ieņēmusi Valli, no kurienes sā-
kusi virzīties ar vienu daļu uz Šēnbergu, ar otru – uz Brunavu. Lielā attāluma dēļ šī grupa 
nevarēja tikt pievilkta pie Jelgavas apiešanas. Šī grupa palika atpakaļ, un viņas loma un 
uzdevums tagad bija  – iztīrīt no ienaidnieka Bauskas rajonu un nodrošināt Valmieras 
pulka kreiso flangu un aizmuguri.

15. novembrī pienāca ziņas par notikumiem Liepājā. Jau agrāk bija zināms, ka pie Lie-
pājas ienaidnieka karaspēks dabūjis apmēram 700–1000 cilvēku papildinājumu. 14. no-
vembrī pēc pusdienas ap plkst. 16 ienaidnieks iesāka apšaudīt mūsu pozīcijās ar artilēri-
jas uguni, izlaizdams daudz vieglu un smagu lādiņu. Pie tam ienaidnieks sāka sagrupēt 
savu karaspēku uzbrukumam un virzīties uz priekšu, atklādams arī stipru ložmetēju un 
flinšu uguni. Ap plkst. 20 ienaidnieka izlūki parādījās pie Šķēdes tilta, un drīz pēc tam 
ienaidnieks šai sektorā pārgāja stiprā uzbrukumā ar trim ķēdes līnijām, pie kam īpaši sīvi 
tie uzbruka pie Tosmaras ezera. Pateicoties mūsējo aukstasinīgai uguns vešanai un ļoti 
stiprai Sabiedroto flotes ugunij, ienaidnieks tika ar lieliem zaudējumiem atsists, pie kam 
mūsu pusē nebija neviens ne kritis, ne ievainots. Plkst. 3 15. novembra naktī ienaidnieks 
no jauna pārgāja uzbrukumā, pabalstot uzbrukumu ar stipru artilērijas un mīnmetēju 
uguni. Uzbrukums tika vests visā frontē, bet galvenā kārtā starp Liepājas un Tosmaras 
ezeriem un starp Tosmaras ezeru un jūru. Sākumā uzbrucēji tika atsisti ar mūsu uguni, 
bet tie uzbrukumu atkārtoja, tā ka galu galā mūsu karaspēku izsita no pozīcijām abos 
augšminētos virzienos. Mēs atkāpāmies uz pilsētu, un ienaidnieks lēni sekoja mums. Pēc 
plkst. 9 viņš no ziemeļaustrumiem jau tuvojās pilsētai un no ziemeļiem jau bija nonā-
cis līdz kanālam. Pilsētā salasīja atkāpjošos kareivjus, kā arī visus, kuriem bija ieroči, un 
ar šiem jaunorganizētiem spēkiem pārgāja straujā pretuzbrukumā. Šis straujums deva 
panākumus: jau sākumā tika atsists starp Liepājas un Tosmaras ezeriem uzbrūkošais 
ienaidnieks un iegūtas atpakaļ mūsu pozīcijas pie Šķēdes tilta. Pēc sīvām kaujām ap 
plkst. 10 tika ieņemts atpakaļ arī ziemeļu forts, pie kam šai fortā saņēma 5 ienaidnieka 
ložmetējus un 4 virsniekus, starp tiem bataljona komandieri un 25 kareivjus. Ap plkst. 13 
bija jau visas mūsu vecās pozīcijas atkal mūsu rokās. Ienaidnieka zaudējumi bija lieli: uz 
kaujas lauka bija pamestas kara mantas un daudz ieroču. Sagūstītie bermontieši izrādī-
jās stipri piedzērušies. Pēc pusdienas ienaidnieka artilērijas uguns bija tikai reta; viss viņa 
karaspēks bija atkāpies un izgājis no mūsu redzes aploka. Liepājas garnizons bija spoži 
veicis savu uzdevumu un tagad Liepājas stāvoklis bija uzskatāms par pilnīgi nodrošinātu.
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16. novembrī notika enerģiska virzīšanās visā frontē uz priekšu. Labajā spārnā Rē-
zeknes pulks ar sava labā flanga daļām ieņēma Ķemerus un iztīrīja visu rajonu starp Ķe-
meriem un Kalnciemu; ar kreiso flangu Rēzeknes pulks atradās Ērzeļu kroga rajonā, kur 
tam bija jāiztur sīvas kaujas ar pretinieku, kurš vairākreiz mēģināja atdabūt Ērzeļu kro-
ga rajonu, kas tam bija no svara sakaru uzturēšanai starp Tukumu un Jelgavu, bet viņa 
uzbrukumiem sekmju nebija. Uz Latgales divīzijas kreiso flangu izsūtīja Siguldas pulku, 
kuram bija jāstājas tiešā sakarā ar Rīgas pulka labo spārnu. Plašās frontes un mežainā 
apvidus dēļ šo sakaru bija grūti nodibināt, kādēļ Rīgas pulka labais spārns palika nedrošā 
stāvoklī un tā kļuva traucēta viņa enerģiskā virzīšanās uz priekšu. Rīgas pulks ar savām 
priekšējām daļām bija sasniedzis Iecavas upi; Aparnieka partizānu pulks bija pa nakti 
jau ieņēmis Ozolmuižu (Paulsgnadi). Cēsu pulks arī virzījās uz priekšu un ar priekšējām 
daļām tuvojās Garozes muižai un stacijai. Valmieras pulks ar niknām kaujām gāja uz 
priekšu: 2. eskadrons, ieņemot Umpartes muižu un Viksteni, bija atkal saņēmis daudz 
kara materiāla. Ienāca ziņas, ka dažas ienaidnieka daļas stipri demoralizētas, patvarīgi 
atstājušas pozīcijas un aizgājušas uz Jelgavu – Bodes grupas atliekas (50 cilvēki) un Luca 
ložmetēju nodaļa (ap 100 cilvēku un 20 ložmetēju). Toties Jelgavā atradās svaiga rezer-
ve – Rosbaha nodaļa (par šīs nodaļas ierašanos tikai tagad pienāca ziņas mūsu štābā), 
kura kaujās vēl nebija piedalījusies. Pēc kaujas ziņām, no jūrmalas līdz Ērzeļu krogam 
atradās tikai demoralizēts ienaidnieks; ļoti enerģisks ienaidnieks atradās Ērzeļu kroga 
rajonā; tāpat nopietns ienaidnieks uz Iecavas upes un ļoti nopietns ienaidnieks Valmie-
ras pulka rajonā, kur notika niknas kaujas. Ievērojot visas šās ziņas, bija jānāk pie slē-
dziena, ka arī mums tālākas operācijas plāns jāizved sistemātiski, ka izdarīt atsevišķus 
triecienus uz Jelgavu ir tomēr riskanti un tāda darbība nebūt nesola drīzāku Jelgavas 
ieņemšanu un Kurzemes atbrīvošanu.

17. novembrī kaujas pie Ērzeļu kroga turpinājās. Rīgas pulks ieņēma labo Iecavas 
upes krastu. Ienaidnieks no kreisā krasta attīstīja ļoti stipru artilērijas uguni. Tilti pār upi 
bija jau sabojāti, tātad ienaidnieks atkal atradās labi nostiprinātās, izdevīgās pozīcijās, 
un no viņa uguns bija spriežams, ka pozīcija ieņemta no prāviem spēkiem. Uzbrukt vi-
ņam no pieres būtu neiespējams.

Arī Cēsu pulka rajonā ienaidnieks kļuva aktīvāks. Purmaļu un Šausteru māju rajonā 
viņš divreiz mēģināja pāriet pretuzbrukumā; viņa atsišanai tika pievilkta rezerve, ar ku-
ras palīdzību pretuzbrukumu likvidēja. Garozes muižas rajonā parādījās pat ienaidnie-
ka kavalērijas daļas, mēģinādamas uzbrukt, bet ar mūsu uguni viegli kļuva izklīdinātas. 
17. novembrī vakarā Cēsu pulks bija ieņēmis Garozes staciju, Sveķu, Rūteru, Ērces mājas 
un atradās tiešā sakarā ar Rīgas pulku. Pats kreisais Cēsu pulka flangs atradās Ozoliņu 
mājās un bija tiešā sakarā ar Valmieras pulka labo spārnu. Valmieras pulka 3. bataljons 
kā 16., tā 17. novembrī veda sīvas kaujas uz Lielupes, pie Aučiem (prezidenta Čakstes 
mājas). Ienaidnieks turējās ļoti stipri pretī, bieži vien pārejot pretuzbrukumā. Bataljons 
vairākkārt mēģināja pie Gabaliņu mājām un Emburgas muižas pāriet pār Lielupi, bet 
vienmēr kļuva ar stipru uguni no Lielupes kreisā krasta atsists.

Bataljons ieņēma Cūciņu, Krieviņu, Drumpīšu, Daukšņu, Branda, Buļļu, Tilles, Mel-
pida un Spalvas mājas. Valmieras pulka 2. bataljons ar kaujām bija ieņēmis Garozes 
muižu, Bērzu muižu, Smiltnieku un Kazaku krogu un ieņēma fronti no Kesiņu muižiņas 
(Kensinshof) līdz Jumpravmuižai. Valmieras pulka 1. bataljons pulkvežleitnanta Liepi-
ņa vadībā 16. novembrī ar veiklu un drošu uzbrukumu bija ieņēmis Vecsauli, Likverte-
ni, Pētermuižu un Kuivi. 17. novembrī pēc sīvas kaujas tas straujā uzbrukumā ieņēma 
Bauskas pilsētu.
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Bauskā bija saņemts ļoti daudz trofeju  – bagāti krājumi dažāda kara materiāla. 
Bauskas ieņemšana gan neietilpa Valmieras pulka kaujas uzdevumā un kaujas sektorā: 
uz Bausku tika virzīta pulkvežleitnanta Hasmaņa grupa, kuras priekšējās daļas ienāca 
Bauskā tikai 15 minūtes vēlāk nekā Valmieras pulks. Tāpēc priekš vispārējas ienaidnieka 
apiešanas būtu izdevīgāk, ja šis Valmieras pulka 1. bataljons būtu virzījies pa kreisi no 
2. bataljona – uz Mežotni un Meiteni, ar ko agrāk tiktu atgriezta Jelgavas–Šauļu šoseja 
un dzelzceļš. Bet jāievēro, ka pulkvežleitnanta Hasmaņa grupa pašā operācijas karstu-
mā atradās tālu un nevarēja uzturēt sakarus ar Valmieras pulku, kādēļ šā pulka kreiso 
spārnu nevarēja skaitīt par nodrošinātu; ja ievēro, ka tālāk uz priekšu virzoties, kad sā-
kās Valmieras pulka kaujas uz Lielupes krastiem, viņa kreisais spārns un aizmugure tika 
bieži apdraudēti no Bauskas, tad jāatzīst, ka bija vajadzīgs nodrošināties no ienaidnieka, 
kurš atradās Bauskā; vislabāk, protams, varēja nodrošināties, Bausku ieņemot. ievēro-
jot Valmieras pulka ātrās kustības un veiklo manevrēšanu, šis 1. bataljona sāņu darbs 
uz vispārējām operācijām atstāja mazu iespaidu. To pierāda tas, ka tūliņ pēc Bauskas 
ieņemšanas 2. bataljons ieņēma Smēdes muižu un sāka virzīties uz Mežotni. Priekš paša 
Valmieras pulka vēl no svara bija tas apstāklis, lai viņa vēstures vaiņagā būtu arī Bauskas 
ieņemšana ievīta.

18. novembrī no rīta ienaidnieks bija pārgājis uzbrukumā vairākās vietās uz visas pla-
šās frontes. Pret Latgales divīzijas centru, Mālu muižas rajonā, bija pārgājis uzbrukumā 
no Tukuma puses virzīdamies ienaidnieks. Pēc diezgan sīvas kaujas uzbrukumu pilnīgi 
atsita. Latgales divīzija pat nepieļāva to, ka šis ienaidnieka pretuzbrukums būtu izsaucis 
vai apturējis viņas tālāko virzīšanos: Latgales divīzija turpināja ar savu kreiso spārnu iet 
uz priekšu un ieņēma Nemišku, pie kam ieguva ienaidnieka ložmetēju. Latgales divīzijas 
kreisajā flangā uz kreisā Lielupes krasta tika ieņemtas Dobeles (Robel-Dobel).

Daudz lielāku iespaidu izdarīja ienaidnieka pretuzbrukums Vidzemes divīzijas laba-
jam spārnam, galvenā kārtā Rīgas un Cēsu pulku rajonā. Agri no rīta ienaidnieks bija ie-
sācis uzbrukumu Rīgas pulka labajam spārnam, kā arī Siguldas pulka paša kreisā flanga 
rotai. Rīgas pulks ieņēma pozīciju gar Iecavas labo krastu no Cenas muižas (to izslēdzot) 
un līdz Purmaļu mājai (ieskaitot) – apmēram 8–9 verstis. Visa šī līnija bija ieņemta no 
viena paša 3. bataljona (kapitāna Hasmaņa vadībā); pateicoties ļoti garai frontei, visas 
rotas atradās vienā līnijā, bataljona rezervē nebija it nekā. Pulka rezervē bija divi batal-
joni, bet tie nevarēja ātri tikt pavesti vajadzīgās vietās; pašā pirmā brīdī bataljona ko-
mandierim nebija ne mazāko līdzekļu kaujas vadīšanai. Tādēļ jau pašā pirmā brīdī pulka 
komandierim pašā sākumā nācās sūtīt pirmajam bataljonam palīgā rotas no citiem ba-
taljoniem, tūliņ izcēlās karaspēka vienību sajaukšana un sakaru zaudēšana, kā arī pilnīga 
nenoteiktība vadīšanā, kā tas vienmēr mēdz būt pie lineāras taktikas lietošanas (pirmajā 
līnijā viena karaspēka vienība bez savas rezerves, bet viņai aizmugurē – rezerves vietā – 
cita, viņai nepadota karaspēka daļa). Visu nakti no 17. uz 18. novembri ienaidnieks bija 
stipri apšaudījis Rīgas pulka pirmo līniju; gaismai austot, ienaidnieka bruņotais vilciens 
pārgāja pār Iecavas tiltu un iesāka apšaudīt pirmo līniju (trešo bataljonu) no flangiem. 
Tanī pašā laikā ienaidnieka kājnieki pārgāja uzbrukumā, labajā spārnā uz Cenas muižu 
un Muški un kreisajā flangā – uz austrumiem no šosejas. Lai gan ienaidnieks uzbruka 
ar nelieliem spēkiem – apmēram divām rotām –, bet šie spēki bija sakopoti vienā vietā, 
kamēr mūsu rotas izkaisītas uz plašas frontes; tāpēc Rīgas pulka trešā bataljona rotas 
iesāka atkāpties. Tikai ar pulka rezervju palīdzību un mūsu artilērijas uguni ienaidnieku 
apturēja, un Rīgas pulka priekšējās daļas nostājās līnijās Buļļi (labais flangs)–Zuši (krei-
sais flangs); vakarā Rīgas pulks sāka sagatavoties iet atkal uz priekšu, lai ieņemtu vecās 
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pozīcijās Iecavas upes labajā krastā. Cēsu pulks, izdzirdis par Rīgas pulka atkāpšanos, 
bija stipri uztraucies. Kad ienaidnieks izdarīja tā frontē nelielu spiedienu, dažas pulka 
daļas bija sākušas atkāpties. Pateicoties mežainam apvidam un dažu virsnieku pašdarbī-
bas trūkumam, šī atkāpšanās pārgāja visā Cēsu pulka frontē. Tā kā mežainā apvidū grūti 
orientēties, tad viss pulks bija atgājis apmēram 4 verstis no savām agrākām pozīcijām. 
Vēlu vakarā uzbrukums bija apturēts uz visas frontes, un Rīgas un Cēsu pulki bija gan 
atkāpušies vairākas verstis, bet sagatavojās uz pāriešanu uzbrukumā, lai ieņemtu savas 
agrākās pozīcijas.

Ne mazāk stipru sitienu ienaidnieks bija cerējis izdarīt pret mūsu kreiso flangu, kurš 
bija vistālāk atrauts un darbojās uz ļoti plašas frontes. Labi saorganizēta ienaidnieka 
uzbrukuma grupa bija arī ļoti izveicīgi iesākusi uzbrukumu Valmieras pulka labā spārna 
bataljonam, bet, pateicoties Valmieras pulka aukstasinībai, apķērībai un tam apstāk-
lim, ka Valmieras pulka daļas, ieradušas strādāt uz plašas frontes, pavisam nebaidījās no 
flangu apiešanas, šī labi sagatavotā uzbrukuma sekas bija tikai tas, ka šis bataljons ne-
paspēja 18. novembrī uz priekšu tikt, kamēr ienaidnieks bija cietis smagus zaudējumus 
un pametis divus ložmetējus. Valmieras pulks par šo ienaidnieka uzbrukumu ziņoja kā 
par vienkāršu ienaidnieka pretuzbrukumu, kurš atsists ar lieliem zaudējumiem ienaid-
nieka pusē. Turpretim Vidzemes divīzijas ziņojumi bija ļoti uztraucoši par notikumiem 
Rīgas un Cēsu pulka rajonos, lai gan, kā es aizrādīju, Rīgas pulka rezervē atradās divi ba-
taljoni. Valmieras pulka kreisajā spārnā otrais bataljons, turpinādams uzbrukumu, pēc 
īsas kaujas ar strauju uzbrukumu bija ieņēmis Mežotni, kur viņa rokās krita ienaidnieka 
ieroči, aeroplāns, savāktā labība un produkti.

Pulkvežleitnanta Aparnieka partizānu pulks 18. novembrī jau bija Lielupi pārgājis 
un uzbrucis ienaidniekam Svētes muižā, bet nebija spējis šo muižu ieņemt un bija pie-
spiests no tās atkāpties. Tomēr šāds iebrukums ienaidnieka rajonā darīja uz to stipru 
morālisku iespaidu.

Latgales divīzijai 18. novembrī vajadzēja pārgrupēt savus spēkus: tai tagad labais 
spārns bija pilnīgi nodrošināts ar Ķemeru ieņemšanu, un tāpēc bija jāsavāc spēki uz cen-
tru un kreiso flangu, lai apietu Jelgavu no rietumiem. Šo pārgrupēšanu Latgales divīzija 
nebija paspējusi izpildīt, pirmkārt, lielo attālumu dēļ un, otrkārt, tāpēc, ka bija jālikvidē 
ienaidnieka stiprais pretuzbrukums Ērzeļu kroga rajonā. Tāpēc nevarēja arī tikt iesākts 
uzbrukums Jelgavai, apejot to no rietumiem.

Ņemot visus 18. novembra notikumus kopā, Latvijas armijas vadība nāca pie slē-
dziena, ka operācija iet normālu gaitu un ka ienaidnieka pretuzbrukumiem nav nekā-
das sevišķas nozīmes, ka tie ir tādi paši pretuzbrukumi, kādi jau agrāki nāca priekšā. 
Bet, kā vēlāk izrādījās, tad ienaidnieka uzbrukumiem ir bijusi ļoti liela nozīme. Jelgavā 
bija ieradies vācu ģenerālis Eberhards un pārņēmis savā vadībā visu Bermonta karaspē-
ku. Gribēdams iesākt sarunas ar Latvijas valdību un ar Nisela komisiju, tas gribēja arī 
radīt daudzmaz izdevīgākus apstākļus šo sarunu iesākšanai. Ar Latvijas valdību būtu 
bijis izdevīgi iesākt sarunas, ja sekmes būtu bijušas viņa pusē; lai Nisela komisija dotu 
kaut kādu pabalstu, tad bija vajadzīgs pierādīt šai komisijai, ka armija ir kaujasspējīga 
un tai ir panākumi uz kaujas lauka; treškārt, ir bijis vajadzīgs pierādīt arī pašai armijai, 
ka tā ir kaujasspējīga un tāpēc tā var uzticēties saviem spēkiem un vadībai. Priekš šo 
mērķu sasniegšanas 18. novembrī izdarīti uzbrukumi uz visas frontes; bijuši jāizdara īsi, 
bet stipri triecieni, jāatsviež latviešu karaspēks un tad jāatgriežas uz vecajām vietām. 
Kā redzējām, tad abos flangos šie triecieni tika atsisti; centrā triecienam bija sekmes, 
bet sekmēm nebija ne mazāko rezultātu – nekāda iespaida uz Latvijas armijas vadību. 
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Pozīcijas karā tādām sekmēm būtu liels iespaids, bet mēs jutāmies lauku karā, un lauku 
karā pazaudēt kādas verstis teritorijas nav ne no mazākā svara: lauku karā ir no svara 
karaspēks un viņa zaudējumi; mūsu karaspēks zaudējumus nebija cietis un pazaudētā 
2–3 verstis platā josla nebija no svara.

Vēlu vakarā 18. novembrī tika pa radio saņemta no Jelgavas telegramma. Telegram-
mas saturs šāds: „Latvijas Armijas Virspavēlniekam. Krievijas rietumarmija ir pārgājusi 
Vācijas apsardzībā. Esmu pieņēmis viņas virspavēlniecību. Lūdzu dot pa radio piekriša-
nu naktī no 19. uz 20. – pārtraukt kara darbību pamiera sarunu iesākšanai. Ģenerālleit-
nants Eberhards, vācu virspavēlnieks Baltijā.” Šī telegramma tika atstāta bez ievērības, 
jo agrākie paziņojumi diezgan gaiši rādīja, ko nozīmē iesākt sarunas, kad mērķis vēl nav 
sasniegts; kara darbība bija jāturpina tādā pat gaitā kā līdz šim, jo ar karu bija cerams 
Kurzemi iztīrīt drīzāk nekā ar sarunām. 

Latgales divīzija 18. novembrī pārgrupēja spēkus pie jaunā stāvokļa, kad labais 
spārns nodrošināts caur Ķemeru ieņemšanu, bet centrā stipri ienaidnieka pretuzbruku-
mi (Ērzeļu kroga rajonā) un ar kreiso flangu bija jāvirzās uz Jelgavu, apejot to no rie-
tumiem. Šo pārgrupēšanos divīzija nespēja izvest lielo attālumu dēļ, kas aizkavēja arī 
izvest uzbrukumu, apejot Jelgavu no rietumiem.

19. novembra rītā ienaidnieks ar prāviem spēkiem (2–3 rotas ar bateriju) bija 
Džūkstes rajonā pārgājis uzbrukumā. Šai rajonā atrodošais Rēzeknes pulka bataljons 
bija izkaisīts plašā frontē, kādēļ viņa vājās daļas nespēja ienaidnieku apturēt un bija pie-
spiestas atkāpties, atstājot Ērzeļu kroga rajonu un atdodot ienaidniekam atpakaļ Jel-
gavas–Tukuma dzelzceļu. Tā kā pārgrupēšanās nebija vēl pabeigta, tad rezervju tuvumā 
nebija; bija iespējams uz šo rajonu nosūtīt 1½ rotas no Daugavpils pulka un 3. eskadro-
nu. Šis mazais pabalsts spēja tikai apturēt ienaidnieka tālāko virzīšanos, neļaujot tam 
galīgi pārraut mūsu fronti; ienaidnieks tika apturēts vakarā apmēram līnijā Balle–Ba-
tari–Slampe. Daugavpils pulks ieņēma ar labo spārnu Līvbērzi un ar kreiso spārnu bija 
nonācis līdz Gutupei pie Jelgavas–Tukuma dzelzceļa, bet šo vietu ieņēmis vēl nebija. 
Siguldas pulks bija padzinis ienaidnieku līdz Svētes upei pie Irbniekiem, atņemdams 
tam ložmetēju.

Vidzemes divīzijas rajonā Rīgas pulks, jau gaismai austot, bija atkal nostājies Ieca-
vas upes labajā krastā un nodibināja sakarus ar Latgales divīziju un pa kreisi – ar Cēsu 
pulku. Arī Cēsu pulks 19. novembra rītā sāka ieņemt savas agrākās pozīcijās un līdz vaka-
ram bija tās ieņēmis un nodibinājis sakarus pa labi un pa kreisi. Rīgas pulks ar savu uguni 
bija notriecis ienaidnieka lidmašīnu pie Dīču mājām. Lidmašīna krītot bija sadegusi.

Kreisajā flangā Valmieras pulka 1. bataljons tika apmainīts pret pulkvežleitnanta 
Hasmaņa karaspēka daļām un pievilkts pie Valmieras pulka kreisā flanga, tā pastiprinot 
pulka kreiso flangu, lai šis flangs būtu diezgan spēcīgs priekš stipra uzbrukuma Jelgavas 
apiešanai no austrumiem un dienvidaustrumiem, tādā kārtā stiprāk apdraudot ienaid-
nieka atkāpšanās ceļus.

Šinīs dienās bija gaidāms Sabiedroto komisijas priekšsēdētāja ģenerāļa Nisela 
priekšlikums pabeigt karadarbus frontē un atļaut bermontiešiem mierīgi evakuēties. 
Tādēļ ar Jelgavas ieņemšanu nebija vairs ko kavēties. Otrkārt, visas līdzšinējās mūsu ope-
rācijas mums bija devušas iespēju sagrupēt karaspēku ļoti izdevīgi ienaidnieka Jelgavas 
grupu ielenkšanai. Mūsu pārgrupēšanās bija pabeigta. Labajā spārnā atradās divi Lat-
gales divīzijas pulki, lai uzbruktu Jelgavai no ziemeļrietumiem; Rīgas pulks, lai uzbruktu 
gar Jelgavas šoseju, un uzbrukumam no ziemeļaustrumiem un austrumiem – Cēsu un 
Valmieras pulki; Valmieras pulks, taisni uz priekšu virzoties, varēja nokļūt ienaidnieka 
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aizmugurē. Starp visām šīm daļām bija jau nodibināts ciešs sakars, kā savstarpēji, tā ar 
priekšniecību. Pie tagadējā karaspēku daļu stāvokļa atlika tik pāriet ar tām drošā uzbru-
kumā. Tādēļ tika dots rīkojums Latgales divīzijai ar labo spārnu uzbrukt Tukuma virzienā; 
ar otru grupu – centru – uzbrukt Līvbērzes muižas un Gutupes virzienā; ar trešo grupu – 
kreiso flangu – uzbrukt pakāpeniski pēc centra virzīšanās un nodrošināt centra grupas 
kreiso flangu. Vidzemes divīzijai bija jāved uzbrukums taisnā virzienā uz priekšu: ar labo 
flangu taisni uz dienvidiem, gar Jelgavas šoseju, un ar kreiso flangu – Valmieras pulku – 
galvenais trieciens rietumu virzienā, uz ienaidnieka atkāpšanās ceļiem.

20. novembrī agrā rītā iesākās kaujas Latgales divīzijas centrā. Pret vakar pārrauto 
fronti Džūkstes–Ērzeļu kroga virzienā pa nakti bija savilkti spēki: Rēzeknes pulka ba-
taljons, kurš bija pa nakti savests kārtībā, jau vakar pienākušās 1½ rotas no Daugavpils 
pulka un vēl 2 rotas ar 2 lielgabaliem no Slokas. Ar šiem spēkiem sākumā tika ieņemta 
līnija: Buļļi–Batari–Slampes upe, tad tika turpināts uzbrukums. Ienaidnieks izrādīja ļoti 
sīvu pretošanos. Ap plkst. 19 izdevās par jaunu iegūt Ērzeļu krogu un dzelzceļu un aiz-
dzīt ienaidnieka bruņoto vilcienu, kurš bija izlabojis sabojātās sliedes un darbojās Ērzeļu 
kroga rajonā. Daugavpils pulka 1. bataljons ieņēma Līvbērzes muižu, bet, tālāk uzbrūkot, 
sastapa stipru ienaidnieka pretošanos pie Vilkubūdas. Apšaudīts no ienaidnieka bateri-
jas, atrodošās Gutupes rajonā, bataljons nespēja ienaidnieku no Vilkubūdas izsist, tādēļ 
arī Gutupe netika sasniegta. Tikai pret vakaru bataljons ieņēma Līvbērzes staciju un tā 
pārgrieza līniju; bet ienaidnieks pārgāja pretuzbrukumā un bataljons bija spiests atiet uz 
Līvbērzes muižu un Vilkubūdu. Daugavpils pulka 3. bataljons ar dažām Siguldas pulka 
daļām ar kauju ieņēma Grīves krogu, kā arī blakus atrodošos dzelzceļa rajonu un turpi-
nāja uzbrukumu, apejot Jelgavu un Gutupi un pabalstot 1. bataljonu. Siguldas pulks, uz 
priekšu virzoties, ap plkst.16 ieņēma Dūmeņus, Vilkubūdu, Šubraka un Sarkankroga mā-
jas; šā pulka daļas, virzoties gar Lielupes labo krastu uz Jelgavas pusi, bija ciešā sakarā ar 
Rīgas pulku. Vakarā bruņotais automobilis „Imanta” ar Rēzeknes pulka rotu bija pārgājis 
enerģiskā uzbrukumā Smārdes kroga rajonā, cerēdams pa Smārdes–Jelgavas ceļu no-
kļūt palīgā 9. pulka 2. bataljonam. Sākumā uzbrukums bija sekmīgs. Pie Smārdes kroga 
drāšu aizžogojumiem automobilis bija zaudējis kustības spēju, un ienaidnieks tanī pat 
laikā bija pārgājis pretuzbrukumā. Rota bija spiesta atkāpties; ar lielām pūlēm izdevās 
atvilkt automobili pie Smārdes kroga krustceļa, kur to atstāja viena vada apsardzībā, lai 
naktī varētu aizvilkt vēl tālāk; bet ienaidnieks turpināja uzbrukumu ļoti enerģiski. Rota, 
ciezdama zaudējumus, bija piespiesta atkāpties tālāk, atstājot ienaidniekam bruņoto 
automobili, kuru, zināms, arī ienaidnieks ne izlietot, nedz projām aizvest nevarēja.

Pulkvežleitnanta Aparnieka partizānu pulks ar strauju uzbrukumu sīvā kaujā, virzo-
ties Daugavpils pulkam iepriekš, ieņēma Penteļu, Cepļu, Bemberu un Siljunkuru mājas, 
saņemdams gūstekņus (to starpā 2 virsniekus) un kara materiālu – ložmetēju un telefo-
nus. Arī Vidzemes divīzija veda uzbrukumu un ar stiprām kaujām lēni gāja uz priekšu. Rī-
gas pulka labā spārna uzbrukumus ienaidnieks atsita ar bruņota vilciena un automobiļu 
uguni. Šā pulka kreisais flangs sekmīgi forsēja Iecavas upi, bet arī netika tālu uz priekšu, 
jo ienaidnieks attīstīja ļoti stipru artilērijas un ložmetēju uguni. Rīgas pulka mazās sek-
mes arī nebija no svara, jo Jelgavu bija domāts ieņemt ne no pieres, bet no flangiem 
un aizmugures, un tāpēc Rīgas pulka uzdevums nebija tas, lai ātrāk tiktu uz priekšu un 
iebruktu Jelgavā, bet gan tas, lai, pateicoties viņa uzbrukumiem, ienaidnieks nevarētu 
pārgrupēt savus spēkus, izņemot tos no Iecavas frontes. Cēsu pulks uzbruka sekmīgi, 
viņš ieņēma Lejzemniekus, Bergmaņu, Plaņu un Steinbergu mājas, iegūdams ložmetēju 
un diezgan daudz rokas granātu. Valmieras pulks gāja uzbrukumā, lai iegūtu tiltus un 
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Lielupi. Visu dienu notika karstas cīņas. Valmieras pulka divkārtējais uzbrukums Lielupes 
pārejām tika atsists. Ienaidnieks attīstīja visai intensīvu artilērijas, mīnmetēju uguni un, 
atsitot mūsu uzbrukumus, pats vairākkārt pārgāja pretuzbrukumā, sevišķi lielu enerģiju 
izrādīdams Annasmuižas rajonā. Tomēr pret vakaru šā pulka 2. bataljonam izdevās pār-
iet Lielupi. Uz Lielupes kreisā krasta 2. bataljons ieņēma līniju: Stiguļu–Vellakalna–Buļļu 
mājas un Gemaldenas muižu – tātad pilnīgi pietiekošu rajonu, lai organizētu un izvestu 
citu karaspēka daļu pāriešanu un tālāku uzbrukumu.

Mūsu tās dienas operācijas gan nebija devušas lielus panākumus attālumu ziņā, bet 
virzienu ziņā panākumi bija ļoti lieli: abi flangi bija atkal pagājuši uz priekšu – pusriņķa 
gali ap Jelgavu tika apvilkti atkal tuvāk viens otram. Un tas bija galvenais mērķis – sa-
vilkt šā pusriņķa galus tuvāk, lai Jelgava tiktu pilnīgi ielenkta, ja ienaidnieks negribētu 
iziet pats no turienes; kad viņš no Jelgavas sāktu iziet, arī šie pusriņķa gali būtu spējī-
gi visātrāk doties viņam pakaļ. Tāpēc abiem šiem flangiem vajadzēja būt pēc iespējas 
stiprākiem, un tāpēc centra uzbrukumu sekmes nebija no svara. Ienaidnieka sīvā preto-
šanās un viņa pretuzbrukumi mūsu flangiem pierādīja, ka šie virzieni priekš viņa ir ļoti 
nopietni. Tas, ka, neskatoties uz pretuzbrukumiem, mūsu flangiem tomēr bija sekmes, 
pierādīja, ka šos pretuzbrukumus ienaidnieks ved, ne lai iegūtu uzvaru, bet vienkārši lai 
aizsargātu sev svabadu atkāpšanās ceļu, kura tāpēc bija gaidāma visā drīzumā.

21. novembrī bija jādod izšķirošā kauja, to prasīja politiskie apstākļi. Tāpēc tika uz-
dots pie tālākas plāna izpildīšanas vest visenerģiskāko uzbrukumu, lai šo plānu arī pa-
beigtu. Kaujas darbi visā frontē sākās, gaismai austot; Rīgas un Cēsu pulku rajonos kauja 
bija turpinājusies arī visu nakti. Uz rietumiem no Jelgavas sāka uzbrukumu partizānu 
pulks, tad Daugavpils pulks un daļa no Siguldas pulka. Virzīdamās caur Šubraka māju 
rajonu uz priekšu, šī grupa ap plkst. 10 bija sasniegusi: ar vienu daļu – rajonu starp Jelga-
vas–Mažeiķu dzelzsceļu pie Zones, ar otru daļu – Stūrmaņu–Maijmuižiņas (Maihof) ra-
jonu un ar trešo – rajonu aiz Grīves kroga, Jelgavas–Mažeiķu dzelzceļa tuvumā. Ap plkst. 
15½ Daugavpils un Siguldas pulku priekšējās daļas jau sasniedza Jelgavas ziemeļrietumu 
un rietumu nomali, partizānu pulks atradās tālāk uz dienvidrietumiem no Jelgavas. At-
lika tikai iztīrīt pilsētu no ienaidnieka pārpalikušām daļām.

Rīgas pulks bija mēģinājis ar nakts uzbrukumu izsist ienaidnieku no Iecavas pozī-
cijām, bet stipras ienaidnieka bruņoto automobiļu un vilcienu uguns dēļ uzbrukums 
neizdevās. Ienaidnieks bija labi nocietinājies ķieģeļu cepļos un uz šosejas. Gaismai aus-
tot, Rīgas pulks sāka uzbrukumu no jauna, šoreiz sekmīgi. Cēsu pulks nakts uzbrukumā 
bija ieņēmis Lejzemnieku mājas un Katrīnas muižas rajonu un tur ienaidniekam atņē-
mis 6 ložmetējus. Ap plkst. 5 šā pulka 3. bataljons pārgāja pār Lielupi pie Plaņu mā-
jām, bet caur ienaidnieka ar artilērijas un mīnmetēju uguni pabalstītu pretuzbrukumu 
bija spiests atiet uz labā Lielupes krasta, no kurienes tas, gaismai austot, sāka jaunu 
uzbrukumu. Valmieras pulks pa nakti bija vedis pamatīgu pastiprinātu izlūku darbību 
dienas uzbrukumam, kuru sāka plkst. 5 no rīta. Ap plkst. 15 Rīgas pulks bija nonācis ar 
labo spārnu pie Jelgavas tilta gala, ar kreiso – pie Lielupes tilta, kur tas pārgāja Lielupi 
un kaujā ieņēma Jelgavas dzelzceļa staciju tai laikā, kad ienaidnieks vēl sīvi aizsargāja 
Jelgavas tiltus. Staciju ieņemot, bija saņemts arī ienaidnieka lielgabals. Tikai pēc staci-
jas ieņemšanas ienaidnieks sāka no Jelgavas galīgi atkāpties un bija arī iespējams pāriet 
tiltu un Jelgavu galīgi ieņemt. Rīgas pulks ienāca no ziemeļiem un ziemeļrietumiem no 
Daugavpils un Siguldas pulki no ziemeļrietumiem un rietumiem. Ap plkst. 19 Jelgava bija 
no ienaidnieka galīgi atsvabināta, un ar to bija pabeigta Latvijas atbrīvošanas operācija – 
tāpat un vēl sekmīgāk kā pirmā – Torņkalna atsvabināšana.
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Cēsu pulks veda kaujas visu dienu, ienaidniekam sīvi pretojoties. Neskatoties uz to, 
ka Katrīnas muižas rajons jau agrā rītā bija ieņemts un Cēsu pulka rotas jau bija novirzī-
jušās tālu uz priekšu, ienaidnieks turpināja nikni aizsargāt pašu Katrīnas muižu. Šo mui-
žu tikai plkst. 19 ieņēma Cēsu pulka mācības komanda stiprā kaujā pulka komandiera 
personīgā vadībā; tikai pēc tam ienaidnieks sāka šai rajonā atkāpšanos, kura pakāpenis-
ki, Cēsu pulkam uzbrūkot, pārvērtās bēgšanā.

Valmieras pulka rajonā ienaidnieks izrādīja visniknāko pretestību. Visus šā pulka 
labā flanga uzbrukumus viņš atsita un palika vecajās vietās. Bet kreisā flanga uzbrukumi 
beidzot sekmējās un ar kauju tika ieņemtas Nepes, Garozes un Svirlaukas muižas. Pulk-
vežleitnanta Hasmaņa grupa, uzbrukdama no Bauskas uz rietumiem, bija ar savu labo 
flangu ieņēmusi Lielbērsteles muižu un ar kreiso novirzījusies vēl tālāk uz Meitenes sta-
cijas pusi. Tātad ienaidniekam bija atgriezts viss Šauļu ceļš un viņš bija spiests atkāpties 
tikai Mažeiķu virzienā.

Arī Liepājas garnizons bija pārgājis uzbrukumā un sāka vajāt ienaidnieku. 21. no-
vembrī Liepājas garnizons jau bija ieņēmis Grobiņas–Dubenas staciju, Gaviezes staci-
ju un muižu un Aizputi. Liepājas garnizona daļas bija saņēmušas arī bagātu kara lau-
pījumu: ieročus, zirgus, ratus utt.Tas pierādīja, ka ienaidnieks ir stipri sakauts un jau 
zaudējis kārtību.

21. novembrī bija arī pēdējā diena priekš Jelgavas ieņemšanas. 22. novembrī pienāca 
Sabiedroto komisijas priekšsēdētāja ģenerāļa Nisela priekšlikums izbeigt kaujas un dot 
bermontiešiem iespēju evakuēties no Kurzemes. Tā kā Jelgava bija ieņemta, tad bermon-
tiešiem arī Kurzemē vairs neatlika neviena centra, no kurienes tie varētu evakuēties, un 
atlika steigties vienīgi no Kurzemes ārā uz Šauļiem, Mažeiķiem un citiem Lietavas punk-
tiem. Bermontieši tik daudz no mums sakauti, bija pilnīgi demoralizēti, ļoti baidījās no 
mūsu uzbrukumiem un tāpēc atkāpās sevišķi steidzīgi. Tā kā bermontieši atkāpās, tad 
mūs karaspēkam bija jāieņem atstātās vietas un, ja ienaidnieks kur vēl gribētu aizstāvē-
ties, jāpamudina uz izvākšanos no Kurzemes. Tāpēc mums nācās turpināt virzīšanos uz 
priekšu līdz Kurzemes robežai. Šī virzīšanās pa ienaidnieka pēdām bija nepieciešama vēl 
tāpēc, lai neļautu disciplīnu zaudējušām ienaidnieka daļām aplaupīt vietējos iedzīvotā-
jus. Tāpēc mūsu darbība izgāja vienkārši tikai uz demoralizētā ienaidnieka atkāpšanās 
paātrināšanu. Stipras kaujas vairs nevarēja notikt, bet tikai nelielas sadursmes, sevišķi 
ar laupīšanas nolūkā iepakaļ palikušā ienaidnieka nodaļām.

22. novembrī tika ieņemta Tukuma pilsēta, Vircavas un Annas muižas un Lielšvite-
ne. Liepājas garnizons ieņēma Skruvotu, saņemdams pie tam gūstekņus.

23. novembrī Latgales divīzija bija sasniegusi Sātus, Irlavu, Pienavu un Zaļo muižu 
(Grünhof). Vidzemes divīzija bija iztīrījusi visu rajonu gar Jelgavas–Šauļu šoseju līdz Lie-
tavas robežai; Meiteni ieņēma pulkvežleitnanta Hasmaņa grupa, kura tagad šinī frontē 
kļuva nevajadzīga un tika atkal nodota Kurzemes divīzijas komandiera rīcībā.

24. novembrī Latgales divīzija ieņēma Dobeli un Pētermuižu (Peterfeld). Vidzemes 
divīzija sasniedza Lietavas robežu. Liepājas garnizons ieņēma Talsus un Sabili, kā arī ra-
jonu Virga–Dzirksteles muiža–Kaleti–Krusti.

27. novembrī kļuva ieņemta Vecauce, kur ienaidnieks bija atlaidis mūsu pie Jelgavas 
saņemtos karagūstekņus.

28. novembrī mēs ieņēmām Kursīšu staciju, Auci, Žagari, Žeimi, izlūku partijas bija 
izkaisītas vēl uz priekšu no šās līnijas. Kurzeme bija no ienaidnieka iztīrīta un mūsu ka-
raspēkam atlika tik būt modrīgam un lūkoties, lai ienaidnieks tiešām un noteiktā laikā 
evakuētos un lai tam ne prātā vairs nenāktu par jaunu uzbrukt Latvijai.
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Apskatot šo mūsu karaspēka operāciju, mēs redzam daudz veiklāku, enerģiskāku 
un sekmīgāku darbību kā pirmajā operācijā, atsvabinot Torņkalnu. Torņkalna kauja bija 
devusi mums pašapziņu un ticību saviem spēkiem – mūsu armija bija tapusi morālis-
ki spēcīga. Un spēka apziņa iedvesa uzņēmības garu. Darbojoties plašos rajonos, mūsu 
karaspēks visai izmanīgi apgāja ienaidnieku un uzbruka tam no flangiem. „Mazākie” 
priekšnieki negaidīja aizrādījumus, bet strādāja pēc vispārīga uzdevuma. Šī katra priekš-
nieka pašdarbība un neatkarība no aizrādījumiem ir viens no galvenajiem noteikumiem, 
lai uzvarētu lauka kustības kaujās. Bet šī pašdarbība nedrīkst pārsniegt uzdevuma ro-
bežas, citādi iznāk jukas, kas apgrūtinās mērķa sasniegšanu. Šinīs operācijās gan daž-
reiz pašdarbība izgāja no robežām (Bauskas ieņemšana no Valmieras pulka un Rēzeknes 
pulka virzīšanās uz Saldu, jo Bauskā pēc 15 minūtēm ienāca Hasmaņa grupa un Saldu 
Liepājas garnizons jau bija ieņēmis). Šīm operācijām tas nu par ļaunu nebija, bet grūtos 
apstākļos tāda darbība mērķa sasniegšanai būtu bijusi kaitīga. Bet arī tādā gadījumā 
kritika nevar nosodīt šo pašdarbību: ja vienā gadījumā viņa mērķim kaitēs, tad deviņos 
gadījumos droši vien tā būs ļoti svētīga, kā tas arī bija še, jo, tikai pateicoties mūsu virs-
nieku pašdarbībai, bija tik plašā frontē iespējams izvest tik plašas operācijas. Taisni vis-
grūtākie uzdevumi bija abiem flangiem – Rēzeknes un Valmieras pulkiem, un ar savu 
pašdarbību viņi arī veica šos uzdevumus ar labākām sekmēm.

Kas attiecas uz ienaidnieka darbību, tas, dabūjis morālisko triecienu pie Torņkalna, 
vairs nebija spējīgs iesākt kaut kādas operācijas, neskatoties uz izdevīgo stāvokli. Ja pie 
Torņkalna viņa virspavēlniecība izrādījās pilnīgi nespējīga, tad pie Jelgavas arī karaspēks 
vairs negribēja vest disciplīnētu karu. Ne ar ko citu nav izskaidrojams uzbrukums Liepā-
jai 14.–15. novembrī. Laikā, kad viss bermontiešu liktenis atkarājās no kaujas pie Jelga-
vas, kad šī kauja, acīmredzot, svērās Bermontam par ļaunu, tika sākts nikns uzbrukums 
Liepājai. Ja Bermonts arī ieņemtu Liepāju, tomēr, sakauts pie Jelgavas, viņš viegli arī no 
Liepājas būtu izdzenams. Turpretim, ja 2. gvardes rezerves pulks, kurš tik nikni uzbruka 
Liepājai, būtu 14.–15. pārgājis tikpat niknā uzbrukumā no Jelgavas uz Rīgu, tad diez vai 
mūsu karaspēks nebūtu spiests atkāpties uz Rīgu. Tāpēc jādomā, ka Liepājai uzbrūkošā 
grupa bija to nolūkojusi vienkārši kā labu novietošanās punktu, gribēja to ieņemt un tur 
palikt, lai nebūtu jāiet tālāk un jākaro. To pierāda arī tas, ka uzbrucēji bija piedzēruši un 
veda sev līdz iekārtu priekš dzīves pilsētā, bet ne priekš kara.

Uzbrucēji Liepājai gan nav bijuši padoti Bermontam, bet kopīgu mērķi taču tie ir 
centušies sasniegt. Tātad pēc vācu karavīru ieskatiem jau tā kā tā nevarēja būt tāda ga-
dījuma, kad divas karaspēka grupas cenšas uz viena un tā paša mērķa sasniegšanu un 
nesaskaņo savu darbību.

Ir jānāk pie vienkārša slēdziena, ka jau no novembra otrās puses visa priekšniecība 
ir zaudējusi galvu un katrs ir darījis to, kas tam patīk vai uz ko tas tiek piespiests no 
ienaidnieka, tas ir, no mūsu karaspēka. Uzticība pret augstāko kara vadonību ir zudusi; 
kā redzams, karaspēks ir sācis šaubīties arī par to mērķu pareizību vai lietderību, kuru 
sasniegšanai viņš upurē savas dzīvības.

Galavārds

Kad grūtības ir pārvarētas, tad viņas arī vairs neizliekas par tik lielām, kā viņas izli-
kās pirms šo grūtību pārvarēšanas. Jo ilgāks paiet laiks pēc grūtību pārvarēšanas, jo ma-
zākas tās grūtības izliekas.Tagad, kad kara negaisi pār Latviju ir pārgājuši un noklusuši, 
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tauta pamazām sāk aizmirst to, ka kara negaisi varēja Latviju kā valsti pilnīgi iznīcināt 
un padarīt to par citas valsts guberņu vai provinci. Tagad visi Latvijas zemes stūrīši ir at-
brīvoti un apvienoti vienā neatkarīgā Latvijas valstī, sakarā ar to lielākā daļa latviešu arī 
sāk pierast pie domām, ka tas citādi arī nevarētu būt bijis un arī nav citādi bijis; ja ir bijuši 
gadījumi, ka daļas no Latvijas teritorijas ir atradušās zem citas, naidīgas varas, tad tie ir 
bijuši pārpratuma gadījumi, kuri viegli novērsti un varbūt būtu novērsti arī bez kara. Bet 
bija laikmets, kad Latvijas vienīgās cerības bija – Latvijas armija; neviens un nekas cits 
nebija spējīgs kaut ko darīt kā tikai armija. Latvijas armija pilnā mērā piepildīja Latvijas 
cerības – Latvijas armija uzcēla Latvijas valsti.

Latvijas karu vēsture ir Latvijas armijas slavas apraksts. Bet, lasot šos darbus, ne-
drīkst aizmirst, ka uzvaru sasniegt nav tik viegli kā viņu aprakstīt. Lasot kara vai kaujas 
aprakstu, mēs redzam kā vienas, tā otras puses darbību, mēs zinām iznākumus: viss ir 
skaidri un atklāti un tāpēc izliekas vienkārši un viegli. Turpretim patiesībā visu nākas da-
rīt pilnā nezināšanā: nekad nav zināmi ienaidnieka nolūki un viņa morāliskais spēks; arī 
par savējās karaspēka daļas īpašībām un izturību nav noteiktas mērauklas: nekad nevar 
pilnīgi droši teikt, vai mūsu daļa atsitīs ienaidnieka uzbrukumu vai ne, vai mūsu karaspē-
ka daļa ieņems ienaidnieka pozīciju vai tiks no ienaidnieka atsista. Kara vadīšana prasa 
nepārtrauktu visintensīvāko nervu darbu; še ir jāaprēķina darbība, kad daudzi dati pilnīgi 
nezināmi, kad katru brīdi izdevības vietā var nākt negaidīta neizdevība un, beidzot, kad 
ir jāuzņemas atbildība par tūkstošu cilvēku dzīvībām, kad jāvada tūkstoši un desmiti 
tūkstoši cilvēki un no šīs vadīšanas atkarājas visas tautas un valsts liktenis.

Latvijas armija ieguva uzvaras tad, kad Latvijas valsts vēl faktiski neeksistēja, bet 
eksistēja tikai Latvijas armija. Ar savām uzvarām Latvijas armija pierādīja savu dzīves 
spējību. Tā kā Latvijas armijā bija liela daļa no visas Latvijas tautas, tad vienīgi no ar-
mijas dzīves spējas ārzemnieki sprieda par visas Latvijas tautas dzīves spējību. Latvijas 
armijas karadarbība šo dzīves spējību ir ļoti spoži pierādījusi, un tagad Latvijas valdībai 
un tautai tikai atlieka pierādīt savu miera laika darbības un dzīves spēju visās tautas 
dzīves nozarēs.

Latvijas atsvabināšanas karu notikumi ir tik spoži, ka Latvijas tauta var smelt no 
tiem sev priekšzīmi tālākai valsts dzīvei, un Latvijas armija še var atrast bagātu mate-
riālu savai tālākai attīstībai un izveidošanai. Karu vest mācās no bijušiem kariem – no 
kara vēstures. Bet no pagājušā var ņemt tikai garu, bet ne formas un paņēmienus. Tas 
paņēmiens vai forma, kura reiz ir vedusi pie uzvaras, nākošo reiz var vest pie neizdevības. 
Lai varētu mācīties no kara vēstures, tad ir vajadzīgs viņā iedziļināties, ir vajadzīgs izpētīt 
tos apstākļus, kuros ir darbojusies kā viena, tā otra karojošā puse; vajadzīgs izpētīt tos 
iemeslus, kāpēc ir pieņemts viens vai otrs lēmums, kādēļ ir darīts tā un ne citādi. Tikai iz-
pētot visus apstākļus un iemeslus, var nākt pie slēdziena, vai ir izdevīgi un pareizi darīts, 
vai tā ir bijusi kļūda un ir bijis iespējams izdarīt to pašu labāk un vieglāk. Uzvaras karam 
ir arī savas negatīvas puses attiecībā uz armiju, kura ir uzvarējusi: armija top iedomīga 
un lepna uz saviem spēkiem, un tādēļ ļoti bieži viņā rodas ieskats, ka tā jau ir tik laba un 
tik stipra, ka tai vairs nav vajadzīgs ne mācīties, ne kaut ko izlabot. Tāds ieskats diezgan 
bieži ir sastopams pie priekšniekiem, kuri ir sekmīgi un ar panākumiem karu veduši. Viņi 
paliek uz tās pakāpes, kurā tie ir karu beiguši, un tad nākošā karā izrādās, ka tie ir pilnīgi 
novecojuši. Še ir vajadzīgs vispirms izšķirt, vai uzvara ir sasniegta, pateicoties mūsu lielai 
mākslai, vai arī tāpēc, ka ienaidnieks ir bijis nemākulīgs, gļēvs un vājš. Otrkārt, ja arī būtu 
bijusi vislielākā māksla, tad tomēr nav izslēgts, ka līdz nākošajam karam mūsu ienaid-
nieki var spert mācības ziņā lielus soļus uz priekšu, un, ja mēs paliksim uz vietas, tad 
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izrādīsies, ka mēs esam tālu pakaļ palikuši. No šās uzvaras kara negatīvās puses es gribu 
brīdināt mūsu armiju, lai tā neskatītos tik viegli uz kara notikumiem, bet lai atminētu 
tās jūtas un tos iespaidus, kādi bija, kad ienaidnieks uzvarēts vēl nebija: kādas tad bija 
šaubas par to, vai mēs uzvarēsim vai ienaidnieks uzvarēs. Gandrīz katrā kaujā, kad spēki 
apmēram vienādi, uzvara atrodas ļoti tuvu pie neizdevības. „Pazaudēta kauja ļoti bieži 
patiesībā ir tikai vienkārša kauja, kurā viena puse dabū iespaidu, ka tā pazaudējusi kauju; 
tad nākošajā dienā otras puses vadonis un karaspēks, kuram stiprāki nervi, atkāpties ne-
iesāk un sevi par sakautiem neatzīst, bet pasludina sevi par uzvarētājiem un tādā kārtā 
piespiež arī vēsturē atzīt sevi par uzvarētājiem.”

Ar karu ir Latvija atbrīvota. Daudz Latvijas tautas dēlu ir upurējuši savas dzīvības 
Latvijas patstāvības labā. Labāko tautas dēlu asinis nav izlietas par velti: iegūtais ne-
drīkst tikt pazaudēts. Iekarotā neatkarība ir jāapsargā Latvijas iekšējiem un ārējiem 
politiķiem un diplomātiem. Viens no aizsargāšanās galvenajiem līdzekļiem ir un paliek 
armija. Diplomātiskie soļi tikai tad ir nopietni, ja tie ir dibināti uz kaut ko reālu, pretējā 
gadījumā neviens nepiegriezīs tiem vērību. Tāpēc diplomātiem, vedot sarunas un rakstot 
notas, ir vajadzīgs zināt savas armijas kaujas spēju, pretējā gadījumā diplomāta darbība 
var novest pie katastrofas.

Tautas miers ir drošs, ja tas tiek stipri apsargāts. Tautas aizsargātājs – armija – nav 
sagatavojams vienā mēnesī un pat gadā, bet ilgos gados ar ļoti nopietnu un enerģisku 
darbu, kurš jādara visiem tiem, kam tautas neatkarība ir dārga.
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OTRĀ DAĻA

Latgales atbrīvošana
Priekšvārds

Iesākdams aprakstīt Latvijas atbrīvošanas karu – īsti Latvijas atbrīvošanu, es nebūt 
nedomāju dot lasītājiem pilnīgu un izsmeļošu šā kara aprakstu. Manā rīcībā nebija ne tik 
daudz materiālu, nedz laika, lai sastādītu tādu izsmeļošu aprakstu. Kad es tomēr uzņē-
mos sastādīt šo aprakstu, tad uz to mani pamudināja sekojoši iemesli. Ir pagājuši jau divi 
gadi no šī kara sākuma, un līdz šim nav iznācis šī kara apraksts. Mūsu armija un tauta 
taču grib zināt, kā ir notikusi Latvijas atbrīvošana. Kad karu apraksta tikai pēc dokumen-
tiem, tad daudz kas iet pazušanā, jo ne katrs gadījums ir pierakstīts, ne katrs dokuments 
uzglabāts. Daudz ko kara laikā izdara uz personīgu sarunu pamata; jo ilgāks laiks paiet, 
jo vairāk tiek aizmirstas šīs personīgās sarunas. Nekādos dokumentos un oficiālos ziņo-
jumos nevar atrast to, ko ir domājuši un sajutuši kara vedēji. Tā kā es toreiz biju par fak-
tisko kara operāciju vadītāju, tad savā aprakstā centos stādīt priekšā šo karu tādā veidā, 
kā notikumi toreiz bija domāti un sajusti, kā viņi toreiz man stādījās priekšā. Aprakstu 
es sastādīju uz to nedaudzo dokumentu pamata, kuri bija manā rīcībā, un pēc savām 
atmiņām. Es nepretendēju uz absolūtu pareizību, bet domāju, ka vēlākam Latvijas kara 
vēsturniekam mans apraksts būs ļoti noderīgs materiāls. Līdz tāda izsmeļoša kara ap-
raksta iznākšanai mans apraksts dos īsu ainu par to, kā ir notikusi Latgales atbrīvošana.

Savā aprakstā es lietoju tos vietējo apdzīvoto punktu, upju un ezeru nosaukumus, 
kādi tika lietoti kara laikā un kādi atradās uz mūsu tā laika kartēm. Šie paši nosaukumi ir 
arī visos mūsu oficiālajos dokumentos. Ja es būtu lietojis tagadējos pārdēvētos latviskos 
nosaukumus, tad caur to varētu celties pārpratumi, salīdzinot ar tā laika dokumentiem.

Daži no mūsu tā laika kara un valsts darbiniekiem būs neapmierināti par manu ap-
rakstu un varbūt daži pat jutīsies aizskarti: bet visiem taču nekad neviens apraksts nebūs 
pa prātam. Es rakstīju tā, kā es domāju toreiz un domāju tagad.

P. Radziņš

Rīgā novembrī 1922. gadā
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Ievads

1919. gada novembra mēnesī jaunā Latvijas nacionālā armija sakāva Bermonta kara-
spēku un izdzina to no Latvijas teritorijas. Ar to Latvijas atbrīvošana vēl nebija pabeigta: 
bija vēl otrs ienaidnieks – Padomju Krievija, zem kuras sarkanā terora atradās Latvijas 
trešā sastāvdaļa – Latgale. Latgales iedzīvotāji lūdza un ar nepacietību gaidīja, lai viņus 
ātrāk atsvabinātu no komunistu paradīzes. Kamēr notika kaujas ar Bermonta karaspē-
ku, tikmēr, cik vien iespējams, visi spēki tika pievilkti uz šo fronti: uz Padomju Krievijas 
frontes atradās ļoti maz karaspēka – tikai tik daudz, lai būtu iespējams pagaidām no-
turēt šo fronti. Tādēļ uz Padomju Krievijas frontes novembra mēnesī izdarīja tikai izlūku 
gājienus; tur notika nelielas sadursmes.

Politiskie apstākļi

1919. gada otrā pusgadā Padomju Krievija visu savu vērību bija piegriezusi tiem ie-
naidniekiem, kuri centās gāzt padomju valdību, proti: Kolčakam, Deņikinam un Jude-
ņičam. Pret šiem ienaidniekiem arī izlietoja Padomju Krievijas galvenos spēkus. Kad 
norisinājās kaujas ar Bermontu, tad Padomju Krievija jau bija sakāvusi Kolčaka armiju. 
Novembra mēnesī arī Deņikins bija jau stipri sakauts un Padomju Krievijas karaspēks to 
vajāja. Tanī laikā, kad mūsu armija iesāka izšķirošu kauju ar Bermontu, Judeņiča armija 
no sākuma guva lielas sekmes un jau bija tuvu Pēterburgai bet tad ļoti ātri tika sakauta 
un sabruka. Bija Latvijas laime, ka Deņikins netika kādus mēnešus agrāk sakauts; bija 
Latvijas laime, ka Judeņičs tuvojās Pēterburgai taisni tanī laikā, kad Latvijas armija veda 
izšķirošu kauju ar Bermonta karaspēku: Kolčaks un Deņikins bija pievilkuši pret sevi gal-
venos Padomju Krievijas spēkus, bet Judeņičs pievilka visus tos spēkus, kuri atradās Lat-
vijas robežas tuvumā. Polija, Somija un Igaunija atradās kara stāvoklī ar Padomju Krievi-
ju un atvilka lielu daļu no pēdējās karaspēka. Bet līdz tam Padomju Krievija nepiegrieza 
tik daudz vērības Polijai, Somijai, Igaunijai un Latvijai, jo šīs valstis neapdraudēja padom-
ju valdības eksistenci kā Kolčaks, Deņikins un Judeņičs, bet centās tikai atsvabināt savas 
teritorijas daļas no Padomju Krievijas jūga. Tādēļ Padomju Krievijas valdība bija nolēmusi 
vispirms iznīcināt savus galvenos ienaidniekus un pēc tam izrēķināties ar jaunajām val-
stīm. Padomju Krievija nebūt nedomāja atsacīties no bijušās Krievijas teritorijas kādas 
daļas un it īpaši no Baltijas jūras piekrastes. Cik lielu vērību Padomju Krievija piegrieza 
Baltijas jūras piekrastei, ir redzams no tā, ka tā uzturēja lielu karaspēku uz Somijas, Igau-
nijas un Latvijas frontes pat tādos kritiskos brīžos, kad Kolčaks apdraudēja Maskavu no 
austrumiem, Deņikins no dienvidiem un Judeņičs apdraudēja Pēterburgu, atrazdamies 
no tās tikai 40 verstis.

Padomju Krievija, sakāvusi Judeņiča armiju un vajādama to, iesāka uzbrukumu Igau-
nijai ar visiem tiem spēkiem, kuri bija pret Judeņiču. Igauņu armija cīnījās varonīgi, viņa 
atsita sarkanās armijas niknos uzbrukumus, bet igauņi cieta arī zaudējumus, igauņu 
spēki varēja izsīkt, kamēr Padomju Krievijai bija iespēja pievilkt vienmēr jaunus un jaunus 
spēkus, kuri atsvabinājās no Deņikina un Kolčaka frontēm. Latvija nebija spējīga sniegt 
Igaunijai nekādu palīdzību, jo Bermonta armija vēl nebija galīgi izdzīta, un kad decembra 
mēnesī Bermonta armiju galīgi izdzina arī no Lietavas, tad vajadzēja laiku, lai pārvestu 
mūsu karaspēku no Lietavas robežas uz Padomju Krievijas fronti. Šie apstākļi bija labi 
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zināmi igauņu virspavēlniekam. Tādēļ pēc grūtām kaujām igauņu valdība pieņēma Pa-
domju Krievijas priekšlikumu iesākt pamiera sarunas. Bija gaidāms, ka sarunas novedīs 
līdz pamieram un tad arī līdz mieram starp Padomju Krieviju un Igauniju. Tās bija nepa-
tīkamas ziņas: Padomju Krievija, beigusi karu ar Judeņiču un Igauniju, varēs izlietot visus 
savus spēkus pret Latviju. Igauņi nav vainojami par agra miera slēgšanu: viņu stāvoklis 
bija grūts; visi tie Padomju Krievijas spēki, kuri bija vērsti pret Judeņiču, tagad bruka virsū 
igauņiem. Igauņu karaspēks ilgu laiku aizsargāja vienu daļu no Latvijas frontes (ap 10 
verstis garu) un tikai tad, kad igauņiem pašiem sāka grūti iet, viņu virspavēlnieks ģene-
rālis Laidoners pieprasīja, vai latvieši nevarētu nomainīt igauņu karaspēku no šā sektora; 
tas arī tika izdarīts. Starp Igauniju un Padomju Krieviju pamiers iesākās 3. janvārī, tas ir, 
taisni tad, kad no mūsu puses iesākās Latgales atbrīvošanas operācija. Mums par labu 
igauņi bija sava pamiera līgumā ieveduši noteikumu, ka pa pamiera laiku ne igauņi, ne 
Padomju Krievija nedrīkst izdarīt nekādas karaspēka pārgrupēšanas. Tātad tas Padomju 
Krievijas karaspēks, kurš pamiera sākumā bija uz Igaunijas frontes, nevarēja tikt pār-
vests pret mums. Tas darīja zināmu iespaidu uz mūsu operācijām, bet ne visai lielu, jo 
Padomju Krievijas frontes komandieris bija iespējis jau pa sarunu laiku, īsi priekš pamiera 
spēkā stāšanās, pārvest daļu karaspēka no igauņu frontes uz Latgali.

Kad mūsu ziemeļu kaimiņš – Igaunija – izgāja no karotāju rindas karā pret Padomju 
Krieviju, tad mums vēl atlika kaimiņi dienvidos: tiešais kaimiņš Lietava un tanī laikā ne-
tiešais kaimiņš –Polija.

Attiecības ar Lietavu bija labas un sevišķa tuvināšanās notika pa to laiku, kad Ber-
monta armiju dzina no Lietavas. Bet šīs attiecības nebija formāli noregulētas. Starp Lie-
tavu un Latviju pastāvēja diezgan lielas domu starpības robežu jautājumā kā attiecībā 
uz Kurzemes, tā arī uz Latgales robežām. Lietava tikpat stipri pretendēja uz Daugavpili 
kā Latvija. Lietavas armija bija maza un lielu palīdzību karā pret Padomju Krieviju tā ne-
bija spējīga dot. Ņemot vērā to, ka Lietava gribēja pievienot dienvidu Latgali pie sevis, 
tad sadarbība ar Lietavu Latgales atbrīvošanas karā nebija iespējama.

Polija izturējās pret Latviju sevišķi labvēlīgi, lai gan arī starp Latviju un Poliju nebija 
nekāda līguma. Polija centās uz katra soļa pierādīt savu draudzību pret Latviju. Kara lai-
kā pret Bermontu Polija sūtīja mūsu armijai ieročus un lādiņus – bez kādas atlīdzības. Jau 
tanī laikā, kad vēl notika kaujas ar Bermontu, Polija piesolīja savu palīdzību pie Latgales 
atbrīvošanas. Man personīgi nācās sajust un izbaudīt poļu ārkārtīgu draudzību un izpa-
līdzību latviešiem, kad es braucu no Ukrainas caur Poliju uz Latviju. Lai gan poļu tauta 
vienmēr izturējās ar zināmām simpātijām pret latviešiem, tomēr šo ārkārtīgo draudzību 
nevarēja izskaidrot ar vienkāršām simpātijas jūtām; šinī draudzībā un izpalīdzībā bija 
redzams rīkojums no augšas – no valdības. Bija jānāk pie sprieduma, ka Polijas valdībai 
ir noteikts politisks virziens pret Latviju – būt draudzīgā stāvoklī ar Latviju. Polija gribēja 
iegūt Latvijas draudzību un varbūt iegūt Latviju par sabiedroto un tādēļ izrādīja vislielā-
ko pretimnākšanu Latvijai. Ir cits jautājums, vai Polijai bija kādi tālāki nolūki par to, kā 
izmantot šo draudzību un sabiedrību ar Latviju, bet šinī laikmetā bija vislielākā pretim-
nākšana no Polijas puses: tas bija neapstrīdams faktors un šo faktoru nevarēja palaist 
garām neizmantotu tanī grūtajā laikā.

Polijas armija bija ļoti liela un stipra. Polijas armija bija vienīgā, kura nebaidījās no 
Padomju Krievijas uzbrukumiem. Polija izpleta savas robežas uz Padomju Krievijas pusi 
tik tālu, cik patikās: Padomju Krievija nebija spējīga atsist poļu uzbrukumus. Polijas ar-
mija bija vienīgā, kura saistīja Padomju Krievijas galvenos spēkus. Ja poļu armija stāvētu 
mierīgi uz vietas, tad Padomju Krievija varētu pārsviest pret Latviju tik daudz spēku, cik 
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tai būtu vajadzīgs. Poļu armija šinī laikmetā bija galvenais spēku faktors karā pret Pa-
domju Krieviju: šo apstākli nekādā ziņā nevarēja atstāt neievērotu.

Tālāk nevarēja atstāt neievērotu arī to apstākli, ka Polija nebija vienaldzīga pret Lat-
gali, t. i., Latgales piederību. Poļu politiķi teica, ka Polijai neesot viena alga, kam piederēs 
Latgale. Ja Latgale piederētu Latvijai, tad Polija neizteiktu ne mazākās pretenzijas uz 
Latgali un būtu pilnīgi apmierināta. Turpretim, ja Latgale pāriet ne Latvijas, bet kādas 
citas valsts (Krievijas vai Lietavas) piederībā, tad Polija ar to neapmierinātos, bet prasītu 
un, ja vajadzīgs, ar spēku ieņemtu Latgali. Diplomātu vārdiem gan pilnā mērā ticēt ne-
var, bet visādā ziņā bija jātic tam, ka Polija nepieļaus to, ka Latgale paliktu pie Krievijas 
vai tiktu visa vai pa daļai (Daugavpils) pievienota pie Lietavas. Tādēļ jātic bija arī tam, ka 
vismaz šinī laikmetā Polija vēlas, lai Latgale tiktu pievienota pie Latvijas.

No Polijas draudzības pret Latviju, no Polijas militāro spēku lieluma un no viņas 
interesēm attiecībā uz Latgali bija jāvelk attiecīgas konsekvences, un tās bija šādas:

1) Polija vienīgā no mūsu kaimiņiem ir spējīga nodrošināt mūsu sekmes Latgales 
atbrīvošanas karā.

2) Polija izteic gatavību palīdzēt mums Latgales atbrīvošanas karā. Ja Polija šo palī-
dzību būtu piedāvājusi ar slepenu nolūku paturēt pēc tam vienu daļu no Latgales savās 
rokās, tad ir jāteic, ka tas nesaietas ar tā laika apstākļiem. Polija bija spējīga bez Latvijas 
palīdzības ieņemt to, kas tai patika, tātad arī nekas to netraucēja ieņemt Daugavpili ar 
tuvāko tās apkārtni.

3) Ja Latvija iesāktu Latgales atbrīvošanu bez Polijas palīdzības, tad, ņemot vērā to, 
ka uz Daugavpili pretendēja Lietava, un to, ka Lietavas karaspēks stāvēja tuvāk pie Dau-
gavpils nekā mūsu, tad sekmju gadījumā Daugavpilī kopā ar mūsējo vai pat agrāk ieietu 
Lietavas karaspēks, kurš tad no Daugavpils ārā ar labu nekad neizietu. Taisni tanī dienā, 
kad mūsu karaspēks iegāja Daugavpilī, mēs saņēmām no Lietavas pilnīgi atklātu mājie-
nu par to, ka Latvijai nav tiesību pretendēt uz Daugavpili, bet šīs tiesības pieder vienīgi 
Lietavai. Tātad, ja Daugavpilī ieietu Lietavas karaspēks, tad, ņemot vērā to apstākli, ka 
Polijas valdība bija atklāti izteikusies, ka viņa nebūs vienaldzīga pret to, kam pieder Dau-
gavpils, neatļaus pievienot Daugavpili pie citas valsts kā pie Latvijas, – tad nebija šaubu, 
ka poļu karaspēks izdzītu no Daugavpils Lietavas karaspēku un pats ieņemtu Daugavpili. 
Tādā gadījumā arī mēs nevarētu prasīt no Polijas Daugavpili, jo mēs savas tiesības būtu 
atdevuši Lietavai un Polija būtu ieņēmusi Daugavpili no Lietavas.

Tanī laikā daudzu mūsu politiķu starpā valdīja tāds ieskats, ka ļoti daudz var panākt 
diplomātiskā ceļā – ka Sabiedroto (Anglijas) diplomāti var pieprasīt Polijai atstāt Dau-
gavpili. Ja mēs būtu Poliju lūguši palīdzēt ieņemt Latgali un tad Polija Daugavpili neat-
stātu, tad Sabiedroto diplomāti mums vairs nepalīdzētu atdabūt Daugavpili. Turpretim, 
ja Polija pret mūsu gribu ieietu Daugavpilī vai atņemtu šo pilsētu no lietaviešiem, tad 
Sabiedroto, sevišķi Anglijas, diplomāti piespiestu Poliju atdot mums Daugavpili. Vēlākie 
notikumi Viļņas apgabala jautājumā un pēc tam Mazāzijā un Trāķijā pierādīja ļoti gaiši, 
ka pietiekoši stipra armija nebaidās no diplomātu notām, ja šīs notas nevar pabalstīt ar 
vēl stiprāku armiju. Tādēļ, ja Daugavpili ieņemtu Lietavas karaspēks, tad viens no diviem: 
vai Daugavpils paliktu pie Lietavas (ja Latvija negribētu karot ar Lietavu), vai Daugavpilij 
būtu jādalās liktenī ar Viļņas apgabalu.

Attiecībā uz Polijas izturēšanos pret Latviju es nācu pie tāda slēdziena: viena daļa 
Polijas sabiedrības ar Latgales poļu muižniecību priekšgalā ir tajos ieskatos, ka Latgale 
ir Polijas sastāvdaļa un tādēļ pievienojama pie Polijas. Polijas valsts galva maršals Pil-
sudskis ir pretī tam, ka Polija ieņemtu apgabalus, kuri ir apdzīvoti no sveštautiešiem un 



195

kuros poļu iedzīvotāju ir mazs procents – tāds apgabals ir Latgale. Pievienojot Latga-
li, Polija nekādus sevišķus labumus neiegūst, izņemot kādus simtus Polijas muižnieku, 
bet ar to arī iegūtu sev neapmierināmu ienaidu no visu latviešu puses. Tādēļ ir labāk, 
lai Latgali ieņem Latvija un ir Polijai draudzīgs kaimiņš. Polijas valsts galvas – maršala 
Pilsudska – izteiciens, ka viņš grib palīdzēt Latvijai, lai iegūtu Latvijas draudzību, ir atzīs-
tams par pilnīgi sirsnīgu un bez kādiem slepeniem nolūkiem.

Maršala Pilsudska toreizējā labvēlība pret Latviju ir jāciena ļoti augsti. Mūsu torei-
zējais politiskais (neatzīta valsts) un it sevišķi militārais stāvoklis (pret mūsu vēl neno-
organizēto mazo armiju milzīga sarkanā armija, kuru saista vienīgi tikai Polija) bija tāds, 
ka, ja Polija uzstādītu noteikumus: „Mēs dosim jums palīdzību, bet par to vienu daļu 
no Latgales pievienosim pie Polijas,” – tad mums arī tāds priekšlikums būtu jāpieņem. 
Polija varēja katru brīdi ieņemt Daugavpili un tad teikt: „Ja gribat, mēs palīdzēsim, ja ne, 
tad pamēģinājat vieni paši.”

Ņemot šo visu vērā, mums bija jāizlieto šī Polijas valsts galvas piedāvātā draudzība 
un palīdzība.

Par palīdzības sniegšanu Polija neuzstādīja nekādus noteikumus un neprasīja nekā-
du kompensāciju. Zināms, ka tomēr valsts dzīvē, vēl vairāk nekā atsevišķu personu dzī-
vē, neviens nedara lielu darbu otram par labu, ja pats no tā ko neiegūtu. Aiz vienkāršām 
simpātijām vien – latviešu skaistu acu dēļ – Polijas valdība taču nekādā ziņā neziedotu 
savas tautas dēlu dzīvības. Bija jāmeklē arī citi iemesli; tādi iemesli bija – un ļoti svarīgi 
iemesli. Vispirms, Padomju Krievija bija kopīgs ienaidnieks; Polija ar šo ienaidnieku vēl 
nedomāja iesākt miera sarunas. Otrkārt, Polijai tanī laikā nebija neviena draudzīga kai-
miņa. Šie abi bija pagaidu iemesli, kuri nākotnē varēja vislielākā mērā mainīties un, kā 
mēs tagad redzam, tad ir arī pilnīgi pārmainījušies. Bet bija un paliek līdz šim laikam 
vēl viens ļoti svarīgs jautājums. Polijai ir tikai viena Dancigas osta; koridora abās pusēs 
atrodas ļoti naidīgā pret Poliju Vācijas teritorija. Viena osta Polijai ir maz, ņemot vērā 
viņas lielo tirdzniecību. Kara gadījumā šī osta var viegli tikt atgriezta, īpaši no savas stip-
rākās sabiedrotās – Francijas. Latvijai pieder daudz labu ostu. Polijai būtu ļoti izdevīgi, 
ja Latvija būtu ar viņu draudzīga, un noteikti draudzīga, un ja Polijai tieši būtu robeža 
ar Latviju. Tad Polija vienmēr varētu vest tirdzniecību caur Latvijas ostām, un kara ga-
dījumā, ja Polija tiktu atgriezta no Dancigas, tad tomēr viņa varētu uzturēt satiksmi ar 
Franciju caur Latvijas ostām. Tas bija galvenais iemesls, kādēļ Polija gribēja labprāt palī-
dzēt Latvijai, lai ar to iegūtu pilnīgu Latvijas draudzību, kopīgu robežu ar Latviju un tiešu 
dzelzceļa satiksmi.

Poļi jau oktobra mēnesī izteicās par to, ka viņi labprāt palīdzētu mums Latgali ie-
ņemt; kad mēs viņiem teicām, lai palīdz pa priekšu izdzīt Bermontu, tad poļi atbildēja, 
ka neesot iespējams kopīgas robežas trūkuma dēļ. Šāda atbilde bija gan izvairīšanās un 
bija arī viens no galvenajiem neuzticības iemesliem pret Poliju. Novembra mēneša bei-
gās, kad karš pret Bermontu bija jau izšķirts, lai gan ne nobeigts, Rīgā ieradās Polijas dip-
lomātiskie priekšstāvji ceļā no Somijas; tagad viņi pacēla noteiktā formā jautājumu par 
kopdarbību karā pret Krieviju un palīdzību mums Latgales atbrīvošanā. Polijas priekšstā-
vis Vasiļevska kungs ar firstu Radzivilu uzstādīja jau pilnīgi noteikti laiku, vietu, karaspē-
ka daudzumu un citus noteikumus. Mūsu valdība nepieņēma nekādu lēmumu: valdības 
stāvoklis bija grūts – neatzīta valsts, un grūti bija ticēt arī Polijas sirsnībai – domāja, ka 
aiz poļu palīdzības slēpjas kas ļoti slikts Latvijai. No militārās puses arī bija diezgan grūti 
sarunāties ar poļiem, jo Bermonta karš bija gan izšķirts, bet vēl nebija iespējams noteikt, 
uz kādu laiku cik daudz karaspēka varēs pārvest uz Latgales fronti. Polijas priekšstāvji 
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pastāvēja uz to, ka uzbrukumam Padomju Krievijai jāiesākas ne vēlāk kā decembra vidū: 
to mēs varējām izdarīt tikai ar to karaspēku, kas atradās Latgales frontē; pārvest no 
Kurzemes tik ātrā laikā nebija iespējams, nebija iespējams arī noteikt termiņu, kad mēs 
varētu sagrupēt lielākus spēkus Austrumu frontē.

Sarunas palika neizšķirtas, un poļi aizbrauca uz Somiju, bet ar to norunu, ka, ja kop-
darbība būs, tad viņai jāiesākas ļoti ātri.

Latviju pārvaldīja tā sauktā Pagaidu valdība. Iekšējās dzīves nostirpināšanu varēja 
izvest pilnā mērā tikai pastāvīga likumīga valdība. Tādu valdību varēja nodibināt tikai 
visas tautas priekšstāvji. Lai visa tauta varētu savus priekšstāvjus izvēlēt, tad vajadzēja 
visu tautu apvienot, atsvabinot no Krievijas jūga Latgali. Tātad no Latgales atbrīvošanas 
atkarājās Satversmes Sapulces sasaukšana. Tātad arī šinī ziņā bija ļoti vajadzīgs, cik vien 
iespējams ātrāk iesākt un izvest Latgales atbrīvošanu.

Kas attiecas uz Sabiedroto izturēšanos pret Latviju, tad jāteic, ka pēc Bermonta 
izdzīšanas Sabiedroto attiecības pret Latviju palika daudz aukstākas. Bermonts, ap-
draudēdams Latviju, zināmā mērā apdraudēja arī Versaļas miera līguma izpildīšanu: ka-
rojot pret Bermontu, lai atbrīvotu Latviju, mēs tanī pašā laikā karojām arī Sabiedroto 
interesēs, tādēļ mēs arī baudījām vissiltākās Sabiedroto simpātijas. Karojot ar Padomju 
Krieviju dēļ Latgales pievienošanas pie Latvijas, mēs aizskārām Krievijas jautājumu, par 
kura izšķiršanu Sabiedrotie vēl nebija vienojušies savā starpā. Pēc visu krievu balto ar-
miju neizdevībām Sabiedroto politikā sāka ieviesties jauns ieskats. Līdz tam Sabiedro-
tie stāvēja noteikti uz tā redzes stāvokļa, ka Krievijas padomju valdība nav atzīstama 
par likumīgu un tādēļ jāatbalsta katrs, kas cenšas šo valdību gāzt. Deņikina, Kolčaka un 
Judeņiča mēģinājumi gāzt padomju valdību bija beigušies ar neveiksmēm un nepatikša-
nām. Tagad Sabiedrotie (pirmā kārtā Anglija) nāca pie slēdziena, ka jāatmet domas par 
padomju valdības gāšanu ar apbruņotu spēku no ārienes. Ja Sabiedrotie bija nākuši pie 
tāda slēdziena, tad varēja gaidīt, ka pēc kāda laika Sabiedrotie atzīs padomju valdību 
un stāsies ar to sakaros. Ja tas būtu noticis, tad, zināms, Sabiedrotie vairs nevarētu pa-
balstīt Latviju karā pret Padomju Krieviju. Tādēļ mums visādā ziņā nācās izvest Latgales 
atbrīvošanu ātrāk, kamēr Sabiedroto simpātijas nav vēl palikušas pavisam aukstas pret 
mums, jau nerunājot par to laikmetu, kad Sabiedrotie būtu iesākuši vest sarunas ar pa-
domju valdību.

Vispār ņemot, politiskais stāvoklis decembra beigās un janvāra sākumā bija mums 
ļoti labvēlīgs, bet bija pazīmes, ka nākotnē tas var palikt mazāk labvēlīgs. Tātad kā ārē-
jās, tā iekšējās politikas stāvoklis prasīja, lai Latgales atsvabināšanu iesāktu un izvestu 
bez kavēšanās – cik vien iespējams ātrāk.

Militārie apstākļi

Latvijas armija sastāvēja no 4 divīzijām, atsevišķā Latgales partizānu pulka, lan-
desvēra, atsevišķā studentu bataljona un dažām nelielām tehniskām daļām. Uz Padom-
ju Krievijas frontes atradās I Kurzemes divīzija, Latgales partizānu pulks un landesvērs. 
Visi pārējie spēki novembra beigās un decembra sākumā turpināja Bermonta karaspēka 
vajāšanu – Kurzemes iztīrīšanu un nodrošināšanu. Lai droši varētu iesākt darbību pret 
Padomju Krieviju, tad pa priekšu bija jānoved kara darbība pret Bermontu tik tālu, ka to 
varētu uzskatīt par pilnīgi nobeigtu: ir ļoti riskanti iesākt jaunu operāciju, kad vecā vēl 
nav pilnīgi pabeigta. Bet šinī laikā kā politiskie, tā militārie apstākļi prasīja ātru darbības 
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iesākšanu: tikai ātrums apsolīja sekmes, kamēr Padomju Krievija nebūs paspējusi pār-
vest karaspēku no Kolčaka un Deņikina frontēm uz mūsu fronti. Katra nokavēta diena 
pamazināja mūsu izredzes uz sekmēm.

Jau oktobra mēnesī apstākļi ļoti skaidri norādīja, ka Latvijas armijai ir vislielākā 
mērā jāsteidzas ar Latgales atbrīvošanu. Latgali bija vajadzīgs iekarot pa to laiku, kamēr 
Padomju Krievijas armija aizņemta no citiem ienaidniekiem, kamēr tā nav noorganizē-
jusies, nav nostiprinājusies iekšķīgi, nav vēl labi apmācīta un apbruņota. Zināms, ka vāju 
armiju, kāda tanī laikā bija Padomju Krievijas armija, ātrā laikā par stipru padarīt nav ie-
spējams, uzlabošanās notiek tikai pakāpeniski, tādēļ šinī ziņā tik liela steidzamība nebija 
no svara. Toties no ārkārtīgi liela svara bija tas apstāklis, ka Padomju Krievijas karaspēks 
sāka atsvabināties no citām frontēm. Vispirmā kārtā bija jārēķinās ar tiem Padomju 
Krievijas spēkiem, kuri atsvabinājās no Igaunijas frontes ar pamiera slēgšanu ar Igauniju. 
Šie spēki bija gan ļoti lielā mērā cietuši, un bez atpūtas un papildināšanas tie vairs kau-
jas spējīgi nebija. Šis bija tas iemesls, kādēļ Padomju Krievija piekrita tam noteikumam, 
ka pa pamiera laiku uz Igaunijas frontes stāvošais karaspēks nevar tikt pārvietots, vai 
pārgrupēts: šim karaspēkam tā kā tā bija nepieciešama atpūta. Taisni tādā pat stāvok-
lī atradās tie Padomju Krievijas spēki, kuri bija atsvabinājušies no Kolčaka un Deņikina 
frontēm. Mums bija vajadzīgs izvest Latgales atbrīvošanu pa to laiku, kamēr šie Padom-
ju Krievijas spēki vēl nav savesti kārtībā. Šis bija viens no iemesliem, kādēļ uzbrukums 
Bermontam bija jāiesāk bez atlikšanas, negaidot ne artilērijas, ne ložmetēju, ne citu kara 
materiālu pienākšanu. Militārie apstākļi prasīja vislielāko steidzamību. Katra nokavēta 
diena solīja mums lielus zaudējumus, ja ne pilnīgu neizdevību.

Kara vešanas apstākļi Padomju Krievijas frontē bija pavisam citi nekā Bermonta 
frontē. Bermonta armijai bija aizsprostota aizmugure; palīga spēki un kara materiāls 
viņam varēja gan pienākt, bet ļoti ierobežotos apmēros. Turpretim Padomju Krievi-
jai visplašākā aizmugure un neierobežota palīga spēku un kara materiālu pienākšana; 
vienīgais ierobežojums šinī ziņā bija ļoti sliktais transporta līdzekļu stāvoklis  – tātad 
ierobežojums ne daudzuma, bet tikai laika ziņā. Bermonta armijā kareivji un mazākie 
priekšnieki bija ļoti labi, bet bija ļoti vāja un bieži vien nullei līdzīga centrālā vadīšana. 
Bermonta armijai bija flangi un aizmugure viegli apdraudami; Padomju Krievijas armijai 
mēs pavisam nevarējām apdraudēt flangus, jau nemaz nerunājot par aizmuguri. Vietējie 
iedzīvotāji Padomju Krievijas frontē bija arī gatavi pabalstīt mūsu karaspēku, bet ne tik 
droši, kā to darīja Kurzemes iedzīvotāji karā pret Bermonta karaspēku. Kara teātris bija 
daudz mazāk pazīstams mūsu karaspēkam nekā tas apgabals, kurā nācās darboties pret 
Bermonta karaspēku.

Kara teātris – Latgale. Latgale atdalīta no Latvijas ar purvainu mežainu joslu, kura 
sākas pie Dubnas upes ietekas Daugavā un velkas uz ziemeļaustrumiem gar Lubānes 
ezeru, tālāk uz Marienhauzenu un Kudepas upes augšgalu. Šī purvu josla bija viegli cau-
rejama tikai pa nedaudziem ļoti sliktiem ceļiem. Aiz šīs purvu joslas atrodas Latgale. 
Latgales ziemeļpuse arī purvaina un mežaina, kamēr dienvidpuse kalnaina un ļoti ba-
gāta ezeriem. Robežu joslā starp Latgali un Krieviju tek vairākas paralēlas upes, starp 
kurām atkal daudz purvainu apgabalu. Visā rajonā, sākot no mūsu tā laika frontes un 
līdz tagadējai Krievijas robežai, ceļi bija ārkārtīgi sliktā stāvoklī. Kamēr ziema – purvi un 
vispār zeme aizsalusi, tikmēr bija iespējams izdarīt karaspēka kustības un kara mate-
riālu pārvadāšanu pa katru ceļu, bet bija jāparedz, ka, pavasarim sākoties, kara darbība 
plašākos apmēros še ir pavisam neiespējama. Bet arī ziemas kara darbība še bija saistīta 
ar liekām grūtībām. Lauku mājās, sādžās un miestiņos dzīvojamās ēkas ļoti maziņas, 
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pie kam vēl pa daļai nopostītas no sarkanarmiešiem, ļoti netīras un nabadzīgas, kādēļ 
aukstā ziemas laikā ļoti grūti novietot karaspēka daļas zem pajumta siltumā. Uz uzturu 
no vietējiem līdzekļiem pavisam nebija ko cerēt, jo sarkanarmieši jau bija atņēmuši vie-
tējiem iedzīvotājiem visu, ko tik bija iespējams atņemt. Ņemot vērā to, ka. pavasarim 
sākoties, Latgales ceļi taps necaurejami, operācija bija jāved tā, ka līdz sniega kušanai 
visa Latgale būtu ieņemta no mūsu karaspēka, tad tie paši necaurejamie ceļi neļautu arī 
krieviem vest stiprus pretuzbrukumus, vismazākais, līdz maija mēneša beigām.

1919. gada decembra mēneša sākumā mūsu bruņotie spēki bija sadalīti divās frontēs: 
a) Austrumu frontē pret Padomju Krieviju atradās I Kurzemes divīzija, landesvērs un 

Latgales partizānu pulks. Visi šie spēki bija padoti Kurzemes divīzijas komandierim, kurš 
skaitījās par Austrumu frontes komandieri.

b) Bermonta frontē – II Vidzemes divīzija, III Latgales divīzija, IV Zemgales divīzija 
(atradās formēšanās stadijā), Studentu bataljons. Bermonta frontē nebija frontes ko-
mandiera un divīzijas bija padotas tieši virspavēlniekam. Bez tam Rīgā atradās dažādas 
tehniskas un speciālas karaspēka daļas, kuras pēc vajadzības varēja tikt nosūtītas uz vie-
nu vai otru fronti un frontē padotas divīziju komandierim. Pie šādām kaujas daļām var 
tikt pieskaitīti: bruņotie vilcieni, bruņotie automobiļi,idotāju nodaļas un inženieru daļas.

Ir ļoti grūti noteikt mūsu tā laika armijas kaujas spēka lielumu. Armija nebija vēl 
kārtīgi noorganizēta: nebija katras karaspēka daļas dažādu pienākumu izpildīšanai no-
zīmētas personas, nebija noorganizēta aizmugure un vezumi, tādēļ dažādu saimniecību 
un citu nekaujas uzdevumu izpildīšanai tika komandēti ierindas kareivji; ar to ierindās – 
tas ir, kaujas spēkos – skaitījās viens daudzums kareivju, bet faktiski ierindās bija daudz 
mazāk; tāpat ložmetēju un lielgabalu skaits uzdots tika gan, bet faktiskais skaits bija pa-
visam cits; bieži vien karaspēka daļas neuzdeva īsto ložmetēju skaitu, bieži vien lielgabali 
bojājās. Droši varēja rēķināt, ka katrā kājnieku pulkā ir 1500 štiku un 30–40 ložmetēju, 
un, visās armijas artilērijas daļas kopā ņemot, 60 lielgabalu, no kuriem var šaut.

Uz uztura 30. decembrī Latvijas armijā skaitījās 69232 karavīri un 2179 uz brīva līgu-
ma dienošu personu.

Uz operācijas sākuma laiku bija cerams palielināt kaujas spēkus: nelielā apmērā šti-
ku skaitu, bet diezgan lielos apmēros lielgabalu un ložmetēju skaitu, savedot kārtībā 
sabojātos un dabūjot arī dažus jaunus.

Arī 20 tūkstošu štiku ar 300 ložmetējiem un 60 lielgabaliem būtu prāvs un pilnīgi 
pietiekošs spēku lielums, lai iesāktu Latgales atbrīvošanu, ja būtu bijis iespējams visus 
šos spēkus uz reizi decembra beigās vai janvāra sākumā laist uzbrukumā. Par nelaimi, 
bija iespējams tikai vienu daļu no šiem spēkiem izlietot uz Austrumu frontes janvāra 
sākumā: ne visas mūsu karaspēka daļas bija spējīgas iesākt uzbrukumu Latgalē, un, ja 
viņas visas arī būtu spējīgas vest uzbrukumu pret sarkano armiju, tad mums nebija ie-
spējas ātri pārvest mūsu karaspēku no Kurzemes uz Latgali; pirmkārt, mūsu dzelzceļiem 
bija ļoti maza pārvadāšanas spēja, un, otrkārt, Lejaskurzemes robežas vēl nebija pilnīgi 
nodrošinātas, un tādēļ arī Liepāja nevarēja tikt pilnīgi atstāta bez karaspēka.

Zemgales divīzija vēl atradās tikai formēšanas stadijā, tā vēl gaidīja franču apsolītās 
šautenes, ložmetējus un lielgabalus (mēs cerējām, ka šie ieroči būs dāvana, bet izrādījās, 
ka par visu bija dārgi jāsamaksā). Vidzemes divīzijā tikai 4. Valmieras pulks bija pilnīgi 
kaujas un kustības spējīgs, kamēr diviem pārējiem pulkiem bija ļoti maza kaujas spēja 
(bija vajadzīgs tos saorganizēt un apmācīt) un vēl mazāka kustības spēja, jo tiem trūka 
zirgu pat visnepieciešamākiem vezumiem. Latgales divīzijas pulki bija labāk saorganizē-
ti un arī pietiekoši kustības spējīgi, bet arī tiem bija nepieciešami vajadzīgs dot vismaz 
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kādas dienas iespēju atrasties pilnīgi mierīgā stāvoklī kopā ar pulkiem, lai tie varētu sa-
vest sevi kārtībā. Pa ilgo kara laiku visiem pulkiem bija ļoti noplīsuši zābaki un apģērbs: 
bija liels zābaku un siltu apģērbu trūkums. Diezgan prāvs skaits kareivju nevarēja būt 
ieskaitīti kaujas spējīgos vienīgi apavu trūkuma dēļ.

Par Padomju Krievijas spēkiem uz rietumu frontes mums bija pietiekoši labas zi-
ņas. Štāba izlūkošanas nodaļa kapteiņa Rozenšteina vadībā bija ievākusi pat visos sī-
kumos pilnīgas ziņas par tiem Padomju Krievijas spēkiem, kuri atradās pretim mūsu 
karaspēkam.

Pretim mūsu karaspēkam stāvēja Padomju Krievijas 15. armija: viņa ieņēma fronti 
no Pleskavas līdz Polockai, tātad ar lielāko daļu pret mūsu armiju un ar kreiso flangu 
pret Polijas un Lietavas armijām. Pa labi no 15. armijas bija 7. armija – uz Igaunijas fron-
tes un pa kreisi – 16. armija uz Polijas frontes. Padomju Krievijas 15. armija 1919. gada 
decembra beigās sastāvēja no: 2., 19. un 10. divīzijām, 6. divīzijas daļām, 21. divīzijas III 
brigādes, Petrogradas brigādes, 3. divīzijas II brigādes, 1. divīzijas III brigādes, 53. un 4. di-
vīzijām. Pēc miera noslēgšanas ar Igauniju 15. armijas labais flangs, kurš atradās pret 
Igaunijas robežu, tika padots 7. armijai, un tā 15. armijas labais flangs atradās taisni pret 
mūsu armijas kreiso flangu; 2., 19., daļas no 10., kā arī daļas no 6. un 21. divīzijām pārgāja 
7. armijas padotībā.

Tieši pretim Latvijas armijas karaspēkam no Igaunijas robežas līdz Daugavpilij (tā-
tad ieskaitot arī Lietavas fronti) uz 1. janvāri atradās sekojoši Padomju Krievijas spēki: 
ložmetēju III atsevišķā Petrogradas brigāde: 

štiku zobenu
ložmetēju lielga-

balusmago vieglo
III atsevišķā Petrogradas brigāde:
83. un 84. pulki 800 - 18 - -
2. Petrogradas strādn. pulks 450 - 10 - 4
15. arm. atsev. uzdev. pulks 500 - 12 - 10
1. Petrogr. strādnieku pulks 300 - 7 - -
3. Petrogr. strādnieku pulks 450 - 8 - -
2. eskadr. kaval. - 150 6 - -
3. divīzijas II brigāde:
99. pulks 600 - 8 - 4
24. pulks 500 - 10 - 6 un 3
23. pulks 700 - 10 4 10 un 2
22. pulks 200 - 6 - -
II komun. triecienu bat. 600 - 12 - -
4. divīzijas II. brigāde:
33. pulks 600 - 10 - 6 un 2
31. pulks 500 - 10 - 2 un 2
32. pulks 300 - 6 - -
Atsevišķā komunistu rota 120 - 4 - -
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Kaval. divizions:
I eskadrons - 70 - - -
II eskadrons - 80 1 - -
III eskadrons - 70 1 - -
Rezervē - - - - 9

Kopā: 6620 štiku, 370 zobenu, 239 ložmetēju, 4 mašīnflintes, 3-collīgu lauka lielga-
balu – 51, 48-līniju haubices – 5, 6-collīgas haubices – 4. 

Bez tam 4 bruņotie vilcieni. Padomju Krievijas divīzijas pēc štatiem bija ļoti lielas. 
(Divīzijas korpusos netika savestas, bet tieši padotas armijas komandierim.) Divīzijā ie-
tilpa 3 brigādes un viens vai divi kavalērijas pulki, artilērijas brigāde, sastāvoša no 3 lau-
ka 3-collīgiem divizioniem, katrs pa 3 baterijām, haubiču diviziona no 2 baterijām un 
smagā diviziona no 2 baterijām, inženieru bataljons, sakaru bataljons, aviācijas nodaļa, 
gaisa kuģniecības nodaļa un dažādas aizmugures daļas. Viss tas bija štatos un uz papīra, 
faktiski divīzijās bija augšminētais sastāvs un aizmugurē dažas sapieru daļas un plašas 
aizmugures iestādes; zināms, visām daļām bija daļas štābi un komisāri, bet ne kareivju, 
ne materiālās daļas nebija.

Tātad Padomju Krievijas spēki attiecībā uz kājniekiem bija mazāki, bet attiecībā uz 
artilēriju daudz lielāki par tiem mūsu spēkiem, kuri atradās uz frontes. Padomju Krie-
vijai bija iespēja diezgan ātrā laikā palielināt savus spēkus no tuvās aizmugures un no 
flangiem, jo ziemeļflangā – uz Igaunijas frontes – karš gāja uz beigām un dienvidflan-
gā – pret poļiem – atradās diezgan lieli spēki, kurus varētu ļoti ātri pārsviest pret mums, 
ja par mūsu iebrukuma laiku poļu karaspēks stāvētu mierīgi uz vietas. Bez tam, ja poļi 
nepalīdzētu mums tieši, bet pārietu uzbrukumā kaut kur Daugavas kreisā krasta rajonā, 
tad tomēr mums būtu jācīnās ar visiem tiem Padomju Krievijas spēkiem, kuri atradās 
pret Polijas kreiso flangu.

Latgalē vēl atradās 15. armijas kreisais flangs, kurš ieņēma fronti gar Daugavas 
labo krastu no Daugavpils līdz Polockai, iepretim poļu karaspēkam, kurš ieņēma Dau-
gavas kreiso krastu. Padomju Krievijas spēki Latgalē pretim Polijas kreisajam flangam 
sastāvēja no 53. divīzijas, 4. divīzijas I un III brigādes un vēl dažām daļām. Kopsummā 
šie spēki nebija mazāki par tiem, kuri atradās pret Latvijas karaspēku, ieskaitot arī Lieta-
vas īso fronti. Tātad, ja Latvijas armija viena pati vestu uzbrukumu, tad no paša sākuma 
viņai būtu jācīnās pret divreiz tik lieliem ienaidnieka spēkiem, kādus viņa sastapa pie 
Latgales atbrīvošanas.

Padomju Krievijas rietumfronti komandēja Gitis; frontes štāba priekšnieks bija Pet-
jins – vecāks krievu ģenerālštāba virsnieks, beidzis akadēmiju 1907. gadā, spējīgs, ener-
ģisks un darbīgs; miera laikā dienēja Varšavas kara apgabala štābā, kara laikā sekmīgi 
izpildīja dažādas dienesta vietu darīšanas.

15. armiju komandēja Korks, viņa štāba priekšnieks bija Kuks; abi beiguši akadēmiju 
1914. gadā un kara laikā pārvesti ģenerālštābā, abi pēc tautības igauņi. Kad es 1915. gada 
rudenī ieņēmu 8. Sibīrijas divīzijas štāba priekšnieka vietu, tad Korks bija šinī štābā par 
ģenerālštāba adjutantu. Ir jāatzīmē, ka Korks bija ļoti darbīgs, enerģisks, ļoti akurāts 
un disciplīnēts; par viņa spējām nevaru spriest, jo tanī laikā bija mierīga stāvēšana uz 
pozīcijām. Padomju Krievijā Korks tiek skaitīts par vienu no visspējīgākiem un enerģiskā-
kiem armiju komandieriem. 15. armijas komisārs bija latvietis – Ozols. 15. armijas daļās 
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bija ļoti daudz komisāru latviešu, bija zināmi šādi vārdi: Ošlejs, Džīgurs, Niedra, Bračka, 
Puriņš, Zvaigzne, Puķe, Bisenieks, Kļaviņš, Lācis, Zelma Laicen, Berta Grava, Berta Klaper 
un daudz citu.

Uzbrukuma sagatavošana

Ievērojot to apstākli, ka ar Latgales atbrīvošanu bija ļoti jāsteidzas, tad tūliņ pēc 
Jelgavas ieņemšanas bija jāsāk gatavoties uz darbību Latgalē. Jau tūliņ pēc Bauskas 
ieņemšanas Kurzemes divīzijas daļas, kuras ienāca Bauskā, tika nosūtītas atpakaļ uz 
Latgales fronti. Pie Bermonta vajāšanas, sākot no Torņkalna un tālāk līdz Jelgavai un 
Lietavas robežai, labajā flangā strādāja Latgales un kreisajā flangā – Vidzemes divīzija. 
Kad mūsu karaspēks uz dienvidiem no Jelgavas bija sasniedzis Lietavas robežu un tur jau 
sastapās ar Lietavas karaspēku un Bermonta karaspēks ļoti steidzīgi atkāpās, tad tapa 
redzams, ka tālākai vajāšanai pietiek vienas divīzijas un Liepājas garnizona (formējošās 
4. divīzijas); tapa iespējams vienu divīziju atvilkt un sagatavot uzbrukumam Latgalē. Iz-
devīgi atvilkt bija Vidzemes divīziju, kura darbojās pa kreisi, turpretim Latgales divīzija 
gāja Mažeiķu–Palangas virzienā; šinī virzienā vajāšana arī bija jāturpina līdz Mažeiķiem 
un Palangai. Bet tā kā Vidzemes divīzija, izņemot Valmieras pulku, bija maz kaujas spējī-
ga, tad atvilkt atpakaļ vajadzēja Latgales divīziju. Tādēļ novembra beigās divīziju tālākie 
virzieni tika doti tā, ka lai Vidzemes divīzija pārietu uz labo flangu. Latgales divīzija tika 
apstādināta uz vietas un Vidzemes divīzijai dots rīkojums iziet cauri Latgales divīzijas ra-
jonam, un pēc tam Latgales divīzija tika ar kāju maršiem atvilkta pakāpeniski uz Jelgavu 
un Rīgu, lai sagatavotos darbībai Latgales frontē.

Latgales divīzijas pulku atvilkšana rezervē uz Jelgavu un Rīgu nebija ātrā laikā izda-
rāma, jo pulki bija uz plašās frontes un diezgan tālu. Latgales divīzija bija ļoti sekmīgi 
karojusi pret Bermontu, bet kad pulki atnāca uz Jelgavu un Rīgu, tad izrādījās, ka tos 
bez pietiekošas atpūtas uz Austrumu fronti nevar sūtīt. Vajadzēja apģērbt kareivjus, no 
kuriem daži bija bez zābakiem, vajadzēja izlabot un papildināt ieročus, tad pēc iespējas 
apgādāt pulkus ar vezumiem. Pulki bija saformēti uz ātru roku, pa kauju laiku pret Ber-
montu pulkiem tika sūtīti kā virsnieki, tā kareivji –pulku papildināšanai: tādēļ priekšnie-
ki nebija iepazinušies ar saviem padotajiem. Tikai tagad pirmo reizi pulku un bataljonu 
komandieri varēja apskatīt visus savus ļaudis, ar tiem iepazīties un savstarpēji iepazīties 
kā virsnieki, tā kareivji.

Liels un steidzīgs darbs bija jādara artilērijas un tehnikas pārvaldei: vajadzēja ātri 
izlabot sabojātos ieročus un tehniskos līdzekļus, lai uz pulku prombraukšanas laiku 
tie būtu kārtīgi apbruņoti. Tika izlaboti ložmetēji un lielgabali, kā mūsu sabojātie, tā 
Bermontam atņemtie. Mums visādā ziņā bija jāsaved artilērija tik tālu kārtībā, ka lai 
katrs pulks dabūtu vismaz vienu bateriju. Lielgabalu tagad bija jau diezgan daudz, bet 
trūka zirgu, lai iejūgtu lielgabalus, jau nerunājot par munīcijas ratiem. Dažādu sistēmu 
lielgabali ļoti apgrūtināja munīcijas piegādāšanu, bija jācenšas ievest zināmu vienādību 
vismaz baterijās, ja ne divizionos un artilērijas pulkos. Tas arī tika panākts. Neskatoties 
uz Ziemassvētku laiku, strādāja bez pārtraukuma.

Decembra mēnesī atgriezās no Varšavas uz Rīgu pastāvīgais Polijas militārais priekš-
stāvis Latvijā – kapteins Miškovskis, kurš no jauna ierosināja jautājumu par Polijas kara-
spēka palīdzību Latgales atbrīvošanas karā. Kapteinim Miškovskim bija pilnvaras no Po-
lijas valsts galvas n o s l ē g t militārus līgumus. Kapteinis Miškovskis bija labi informēts 
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Latvijas lietās, tādēļ viņš nostājās uz citas pozīcijās: „Diplomātiskas sarunas un līgumi 
velkas ļoti ilgi, kara darbība to necieš, diplomāti ir neuzticīgi, tie grib dažādas garantijas, 
un tādēļ tie grūti saprotas. Runāsim mēs – karavīri; mēs ātrāk sapratīsimies, mēs visu 
ātrāk izšķirsim.” Tā apmēram izteicās kapteinis Miškovskis un lika priekšā izšķirt jau-
tājumu Latvijas un Polijas virspavēlniecībā savstarpēji, nemaz valdības neiemaisot šinī 
lietā. Tas ir, ka sarunām netiktu piedots nekāds politisku sarunu vai līgumu raksturs un 
no politiska redzes viedokļa kā sarunas, tā arī ja būtu noslēgts līgums, tādā gadījumā 
nebūtu saistošs. Diezgan savāds un pat aizdomīgs varēja rādīties tas apstāklis, ka poļi, 
šinī gadījumā kapteinis Miškovskis, centās uz kopdarbību, turpretim mēs izturējāmies 
diezgan atturīgi un auksti, turpretim poļu palīdzība bija ļoti vajadzīga mums, bet mūsu 
palīdzība poļiem nebija vajadzīga: poļi uzmācās mums ar savu palīdzību, kad patiesībā 
mums bija jācenšas dabūt šo palīdzību. Tā kā šī palīdzības piesolīšana nāca ne tik daudz 
no poļu diplomātiem (diplomāti to piesolīja diezgan auksti un formāli), bet no kapteiņa 
Miškovska puses, tad es šo apstākli izskaidroju tā: Polijas valsts galva maršals Pilsudskis 
vēlas nodibināt draudzību ar Latviju un šās draudzības iegūšanas labad gatavs sūtīt 
savu karaspēku mums palīgā; kapteinis Miškovskis, kā ļoti centīgs un uzticīgs Pilsudska 
apakšnieks un piekritējs, cenšas izvest dzīvē šo politisko ideju un netaupa nekādas pūles. 
Bez tam kapteinis Miškovskis, kā jauns gados Pilsudska uzticības vīrs, grib pierādīt, ka 
viņš ir cienīgs šīs uzticības un ka viņš var panākt to, ko diplomātiem nav izdevies panākt. 
Man liekas, ka kapteiņa Miškovska persona bija tā, kurā izveda Polijas palīdzību Latvijai; 
ja Miškovska vietā būtu bijusi cita persona, tad ir jādomā, ka Polijas karaspēks nebūtu 
palīdzējis mums iekarot Latgali.

Pa šo laiku mūsu militārais stāvoklis bija noskaidrojies. Bija maz cerības, ka ātrā 
laikā viss mūsu karaspēks būs pārvests uz Latgali. Pat Latgales divīzijas pulki prasīja zi-
nāmu atpūtas laiku, lai tie varētu tikt savesti pilnīgā kaujas kartībā. Vidzemes divīzijas 
savešana kaujas kārtībā prasīja vēl vairāk laika; agrāk kā pēc mēneša nevarēja uz to ce-
rēt; kas attiecas uz Zemgales divīziju, tad pat nebija iespējams aprēķināt, kad tā varēs 
ņemt dalību Latgales frontē. No Igaunijas nāca noteiktas ziņas par to, ka Igaunija no-
slēgs pamieru ar Padomju Krieviju. Padomju Krievijas spēki Kolčaka un Deņikina frontēs 
vairāk un vairāk atsvabinājās – varēja tikt pārvesti uz mūsu fronti. Tātad tapa skaidrs, 
ka, ja mēs tūliņ neiesāksim Latgales atbrīvošanu, tad būs par vēlu. Tūliņ iesākt uzbru-
kumu Latgalē bez poļu palīdzības mēs nebijām spējīgi. Zināms, mēs varējām cerēt uz 
sekmēm un pat diezgan lielām, īpaši no sākuma, bet nostiprināt ieņemto – bija maz ko 
cerēt. izejot no visa augšminētā, mums bija jāieiet uz poļu priekšlikumu. Zināms, mūsu 
valdība – ārlietu ministrs – tika informēts par sarunām un uz visiem pieņemtajiem lēmu-
miem tika izprasīta valdības piekrišana. Ārlietu ministrs pilnīgi piekrita mūsu karaspēka 
kopdarbībai ar poļiem pēc tam, kad tika pievesti visi no manis jau agrāk minētie motīvi 
par poļu palīdzības nepieciešamību un par to, ka pret poļu gribu mums nav ko cerēt 
ieņemt Daugavpili, jo Daugavpilī, nerunājot par ienaidnieku, saduras vēl mūsu, leišu un 
poļu intereses. Pēc kopdarbības noteikumu izstrādāšanas tika kopīgi izstrādāts darbības 
plāns. Darbības plānā bija jāizšķir divi galvenie jautājumi: operācijas plāns – kā tāds – 
un kopdarbības saskaņošana starp mūsu un poļu karaspēku. Pēdējais jautājums nav tik 
vienkāršs: gandrīz visos karos, kuros darbojas sabiedrotas armijas, vienmēr ir manāmas 
sabiedroto karaspēka savstarpējas rīvēšanās un pārpratumi. Pie kopdarbības saskaņo-
šanas še vēl pievienojas divi faktori. Vispirms mums bija jācenšas parādīt poļiem mūsu 
karaspēka darbību tādā veidā, lai poļi justu cienību pret to. Otrkārt, bija vajadzīgs pierā-
dīt poļiem, ka viņu karaspēks tikai palīdz mūsu karaspēkam, bet ne otrādi; tādēļ mums 
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vienmēr un visur bija jāstāsta un jārunā, ka mūsu spēki ir lieli (lielāki nekā bija faktiski). 
Kā pie sarunu vešanas, tā kopdarbības plāna izstrādāšanas bija jāņem vērā tas apstāk-
lis, ka Padomju Krievijas slepenie aģenti vedīs ļoti plašu aģitāciju, netaupot naudu, lai 
izsauktu rīvēšanos un pārpratumus starp mūsu un poļu karaspēku. Ņemot visu šo vērā, 
kā operācijas plāns, tā kopdarbības saskaņošana bija ļoti pamatīgi jāpārdomā un visi 
apstākļi jāapsver. Visā šinī darbā bija vajadzīga vislielākā slepenība. Noslēpt mūsu plānus 
no Bermonta bija ļoti viegli; daudz grūtāk bija ieturēt slepenību attiecībā pret Padomju 
Krieviju, kurai Rīgā un mūsu armijā bija diezgan daudz slepenu aģentu. Bija jārēķinās 
pat ar to, ka virspavēlnieka štābā arī var būt Padomju Krievijas aģenti; vēlāk izrādījās, ka 
patiesi tādi aģenti štābā ir.

Latgales atbrīvošanas operācijas plāns

Karte Nr. 1 (Stāvoklis Latgales frontē uz 1. janvāri 1920. gadā)

Operācijas mērķis – ieņemt un noturēt mūsu rokās visu to teritoriju, kuru mēs uz-
skatām par latviešu apdzīvotu. Lai būtu izdevīgi noturēt un aizsargāt ieņemto teritoriju, 
tad uzbrukums jāved pāri pār etnogrāfiskām robežām. Izdevīga aizsargāšanās josla, uz 
kuras apstāties un nostiprināties, bija jāmeklē viņpus Latvijas etnogrāfiskās robežas, lai 
tad visa turpmākā aizsargāšanās karadarbība notiktu uz krievu apdzīvotas teritorijas – 
tad no kara briesmām vairs neciestu latvieši. Tā kā tanī laikā neviens nezināja daudzmaz 
noteikti uzrādīt Latvijas etnogrāfisko austrumu robežu – noteikti bija zināms tikai tas, 
ka Daugavpilī, Rēzeknē un Ludzā dzīvo latvieši, tad, pamatojoties uz šiem datiem, bija 
jāmeklē aizsargāšanās, apstāšanās josla, vadoties vienīgi no militārā redzes stāvokļa. 
Bija jāizmeklē izdevīga aizsargāšanās josla uz austrumiem no Ludzas un Daugavpils; zie-
meļu Latgalē šī josla jāizvēlas tā, ka lai būtu nodrošināts dzelzceļš Daugavpils–Rēzek-
ne–Pitalova–Vecgulbene. Par izdevīgu aizsargāšanās joslu varēja tikt uzskatīta Siņajas 
upe ar tās purviem: tātad centrā par gala mērķi – robežu bija jāpieņem Siņajas upe; uz 
dienvidiem no tās – Osvejas ezers un līnija no šā ezera uz dienvidiem līdz Daugavai pie 
Ustje sādžas. Ziemeļaustrumos nebija vietējas dabiskas robežas, tādēļ tur bija vienkārši 
jāizvirzās tik tālu no dzelzceļa, ka būtu izdevīgi aizsargāties; ja Igaunija arī būtu vēl kara 
stāvoklī, tad gan ziemeļaustrumos varētu izvirzīties līdz Veļikajas upei. Mums vieniem 
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pašiem tik tālu izvirzīties bija neizdevīgi – ar to lielā mērā tiktu pagarināta mūsu fronte. 
Neizdevīgi būtu bijis arī ieņemt plašus krievu apdzīvotus apgabalus, jo ar to mēs būtu 
ieguvuši naidīgus vietējos iedzīvotājus mūsu karaspēka aizmugurē. Tātad: Osvejas ezers, 
Siņajas upe un tālāk apmēram līnija Grivi–Ovsiče–Muravina–Kačanovo tika pieņemta 
par operācijas gala mērķi: uz šīs līnijas bija nolemts apstāties, ieņemt izdevīgas pozīcijas 
un nostiprināties.

Ņemot vērā Padomju Krievijas kara darbības paņēmienus, bija jādomā, ka pats uz-
brukums būs vieglāks nekā ieņemtā rajona aizsargāšana. Padomju Krievijas augstākie 
kara vedēji reti pabalsta to karaspēka daļu vai grupu, kurai ienaidnieks tieši uzbrūk – viņi 
to atstāj tās liktenim, bet tūliņ sastāda no rezervēm jaunu grupu, ar kuru tad pāriet stip-
rā pretuzbrukumā kādā citā virzienā. No kara mākslas redzes stāvokļa tāds paņēmiens ir 
pilnīgi pareizs. Tagad no Padomju Krievijas puses arī jau ir aprakstīta Latgales operācija; 
kā no šā operācijas apraksta ir redzams, tad Padomju Krievijas vadoņi arī patiesi bija 
gatavojuši šādu pretuzbrukumu Latgalē, bet ātrā poļu iebrukuma dēļ nebija paspējuši 
to izvest. Poļu virspavēlniecība pilnīgi bija tādos ieskatos kā es par šo Padomju Krievijas 
darbības veidu; tādēļ tas tika ņemts vērā pie kopīgas darbības plāna izstrādāšanas. Pašu 
uzbrukuma operāciju bija kopīgi ar poļu štābu nolemts izvest tā: galvenos triecienus iz-
darīt ar abiem flangiem. Dienvidu flangā stipru triecienu izvedīs Polijas karaspēks kopīgi 
ar mūsu labo flangu: poļu karaspēks pāries pār Daugavu pie Daugavpils un uz austru-
miem no tās; mūsu labā flanga spēki pāries pār Daugavu Buivišku rajonā, savienosies ar 
poļiem, un tad visa šī grupa vedīs uzbrukumu tālāk ziemeļrietumu virzienā līdz Siņajas 
upei un Osvejas ezeram. Pēc tam tūliņ jāizved otrs trieciens ar mūsu otru grupu mūsu 
kreisajā flangā; šai grupai jāiesāk uzbrukums ziemeļu flangā Pitalovas virzienā ar mērķi 
vispirms ieņemt Pitalovas dzelzceļa mezglu, tad ieņemt ziemeļrietumu robežu, to no-
drošināt un tikai pēc tam vest uzbrukumu dienvidu virzienā gar dzelzceļu un šoseju – uz 
Korsovku [Kārsavu], Rēzekni, Ludzu.

Pa to laiku, kamēr abi mūsu flangi dos ienaidniekam triecienu, mūsu garajam cen-
tram – no Līvāniem līdz Marienhauzenai (Viļakai) – ir tikai jāsaista ienaidnieka uzmanība 
un spēki, tas ir  –jāved uzbrukumi ar tiem spēkiem, kuri uz frontes atrodas. Tādēļ visi 
no jauna uz fronti sūtamie spēki ir jāgrupē flangos un galvenā kārtā kreisajā flangā, jo 
labajā flangā darbosies poļu spēki, kuri ir pietiekoši stipri. Visu plašo centru pastiprināt 
nav vajadzīgs, bet gan otrādi: pēc iespējas atvilkt spēkus no centra uz flangiem, lai pada-
rītu trieciena grupas stiprākas. No ienaidnieka pretuzbrukuma pret mūsu centru mums 
nebija ko baidīties, protams, zem noteikuma, ja mūsu flangu grupas ar savu sekmīgo 
uzbrukumu varētu atgriezt mūsu centram uzbrūkošo ienaidnieku. Flangu sekmes bija 
atkarīgas no tā, cik ātri un strauji mēs spējam izdarīt triecienu. Visādā ziņā uzbrukuma 
sākumā mēs varējām cerēt uz labām sekmēm, jo lielinieku spēki uz frontes nebija lieli. 
Tālākas uzbrukuma sekmes, bija jādomā, atkarāsies no tā, cik ātri mēs spēsim vajāt pir-
majā kaujā sasisto pretinieku un cik ātri pretinieks būs spējīgs pievest jaunus spēkus, ja 
tik tādi nav jau agrāk pievesti.

Padomju Krievijas armijai Latgalē bija ļoti izdevīgs dzelzceļu tīkls: no aizmugures uz 
fronti pienāca 3 dzelzceļi: 1) Pleskava–Pitalova, pie kam uz Pleskavu pienāk dzelzceļi no 
vairākām pusēm, 2) Veļikije Luki–Rēzekne un 3) Smoļenska–Daugavpils; paralēli frontei 
bija divi dzelzceļi – viens aiz otra – Pitalova–Daugavpils un Pleskava–Polocka. Pateicoties 
izdevīgam dzelzceļu tīklam, bija iespējams ātri sūtīt palīgā karaspēku un pēc vajadzības 
pārgrupēt spēkus. Ņemot vērā Krievijas sabrukušo dzelzceļu stāvokli, bija jādomā, ka 
vismaz pirmajā laikā krieviem neizdosies pievilkt jaunas rezerves no Kolčaka un Deņikina 
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frontēm un tādēļ krievi sūtīs pirmos palīga spēkus no Pēterpils un Maskavas apgaba-
liem. No Pēterpils pienākošie (Igaunijas, Judeņiča un Millera frontēm) brauks caur Ples-
kavu un no turienes tieši pret mūsu kreiso (ziemeļu) flangu. No Maskavas rajona sūtītie 
spēki var nākt pēc patikšanas vai nu uz Pleskavu, vai Rēzekni, vai Drisu. Tātad pret mūsu 
ziemeļu flangu krieviem bija iespēja sagrupēt spēkus kā no Pēterpils, tā Maskavas. Tādēļ 
mūsu ziemeļu grupas uzbrukums bija jāved ļoti apdomīgi, sevišķi līdz Pitalovas stacijas 
ieņemšanai un nodrošināšanai.

Polijas virspavēlniecība pastāvēja uz to, lai uzbrukums iesāktos ātrākā laikā – jau 
priekš Ziemassvētkiem (Daugavpils būšot Latvijai par Ziemassvētku dāvanu). Kā jau ag-
rāk minēju, tad es pilnā mērā biju ar poļiem vienos prātos attiecībā uz to, ka, jo agrāk 
iesākt operāciju, jo labāk, bet par nožēlošanu Latgales divīzijas pulki vēl nebija paspējuši 
sagatavoties ar visu steigšanos. Poļi uzstādīja noteikumu, ka lai vismaz viens pulks tiktu 
nosūtīts uz mūsu labo flangu bez tur jau atrodošamies, dēļ kopīga ar poļiem uzbruku-
ma. Galu galā poļi bija ar mieru atlikt uzbrukumu līdz 3. janvārim, bet nekādā ziņā ne 
vēlāk. Mūsu valdības vīri un daudzi no augstākiem karaspēka priekšniekiem neuzskatī-
ja ātru uzbrukuma iesākšanu par nepieciešamu. Ar ļoti lielām pūlēm izdevās nokārtot 
visus sagatavošanas darbus vismaz tik tālu, ka tapa iespējams līdz 3. janvārim nosūtīt 
vienu pulku uz fronti: tātad 3. janvārī varēja uzbrukumu iesākt tikai labajā flangā – kopā 
ar poļiem, bet kreisajā flangā – Pitalovas virzienā mēs vēl nevarējām 3. janvārī iesākt uz-
brukumu. Par laimi arī šinī ziņā mēs sastapām no poļu puses labvēlīgu pretimnākšanu: 
Polijas virspavēlniecība necēla iebildumus pret to, ka mūsu kreisā flanga grupa iesāks 
drusku vēlāku uzbrukumu. Kreisā flanga uzbrukuma sākumu ar poļiem norunāja uz 5. 
janvāri. Poļi uzņēmās iesākt uzbrukumu, nenogaidot, kad mūsu spēki Pitalovas rajonā 
iesāk uzbrukumu un nenogaidot pat, kad šos spēkus sagrupēs.

Šādai poļu uzņēmībai bija milzīga nozīme. Vispirms bija jādomā, ka krievi vairāk 
baidās no poļu karaspēka nekā no mūsu. Tātad, ja poļi būs iesākuši uzbrukumu un uz 
pārējās frontes uzbrukuma vēl nebūs, tad saprotams, ka krievi vērsīs visus savus spēkus 
un rezerves pret poļiem: ar savu uzbrukuma iesākšanu poļi atvilks pret sevi krievu rezer-
ves. Pagaidām uz tās poļu frontes, kurai bija jāņem dalība Latgales atbrīvošanā, – tas ir, 
no Daugavpils līdz Drisai – stāvēja apmēram tikpat lieli Padomju Krievijas spēki kā pret 
mūsu karaspēku. Ņemot vērā to, ka poļu karaspēks bija labi organizēts, disciplīnēts un 
apbruņots un ka krievi no tā baidījās, tad nevarēja būt šaubu par to, ka poļu uzbruku-
mam būs lielas sekmes.

Uz nelielām grūtībām pie kopīga plāna izstrādāšanas bija jāsaduras vadības jautā-
jumā. Ja tiek vesta kopīga operācija, tad ir vajadzīga kopīga vadība: tā tas vispārīgi ir 
pieņemts teorētiski. Praktikā kopīgas vadības jautājums ir daudzpusīgs. Lielas politiskas 
un arī militāras priekšrocības vienmēr būs tam, no kura puses ir kopīgais virspavēlnieks, 
jo virspavēlnieka rokās taču tiek nodots viss kara liktenis un kopā ar to arī viss politiskais 
liktenis. Pat visobjektīvākais un taisnākais virspavēlnieks tomēr izturēsies labvēlīgāk 
pret savas valsts karaspēku nekā pret citu sabiedroto karaspēku. Viss kara laupījums 
(ieguvums) atrodas virspavēlnieka rīcībā. Lai būtu iespēja sekmīgi vadīt karaspēku, tad 
ir vajadzīgs to labi pazīt un zināt visas viņa īpatnības; poļu priekšnieki pavisam nepazina 
mūsu improvizēto, uz ātru roku saformēto karaspēku. Zināms, par kopīgo vadītāju varē-
ja būt tikai kāds poļu ģenerālis, jo Polijas gods taču nevarēja atļaut, ka viņu armijas ģene-
rālis būtu padots kādas neatzītas valsts virsniekam; bez tam Polija bija nozīmējusi Lat-
gales atbrīvošanai grupu no divām kājnieku un vienas kavalērijas divīzijas, tas ir, daudz 
lielāku spēku, nekā mums no sākuma bija Latgalē. Šinī jautājumā vienošanos panāca: 



206

mūsu armijas labo flangu – landesvēru ieslēdzot – nodeva zem poļu grupas komandiera, 
visa pārējā fronte palika zem mūsu pašu tiešas vadības. Pie poļu grupas štāba pieko-
mandēja mūsu virsniekus, lai ar tiem varētu dot mūsu karaspēkam (tam, kurš padots 
poļiem) pavēles. Šiem virsniekiem piekrita ļoti grūta loma – izlīdzināt visas varbūtīgās 
rīvēšanās, ņemot vērā mūsu karaspēka īpatnības un ne visai nosvērto mūsu virsnieku 
sastāvu. Bez tam visi svarīgākie operatīvie rīkojumi tika jau iepriekš ziņoti man, lai būtu 
mana piekrišana, no vienas puses, un, no otras puses, lai man vajadzības gadījumā būtu 
iespēja paskaidrot uzdevumu mūsu karaspēkam, ņemot vērā viņa īpatnības. Šo jautā-
jumu formulēja šādā veidā: pie poļu-latviešu grupas komandiera ģenerāļa Ridz-Smigli 
tiek dibināta latviešu štāba daļa ar latviešu virsnieku kā poļu-latviešu grupas otro štāba 
priekšnieku. Faktiskās štāba priekšnieka tiesības šis mūsu virsnieks un viņa padotie ne-
baudīja, jo tas būtu bijis ļoti grūti izvedams dzīvē. Bet, no otras puses, arī Polijas ģenerā-
lis – grupas komandieris nekad neizlietoja visas savas priekšnieka tiesības attiecībā pret 
Latvijas karaspēku. Poļu ģenerālis izturējās pret latviešu karaspēku kā pret sabiedroto, 
bet ne viņam pilnā mērā padoto karaspēku. Par mūsu karaspēka štāba priekšnieku pie 
poļu ģenerāļa tika nozīmēts un nosūtīts virspavēlnieka štāba operatīvās daļas kapteinis 
Veiss, kurš arī visu kopdarbības laiku sekmīgi izpildīja šo uzdevumu.

Tā bija viena no ļoti noteiktām poļu prasībām, lai viena daļa no mūsu karaspēka 
būtu padota viņiem; no šās prasības poļi neatkāpās; bet faktiski poļi neizlietoja šo notei-
kumu; tādēļ ir jādomā, ka šai padotībai bija tikai politiski mērķi vai nozīme. Mums šī pa-
dotība neizdevīga nebija: ar padotību poļi uzņēmās arī atbildību, – ja krievi būtu veduši 
kādu triecienu pa mūsu karaspēku, tad poļiem bija jāglābj. Es atceros nelielu starpbrīdi 
sarunu laikā, kad es teicu kapteinim Miškovskim, ka, pieprasot padotību, tie uzņemas 
arī pilnīgu atbildību: kapteinis Miškovskis drusciņ uztraucās, zināmu brīdi pārdomāja un 
tad atbildēja, ka viņi ņem uz sevis arī pilnīgu atbildību.

Otra ļoti svarīga poļu prasība bija – apgādāt ar uzturu visu to poļu karaspēku, kurš 
būs Latgalē. Zināms, tā bija niecīga kompensācija, kuru poļi prasīja no mums par to, ka 
viņi palīdz mums,  – prasīt no mums tikai uzturu tam karaspēkam, kurš karo. Bet arī tas 
bija mums par grūtu un pilnā mērā mēs nebijām spējīgi to izpildīt.

Kas attiecas uz kara ieguvumiem, tad poļi apņēmās atdot mums visus kara ma-
teriālus (lielgabalus, ložmetējus, patronas utt.), saņemtās uzturas vielas ieskaitīt tanī 
kvantumā, kuru nācās saņemt no mums, bet tikai dzelzceļa materiālus, kuri būs iegūti 
no apvienotā latviešu-poļu karaspēka, dalīt uz pusēm. Tā tad šinī ziņā ir redzama atkal 
ļoti liela labvēlība pret mums.

Tātad operācijas plāns galīgi pieņēma šādu formu.
Pirmo stipro triecienu uzdarīt ar apvienoto latviešu-poļu karaspēka grupu, sastā-

vošu no vienas poļu divīzijas, kurai seko kavalērija un otra kājnieku divīzija, un Latvijas 
diviem kājnieku pulkiem un landesvēra. Šo triecienu iesākt 3. janvārī 1920. gadā. Otro 
triecienu izdarīt uz mūsu kreisā flanga, sagrupējot tur mūsu pārējos spēkus. Šo triecienu 
mēs nevarējām dot vienā laikā ar pirmo, jo nebija karaspēka, tādēļ tika pieņemts izdarīt 
to pēc iespējas ātrāk – cerējām uz 5. –6. janvāri. Pēc tam, kad labajā flangā poļu-latviešu 
grupa būs pirmo mērķi sasniegusi, nodibināt sakarus un aizmuguri un tad vest tālākus 
uzbrukumus līdz galīgā mērķa – robežas sasniegšanai.

Viens no grūtākiem gabaliem bija operācijas sākuma – pirmo soļu izstrādāšana. Še 
krustoja ceļu kā politiskas, tā arī militāras grūtības.

Poļu karaspēks ieņēma fronti (karte Nr. 1) gar Daugavas kreiso krastu no Drisas līdz 
Daugavpils aerodromam, to ieskaitot, tas ir apmēram 4 verstis uz ziemeļaustrumiem 
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no dzelzceļa tilta pār Daugavu. Mūsu karaspēka labais flangs uz Daugavas kreisā krasta 
atradās pie Kazimirišku muižas. Starp poļu un mūsu karaspēku atradās Lietavas kara-
spēks, uz apmēram 10 verstis platas frontes gar Daugavas kreiso krastu. Tā kā Lietava 
pretendēja uz Daugavpili ne mazāk par Latviju un tā kā līdz tam laikam lietavieši kavēja 
katru mūsu satiksmi un sakarus ar poļu karspēku, tad bija neapšaubāmi, ka pie mūsu ka-
raspēka virzīšanās uz priekšu Lietavas karaspēks arī pāries pār Daugavu (pa ledu varēja 
gandrīz katrā vietā tikt pāri). Ja poļi neielaistu Lietavas karaspēku Daugavpilī, tad tomēr 
lietavieši neļautu mums nodibināt tiešu satiksmi ar poļu karaspēku un tādēļ arī mūsu 
karaspēks nevarētu nokļūt Daugavpilī, un tā Daugavpils bez savstarpēja kara mūsu ro-
kās nenonāktu. Bez tam, ņemot vērā ļoti asās attiecības starp Poliju un Lietavu, varēja 
iznākt arī Polijas un Lietavas karaspēku sadursme. Lai pārvarētu šās politiskās grūtības, 
tad operācijas sagatavošana bija jāved tik slepeni un pirmais uzbrukums tik ātri, ka lai 
viss Daugavas labais krasts, ieskaitot Daugavpili, būtu ieņemts no mūsu un poļu kara-
spēka agrāk, nekā lietavieši par to zināt dabūtu. Šis apstāklis padarīja operācijas sākumu 
par ļoti komplicētu. Kaujas darbība vienmēr ir savienota ar dažādām nejaušībām, tādēļ 
katrs komplicēts plāns ir jāuzskata par šaubīgu. Lai novērstu nejaušības iespaidus, tad 
darbība nodrošināma daudz vairāk nekā pie vienkāršas izvešanas dzīvē.

Lai gan poļi paši piesolīja mums savu palīdzību un par šo palīdzību neprasīja nekādu 
kompensāciju, tad tomēr uz šo palīdzību nedrīkstējām skatīties tik vientiesīgi. Ja privā-
tā dzīvē platoniska draudzība ar izpalīdzību ir reti sastopamas, tad politikā platonisku 
jūtu nav, bet ir tikai viens vai otrs labums. Polijas valsts galva – Pilsudskis ar šo palīdzī-
bu gribēja iegūt Latvijas draudzību, lai tādā ceļā nodrošinātu nākotnē Polijas ziemeļu 
flangu. Šo Pilsudska vēlēšanos centās izvest dzīvē kapteinis Miškovskis ar visu sparu un 
pārvarēt visus šķēršļus. Mums no savas puses nācās vest visu darbību tā, lai mēs pabals-
tītu ideju un nekādā ziņā nedotu ar mūsu darbību ieročus tām poļu aprindām, kuras 
bija pretējos ieskatos. Mums bija jāpierāda, ka mēs esam spējīgi ievest kārtību iekarotā 
zemē, ka mūsu administrācija un mūsu karaspēks darbojas tikpat labi kā poļu, ka zem 
Latvijas valdības (pagaidām zem Latvijas karaspēka) iekārtas ir pilnā mērā taisnīga un 
likumīga dzīve.

Bez tam mēs taču nedrīkstējām aizmirst to apstākli, ka Pilsudskis taču var palikt vēl 
ilgāk par valsts galvu, bet var arī ļoti ātrā laikā tikt nomainīts un viņa vietā var nākt cits 
ar pilnīgi citiem ieskatiem. Pilsudska ieskati nav visas Polijas ieskati, un tādēļ tie, kuriem 
ir citādi ieskati, centīsies tos izvest dzīvē. Bija jārēķinās, ka visi Latgales poļu muižnieki 
grib, lai Latgale būtu pievienota pie Polijas, to pašu vēlas arī ļoti plašās poļu aprindas un 
liela daļa no tiem poļu karaspēka priekšniekiem, kuri ienāks Latgalē: visi viņi darbosies 
tā, lai Latgale paliktu pie Polijas – sūtīs attiecīgus ziņojumus, ievedīs kārtību utt.; visiem 
viņiem pretim strādās – Varšavā Pilsudskis un Latvijā Miškovskis. Tātad mums bija vaja-
dzīgs būt ļoti uzmanīgiem un no paša sākuma vest visu mūsu darbību tā, ka lai nedotu 
ne mazākā iemesla domāt, ka Latgale varētu palikt poļu rokās. Priekš tā vispirms bija 
vajadzīgs, lai Daugavpilī tūliņ pēc viņas ieņemšanas tiktu ievietots Latvijas garnizons 
un arī visa Daugavpils un visa ieņemtā rajona pārvaldība tiktu saņemta Latvijas rokās; 
lai latviešu garnizons un Latvijas valdības ierēdņi priekšzīmīgi izturētos un vestu savu 
darbību tā, ka lai nevarētu būt ne šaubu, ne pārpratumu, bet lai ieņemtā Latgalē tūliņ 
ievestu vispriekšzīmīgāko kārtību.

No mūsu karaspēka bija nozīmētas kopdarbībai ar poļiem un zem poļu pavēlniecī-
bas sekojošas daļas:

9. Rēzeknes kājnieku pulks un 1 baterija,
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3. Jelgavas kājnieku pulks un 1 baterija,
Vācu landesvērs – ar 3 baterijām,
1. Kurzemes divīzijas eskadrons un 1 bruņotais vilciens.
Šās mūsu daļas apvienoja zem Kurzemes divīzijas komandiera vietas izpildītāja 

pulkvežleitnanta Puriņa vadības. Pulkvežleitnanta Puriņa grupai bija jāpāriet poļu gru-
pas komandiera padotībā tad, kad būs nodibināta tieša satiksme un sakari tieši starp 
mūsu un poļu karaspēku uz Daugavas labā krasta. Visu pārējo uz Latgales frontes atro-
došos un tur pienākošos karaspēku bija nodomāts apvienot zem Latgales divīzijas ko-
mandiera pulkveža Berķa vadības, zināms  – pēc tam, kad Latgales divīzijas štābs būs 
nonācis frontē. 

Pulkvežleitnanta Puriņa grupas darbības plāns tika diezgan sīki izstrādāts, bet no-
sūtīts pulkvežleitnantam Puriņam tika tikai 29. decembrī. Tāpat arī 9. Rēzeknes pulks 
ar bateriju, kuri atradās Rīgā, dabūja pavēli par pārbraukšanu uz fronti tikai tās dienas 
vakarā, kad rītu bija jāiesāk pārvadāšana pa dzelzceļu.

Padomju Krievijas karaspēks ieņēma diezgan labas pozīcijas. Viena daļa no šīm 
pozīcijām  – gar Daugavas krastu  – bija sagatavota pasaules kara laikā un tagad 
lielinieku izlabota.

Lai gan lielinieku pozīcijas nevarēja uzskatīt par stipri izbūvētām, salīdzinot ar pa-
saules kara pozīcijām, tad tomēr tās bija jāskaita par diezgan stiprām lauku kara apstāk-
ļos un vēl vairāk jāskaita par stiprām, ņemot vērā to apstākli, ka mūsu karaspēkam bija 
ļoti maz artilērijas. Drāts aizžogojumi lielinieku pozīcijām bija priekšā visiem svarīgā-
kiem punktiem, un tas ir viens no galvenajiem pozīcijas stipruma faktoriem lauka kara 
apstākļos. Galvenais lielinieku aizsargāšanās sistēmas trūkums bija tas, ka karaspēka 
daudzums samērā ar frontes garumu bija niecīgs. Frontes garums bija šāds: gar Dauga-
vas krastu no Kazimiriškiem līdz Šlosbergas muižai apmēram 30 verstis, tālāk no Dau-
gavas labā krasta pie Šlosbergas muižas uz ziemeļiem, uz Losje, Lubānes ezeru, Kuprovu 
un līdz Berenskai – apmēram 160 verstis, tā kopumā, ierēķinot lielākos līkumus – 200 
verstis. Lielinieku spēki bija apmēram vienlīdzīgi izkaisīti pa visu šo fronti. Uz garās fron-
tes uzbrucējam vienmēr ir iespēja savilkt vienā vietā lielākus spēkus un viegli pārraut 
aizsargātāja plāno un garo fronti. Mums bija zināms, ka lielinieki ir sagatavojuši arī otru 
pozīciju 10–15 verstis aiz pirmās pozīcijas un nostiprinājuši dziļākā aizmugurē svarīgā-
kos punktus – Rušānus, Rēzekni, Korsovku un Pitalovu. Bet šīs pozīcijas un nostiprinātie 
punkti nevarēja lielu lomu spēlēt: ja uzbrukums no sākuma tiks ievadīts sekmīgi, tad būs 
iespēja ar manevrēšanu ieņemt visus apcietinājumus.

Politiskie apstākļi un kopdarbība ar poļiem piespieda mūs iesākt uzbrukumu ar 
mūsu galējo labo flangu un vest uzbrukumu pāri Daugavai. Tas bija izdevīgi arī no mili-
tārās puses, bet tikai zem noteikuma, ka poļi vedīs uzbrukumu no Daugavpils uz zieme-
ļiem. Pie šādiem apstākļiem mēs varējām cerēt dabūt savās rokās Daugavpils dzelzceļu 
neizpostītā stāvoklī.

Uzbrukums bija jāiesāk tā, ka lai tas būtu ienaidniekam negaidīts: ar nejaušību 
mēs varējām pilnīgi nodrošināt savas pirmās sekmes. Tālāko darbību bija vajadzīgs 
vest ātri, lai neļautu ienaidniekam sakārtoties un atrast pretlīdzekļus. Ar ātrumu mēs 
varējām cerēt iegūt vairāk kara laupījuma un sevišķi mums ļoti vajadzīgos lielgabalus 
un ložmetējus.

Sarunas ar poļiem un kopīga kara darbības izstrādāšana tika izvesta decembra vidū. 
Tanī pašā laikā bija galīgi jāapdomā arī mūsu karaspēka darbības plāns visos sīkumos. 
Pēc tam, kad viss bija nolemts, vajadzēja sagatavoties un iesākt darbību. Darba bija ļoti 
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daudz un darbs grūts – īpaši karaspēkam, bet laika un līdzekļu ļoti maz. Ar cietu gribu 
un stipru enerģiju vienmēr visas grūtības ir pārvaramas. Toreiz latviešu tautā bija no-
teikti cieta griba un arī stipra enerģija, neskatoties uz ilgajiem kara gadiem un izpostīto 
saimniecisko stāvokli. Toreiz visur bija sastopama pretimnākšana un izpalīdzības griba 
Latvijas valsts nodibināšanas un nodrošināšanas darbā.

Latvijas armijas organizācija un sastāvs uz 1. janvāri 1920. gadā.

Armijas virspavēlnieks: pulkvedis Balodis.
Armijas štāba priekšnieks: ģenerālštāba pulkvedis P. Radziņš.
Armijas artilērijas priekšnieks: pulkvedis E. Kalniņš.
Armijas apgādības priekšnieks: pulkvedis Stiebris.
Armijas Sanitārās pārvaldes priekšnieks: pulkvedis Dr. med. Sniķers.

a) Austrumu frontē:
Latgales partizānu pulks. Komandieris: kapteinis Skujiņš.
Bruņotie vilcieni Nr. 1, 2 un 3.
Landesvērs. Komandieris: pulkvedis Aleksanders. Štāba priekšnieks: pulkvedis L.  Rā-
dens. Virsštāba priekšnieks: jūras kapteinis Keizerlings.
Trieciena grupa. Komandieris: ritmeisters Beisels.
Detachment Hahn. Komandieris: ritmeisters Binhaus.
Detachment Barth. Komandieris: ritmeisters Peitans.
Kavalērijas grupa Engelhardt.
I Kurzemes divīzija. Divīzijas komandieris: pulkvežleitnants Puriņš. Štāba priekšnieks: 
kapteinis Tone.
3. Jelgavas pulks. Komandieris: pulkvedis Dombrovskis.
2. Ventspils pulks. Komandieris: kapteinis Ezeriņš.
1. Liepājas pulks. Komandieris: pulkvežleitnants Hasmanis.
Kurzemes artilērijas pulks. Komandieris: kapteinis Kire.
1. eskadrons.
Inženieru rota.

b) Ceļā uz Austrumu fronti:
III Latgales divīzija. Divīzijas komandieris: pulkvežleitnants Berķis. Štāba priekšnieks: 
kapteinis Duņens.
9. Rēzeknes pulks. Komandieris: pulkvedis Bolšteins.
8. Daugavpils pulks. Komandieris: pulkvedis Krustiņš.
7. Siguldas pulks. Komandieris: pulkvežleitnants Kalniņš.
Latgales artilērijas pulks. Komandieris: kapteinis Bankins.
3. eskadrons.
Inženieru rota.

c) Tiek sagatavoti nosūtīšanai uz Austrumu fronti:
II Vidzemes divīzija. Divīzijas komandieris: pulkvedis Peniķis. Štāba priekšnieks: kapteinis 
Spandegs.
Aviācijas parks.
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6. Rīgas pulks. Komandieris: pulkvedis Apinis.
5. Cēsu pulks. Komandieris: pulkvežleitnants Liepiņš.
4. Valmieras pulks. Komandieris: pulkvežleitnants Bajars.
Bruņotie automobiļi.
Vidzemes artilērijas pulks. Komandieris: kapteinis Danenbergs.
2. eskadrons.
Inženieru rota.

d) Formējas un nes garnizona dienestu:
IV Zemgales divīzija. Divīzijas komandieris: pulkvežleitnants Dankers. Štāba priekšnieks: 
kapteinis Olekšs.
Studentu bataljons pārformējas par Tanku bataljonu.
Formējas: 10., 11. un 12. pulks.
Artilērijas pulks.
Eskadrons.
Inženieru rota.

Uz 1. janvāri mūsu bruņotajos spēkos sastāvēja:

virs-
nieku

instruk-
toru kareivju

ložmetēju lielga-
balu

mīnme-
tēju zirgu

smagie vieglie
I Kurzemes divīzija
ar Latgales partizā-
nu pulku 

278 1461 8530 98 41 15 3 1454

II Vidzemes divīzija 283 1204 8896 108 56 18 12 1173

III Latgales divīzija 238 1282 6593 95 37 8 11 793
IV Zemgales divīzija 200 832 6110 25 73 7 6 301
Landesvērs 176 213 3594 133 4 12 6 1527
Studentu bataljons 21 7 804 3 4 - - 3
Kopā 1196 4999 34527 462 215 60 38 5251

Bez tam Latvijas bruņotajos spēkos ietilpa: a) bruņotie vilcieni, b) bruņotie auto-
mobiļi, c) Aviācijas parks, d) Jūras daļa, e) dažādas aizmugures iestādes plašā sastāvā, 
f) mācības iestādes: kara skola, instruktoru bataljons un baterija, g) Apsardzības minis-
trija ļoti mazā sastāvā. Pavisam uz uzturas bruņotajos spēkos uz 5. janvāri sastāvēja: 
virsnieku 2292, ierēdņu 775, instruktoru 7804, kareivju 59 884 un uz uztura brīva līguma 
pamata 2291; tātad kopsummā uz uzturas bija 73 246 cilvēki.

Armijas kaujas sastāvs bija sekojošs:

virs-
nieku štiku

ložmetēju lielga-
balu

mīn-
metēju zobenu

smagie vieglie
Kurzemes divīzija ar Lat-
gales partizānu pulku

200 7800 100 45 15 3 150
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Vidzemes divīzija 250 5000 90 40 18 12 120
Latgales divīzija 180 4400 100 30 8 10 140
Landesvērs 160 1950 130 4 9 6 180
Zemgales divīzija 120 1800 20 60 6 6 -
Studentu bataljons 20 600 3 4 - - -
Kopā 930 21550 443 183 56 37 590

Bez tam uz 4 bruņotiem vilcieniem un 4 bruņotiem automobiļiem (kaujas spējī-
giem) atradās: 13 lielgabalu, 33 ložmetēji un 8 mīnmetēji.

No šiem skaitļiem ir redzams, ka mūsu armija vēl atradās organizācijas attīstības 
stāvoklī: daudz uz uzturas un maz karotāju; smaga aizmugure un samērā vāja fronte. 
Ja atrēķinām no atrodošās uz uzturas skaita Apsardzības ministriju, Jūras daļu un Zem-
gales divīzijas neapbruņotos kareivjus un uz visiem tiem rēķināsim 12 000, tad tomēr 
atliks uz uzturas 71 000, no kuriem tikai 21  550 štiku, kas iztaisa 35%. Pasaules karā 
štiku skaits sastādīja šādus procentus no uz uzturas atrodošo skaita: 1916. gadā Francijā 
50–52%, Anglijā – 52%, Krievijas armijā 40%; 1917. gada pavasarī (aprīlī) Francijas armijā 
49%, Anglijas armijā 46% un Krievijas armijā 28%. Tātad, neskatoties uz ļoti lielu teh-
niskā karaspēka skaitu, Francijas armijā štiku procents tomēr ļoti augsts.

Daugavpils ieņemšanas operācija

Karte Nr. 2 (Daugavpils ieņemšanas operācija)

Mūsu karaspēka morāliskās īpašības nebija pilnīgi vienādas visās karaspēka daļās. Uz 
Padomju Krievijas frontes atradās 1. Kurzemes divīzija, landesvērs un Latgales partizānu 
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pulks. Kurzemes divīzijas pulki jau ilgu laiku stāvēja uz frontes diezgan mierīgos apstāk-
ļos, tādēļ tie bija diezgan labi saorganizējušies; pastāvīgi darbojoties pret lieliniekiem un 
visur redzot lielinieku darbu sekas un rezultātus, šie mūsu pulki bija pilnīgi nepieejami 
kaut kādam komunistu propagandas iespaidam. Kurzemes divīzijas komandiera vietas 
izpildītājs pulkvežleitnants Puriņš (viņš arī visas Austrumu frontes komandieris) un viņa 
štāba priekšnieks kapteinis Tone, kā arī daži pulku komandieri un citi virsnieki diezgan 
bieži pa novembra un decembra mēnešiem iebrauca Rīgā un sarunās ar mani vienmēr 
izteicās, ka Kurzemes divīzijas daļas gaidot tikai pavēli iet uzbrukumā. Ka šie izteicieni 
bija pilnīgi patiesi, to pierādīja izlūku darbība frontē: Kurzemes divīzijas pulku nelielās iz-
lūku daļas bieži vien atņēma sarkanarmiešiem ložmetējus, šautenes, atveda gūstekņus; 
sevišķi enerģiski šinī ziņā darbojās 1. Liepājas pulks; vēl 3. decembrī šā pulka virsleitnants 
Helmanis bija atņēmis no sarkanarmiešiem veselu bateriju pilnā sastāvā.

Vācu landesvērs bija labi saorganizēts, apbruņots un apmācīts. Landesvēram bija 
atsevišķa organizācija; viņš sastāvēja no trīs daļām (Detachement); katrā detačementā 
ietilpa kājnieki, artilērija un jātnieki. Pavisam landesvērā skaitījās ap 2500 štiku, 3 ba-
terijas (kopā 9 darbojošies lielgabali) un 3 mazi eskadroni. Varēja pielaist šaubas par 
landesvēra politiskiem ieskatiem attiecībā pret Bermontu, tāpat apšaubāmi varēja būt 
landesvēra politiskie ieskati pret Latviju kā valsti, bet karā pret lieliniekiem landesvērs 
bija jāuzskata par pilnīgi drošu un stipru karaspēku. Landesvēru komandēja Anglijas 
kara dienesta (Īrijas gvardes) kapteinis – Latvijā pulkvedis Aleksanders. Pulkvedis Alek-
sanders bija politiskais landesvēra komandieris: no vienas puses viņš garantēja Latvijas 
valdībai landesvēra uzticamību; no otras puses, viņš apsargāja landesvēru no varbūtē-
jām rīvēšanām ar Latvijas karaspēku. Faktiskais landesvēra kaujas komandieris pēc tam, 
kad no landesvēra aizbrauca projām visi neapmierinājamie muižniecības politikas darbi-
nieki, bija landesvēra štāba priekšnieks majors barons Radens – vācu dienesta virsnieks, 
ne politiķis, bet īsts karavīrs. Arī majors Radens, būdams Rīgā decembra mēnesī, iztei-
cās, ka arī landesvērs gaidot tikai pavēli iesākt uzbrukumu. Kad es atbildēju Radenam, 
ka pavēle ir drīzumā sagaidāma, tad Radens teica, ka pēc pavēles atdošanas es varēšot 
pārliecināties, ka landesvērs nekad nepalikšot pakaļ latviešu pulkiem.

Latgales partizānu pulks bija saformēts no vietējiem  – piefrontes iedzīvotājiem, 
salasījušamies pulkā, kā no mūsu puses, tā no ienaidnieka puses, ar mērķi: pirmie – lai 
aizsargātu savas mājas, un otrie – lai atsvabinātu savas mājas un savas ģimenes no lieli-
nieku jūga. Partizānu pulkā bija visi tikai brīvprātīgi salasījušies. Apbruņojušies un apģēr-
bušies tie arī bija pa lielākai daļai paši ar saviem līdzekļiem – atņemot lieliniekiem visu 
vajadzīgo. Pulks bija diezgan vāji organizēts un apmācīts piedzīvojušu virsnieku trūkuma 
dēļ. Toties cenšanās uzbrukt lieliniekiem pulkā bija vislielākā, jo visu šo brīvprātīgi die-
nošo latgaliešu vienīgais mērķis bija – atsvabināt savas mājas, savu dzimteni no lieli-
nieku jūga. Tātad viss Latgales frontē stāvošais karaspēks bija pārņemts no tieksmēm 
uzbrukt lieliniekiem.

Latgales divīzijas daļas atradās Rīgā – lai atpūstos, lai tiktu savestas kārtībā, ap-
ģērbtas un apbruņotas. Prasījām, lai apģērbšanu, īpaši ar siltu ziemas apģērbu, un ap-
bruņošanu izvestu uz ātrāko. Latgales divīzijas pulkiem bija iespējams arī Ziemassvēt-
kus nosvētīt Rīgā; kā valdība, tā priekšniecība un sabiedrība centās sagādāt kareivjiem 
pēc iespējas arī dažādas izpriecas – teātra, kinematografa izrādes utt. Tas apstāklis, ka 
Latgales divīzijas daļas no Rīgas un Jelgavas tiks sūtītas uz Latgales fronti, – nebija no-
slēpums ne priekš viena, un, bez šaubām, to zināja arī lielinieku aģenti un Rīgā dzīvo-
jošie lielinieku pabalstītāji. Arī Latgales divīzijas pulkos bija slepeni lielinieku aģenti un 
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pabalstītāji. Tādēļ no lielinieku puses Latgales divīzijas pulkos veda enerģisku propagan-
du. Šīs propagandas pirmais mērķis bija – pierunāt kareivjus, ka nav vajadzīgs iet uz lie-
linieku fronti: vispirms tika uzsvērts, ka kareivji ir noguruši – tiem vajag ilgāk atpūsties, 
tad labi apģērbties utt. Tad tika pievests otrs arguments, ka uzbrukt lieliniekiem nav va-
jadzīgs, ka no lieliniekiem esot iespējams panākt Latgales atbrīvošanu bez asins izlieša-
nas, caur diplomātiskām sarunām. Bija grūti noteikt, kādu iespaidu atstāj uz kareivjiem 
šī propaganda, kā arī dažādas pa pilsētu cirkulējošas baumas, bet priekšniecības starpā 
šis apstāklis radīja diezgan lielas šaubas par iespējamību tūliņ iesākt uzbrukumu. Priekš-
nieki maz pazina savus apakšniekus un kareivjus, jo karaspēka daļas tika papildinātas ar 
mobilizētiem kareivjiem un virsniekiem pa kaujas laiku ar Bermontu un priekšniekiem 
nekad nebija bijis iespējams iepazīties ar apakšniekiem. Nebija vēl gads pagājis, kad lie-
linieki valdīja pār visu Latviju un kad neviens skaidri nezināja teikt par otru, vai tas ir lie-
linieku piekritējs vai ienaidnieks. Viss tas, kopā ņemot, neatļāva priekšniekiem paļauties 
uz savu padoto daļu uzticību. Latviešu veselīgais gars un skaidrais prāts bija visstiprākais 
pretlīdzeklis pret komunistu propagandu. Kad latviešu kareivis sajuta noteiktu un drošu 
vadību, tad viņš sāka ticēt tikai saviem priekšniekiem, bet ne komunistu aģitatoriem. Jo 
skaidri to pierādīja visa Latgales divīzijas darbība Latgales frontē.

Pa Ziemassvētkiem Latgales frontē stāvošais karaspēks turpināja savu dienestu tā-
pat kā agrāk; Latgales divīzijas daļas arī mierīgi turpināja atpūtu un sagatavošanos Rīgā 
un Jelgavā. Ne mūsu uzbrukšanas plāns, ne uzbrukšanas iesākšanas laiks iepriekš nevie-
nam netika zināms darīts, lai caur to tas netaptu zināms lieliniekiem un lietaviešu kara-
spēkam un lai lielinieku aģitatori Rīgā nedabūtu propagandai derīgus datus un faktus.

Taisni Ziemassvētkos – 26. decembrī es pilnīgi negaidīti dabūju zināt, ka 3. Jelgavas 
pulka bataljons atrodas Jelgavā: šis bataljons bija no pulkvežleitnanta Hasmaņa grupas, 
kura nāca no Jaunjelgavas uz Bausku Bermonta vajāšanas laikā. Kad pulkvežleitnants 
Hasmanis atgriezās atpakaļ un pievienojās pie Kurzemes divīzijas, tad šis bataljons bija 
palicis Kurzemē, ienācis Jelgavā un tur bija pievilkts garnizona dienesta nešanai. To pašu 
dienu deva rīkojumu bataljonam bez kavēšanās pievienoties pie pulka, pārbraucot pa 
dzelzceļu uz Krustpili.

Tā kā pirmo uzbrukumu ar mūsu labo flangu bija nolemts iesākt 3. janvārī no rīta, 
tad nozīmētā uzbrukuma izpildīšanai 9. Rēzeknes pulkam vajadzēja jau janvārī nonākt 
uzbrukuma izejas vietā; 2. janvārī pulks varēja atpūsties, iepazīties ar apstākļiem un sa-
gatavoties. Pēc mana aprēķina, lai 1. janvārī pulks būtu jau izejas vietā, viņam vajadzēja 
28. decembrī iesākt izbraukšanu no Rīgas. Tādēļ tikai 27. decembra vakarā deva pirmos 
rīkojumus par Latgales divīzijas kājnieku un artilērijas pārvadāšanu uz Latgales fronti. 
Pie tam šinīs pirmajos rīkojumos bija noteikta tikai pārvadāšanas kārtība. 28. decembrī 
deva mutiskus aizrādījumus 9. Rēzeknes pulka komandierim un 29. decembrī mutiskus 
aizrādījumus Latgales divīzijas komandierim par visu pārējo Latgales divīzijas daļu pār-
vadāšanu un uzdevumiem.

28. decembrī deva rakstiskus rīkojumus Kurzemes divīzijas komandierim par uzbru-
kuma iesākšanu un pirmā posma izvešanu. Rēzeknes pulkam pa dzelzceļu nobraukt līdz 
Krustpilij, bet, ja būtu iespējams pa ledu tikt pāri pa Daugavu augšpus Krustpils, tad 
nobraukt tālāk – līdz Līvāniem un tad ar kāju maršiem noiet uz 3. Jelgavas pulka rajonu, 
kur novietoties Aizpurišku–Novinu rajonā.

Par pašu uzbrukuma izvešanu Kurzemes divīzijas komandierim deva šādu uzdevu-
mu: a) Ar 3. Jelgavas un 9. Rēzeknes pulkiem naktī no 2. uz 3. janvāri pilnīgi noslēp-
ti pāriet pār Daugavu uz ziemeļiem no Kazimiriškiem un vienam  – paša labā flanga 
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bataljonam – dot uzdevumu iet gar Daugavas labo krastu un meklēt satiksmi ar poļiem 
starp Ļubester ezeru un lēģeru placi (Exerzierplatz).

Lai uz Daugavpils pusi ejošam bataljonam būtu nodrošināts flangs un aizmugure, 
tad izbīdīt vienu bataljonu Korčmarskojes–Motovanu–Ratņiku rajonā.

Galveno uzbrukumu ar 2–3 bataljoniem un bateriju izdarīt virzienā Dviete–Kolubi–
Dubnas upe, Strodišku rajonā; arī šo uzbrukumu iesākt naktī.

Ar vienu bataljonu pāriet Daugavu Podunajas rajonā un ieņemt Dubnas upes kreiso 
krastu Mačino rajonā.

b) Landesvēram naktī no 2. uz 3. janvāri pāriet uzbrukumā ar labo flangu un ieņemt 
Dubnas upes kreiso krastu līdz Muktu–Šķilteru rajonam (ieslēdzot).

Tātad mūsu pirmās operācijas mērķis bija ieņemt Dubnas upi no Strodiškiem līdz 
Midnikiem (uz lejpusi no Midnikiem Dubnas upes abi krasti jau agrāk atradās mūsu ro-
kās) un ar labo flangu pievienoties pie uzbrūkošā poļu kreisā flanga. Strodišku–Bramaņu 
rajonā mūsu labajam flangam vajadzēja satikties ar poļu kreiso flangu. Poļi no savas 
puses bij uzstādījuši par pirmās operācijas mērķi – ieņemt Daugavpili un sasniegt līniju: 
Kraslavka [Krāslava]–Drisas ezers–Škeltova–Dubnas stacija–Bramaņi.

Poļu karaspēka grupas komandiera štābā jau atradās no mums piekomandētais 
mūsu operatīvās daļas pulkvežleitnants Veiss.

Sākot no 28. decembra, Rēzeknes pulks noteiktā laikā iesāka ielādēšanos vilcienā 
un vilcieni kārtīgi noteiktā laikā atgāja no Rīgas uz fronti. Neskatoties uz visām grūtī-
bām (neiekārtoti vagoni, bez apkurināšanas), Rēzeknes pulks aizbrauca noteiktā laikā 
un sajūsminātā gara stāvoklī: kareivji ar prieku brauca atsvabināt Latviju no komunistu 
jūga. Pilnā kārtībā un bez nokavēšanās pulks ar bateriju 1. janvārī ieņēma izejas stāvokli 
uzbrukumam. Arī novietošanās izejas stāvoklī bija neizdevīga: māju tur bija maz (nopos-
tīts apgabals) un laiks bija auksts.

Lai visu mūsu darbību uzturētu slepenībā, tad, kā jau agrāk minēju, visi rīkojumi tika 
rakstīti no manis personīgi un slēgtos kuvēros ar virsniekiem nosūtīti attiecīgiem kara-
spēka priekšniekiem. Uzbrukuma pavēle, parakstīta no virspavēlnieka, tika dota tikai 31. 
decembrī: pavēlē atkārtojās tas, kas jau ar agrākiem rīkojumiem bija uzdots Kurzemes 
divīzijai. Šādai rīcībai bija arī savas negatīvās puses. Apgādības daļa priekšlaikā nedabūja 
zināt par karaspēka pārgrupēšanām, un tādēļ tai bija grūti organizēt apgādību. Es biju 
tajos ieskatos, ka labāk, lai mūsu kareivji ciestu reizi pa reizei maizes trūkumu, bet ciestu 
mazus zaudējumus, nekā tie būtu labi paēdināti un ienaidnieks priekšlaikā zinātu par 
katru mūsu uzbrukumu. Kā 28. decembrī, tā gandrīz pie katras lielākas mūsu karaspēka 
pārgrupēšanas pie manis ieradās apgādības priekšnieks pulkvedis Stiebris ar pārmetu-
mu, ka viņam nekas nav paziņots par karaspēku pārvadāšanu. Es tādos gadījumos vien-
mēr viņam teicu, ka aiz pārpratuma nav paziņots, un pēc tam izteicu cerību, ka viņš, ne-
skatoties uz novēlošanu, tomēr paspēs izpildīt apgādāšanu ar uzturu. Tādas sarunas ar 
pulkvedi Stiebri atkārtojās diezgan bieži. Par laimi, pulkvedis Stiebris neņēma ļaunā šo 
manu „aizmāršību” un pie tam, neskatoties uz vēlo ziņu dabūšanu, viņš tomēr vienmēr 
paspēja noorganizēt apgādību, un, ja karaspēks cieta trūkumus, tad nevis nepiegādāša-
nas dēļ, bet gan tādēļ, ka zināmu produktu vispār nebija pietiekošā daudzumā. Priekšā 
stāvošās operācijas bija jātur slepenībā ne jau no Stiebra personīgi, bet vispār, jo nebija 
zināms, kādā daļā atrodas lielinieku aģenti, bet neapšaubāms bija tas fakts, ka štābā 
vispār tie atradās; drošs es biju tikai par to, ka operatīvajā daļā ienaidnieka aģentu nav.

Kurzemes divīzijas komandiera pulkvežleitnanta Puriņa uzbrukuma pavēle divīzijas 
daļās saņemta taisni 1. janvārī 1920. gadā kā jaunā gada sveiciens. Šo sveicienu Kurzemes 
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divīzijas daļas un landesvērs jau sen bija gaidījuši. Pa priekšu bija nodomāts iesākt uzbru-
kumu naktī, bet, kad nodibināja sakarus ar poļu karaspēku, tad, lai saskaņotu darbību ar 
poļiem, uzbrukumu atlika uz 6.30.

Pulkvežleitnanta Puriņa uzbrūkošās grupas spēki:
štiki ložmetēji lielgabali zobeni

3. Jelgavas pulks 1800 60 - -
9. Rēzeknes pulks 1800 60 - -
Landesvērs 1900 120 9 180
Artilērijas divizions - - 8 -
Eskadrons - - - 120
Bruņotais vilciens

Kopā: štiku 5500, ložmetēju 240, lielgabalu 17 un zobenu 300; šinī skaitā neietilpst bruņotā vil-
ciena apbruņojums.

Pretimstāvošā ienaidnieka spēki:
štiki ložmetēji lielgabali zobeni

33. pulks 500-600 8-10 8 -
31. pulks 400-500 8-10 4 -
23. pulks 600-700 8-10 12 -
30. kom. rota 80-100 3-4 - -
II. kav. eskadrons - 1 - 70-80
Bruņotais vilciens

Kopā: štiku 1580–1900, ložmetēju 28–35, lielgabalu (3-collīgo – 18, 48-līniju haubices 4 un 6-collī-
gās haubices 2) 24, zobenu 70–80, neieskaitot bruņotā vilciena apbruņojumu. 3. Jelgavas pulks un 
landesvērs, jau ilgu laiku atrodoties uz vietas pret lieliniekiem, bija labi izlūkojuši kā ienaidnieka 
pozīcijas, tā arī viņa dienesta izpildīšanas kārtību un visus viņa kara darbības paņēmienus. Par 
visiem šiem apstākļiem tagad informēja arī Rēzeknes pulku.

Kad visi rīkojumi ir karaspēka daļām atdoti, karaspēku daļu priekšnieki ir rīkojumus 
saņēmuši, ir tos sapratuši un paziņojuši, ka izpildīšanai šķēršļu nav un tā tiek iesākta, – 
tad viss ir izdarīts, tad augstākam štābam pagaidām nav ko darīt, tam ir atpūtas laiks 
līdz pirmo ziņojumu saņemšanai par darbības rezultātiem. Tādēļ naktī no 2. uz 3. janvā-
ri es mierīgi gulēju un no rīta ierados štābā vēlāk nekā parasts. Operatīvajā daļā pulk-
vežleitnants Bahs tūliņ iepriecināja mani ar pirmo sekmju ziņojumu – īsu telegrammu 
no Kurzemes divīzijas komandiera: „Landesvērs plkst. 9 ieņēmis pavēlē uzrādīto līniju.” 
Landesvēra uzdevums gan arī nebija visai grūts: viņam bija jāizvirzās uz priekšu tikai ar 
centru un labo flangu, kamēr kreisajam flangam bija jāpaliek uz vietas. Labajam flangam 
bija jāizvirzās apmēram 10 verstis uz priekšu. Labi pazīdams apstākļus, landesvērs bija 
iesācis uzbrukumu nakts tumsā, pārsteidzis lieliniekus un ātri izpildījis uzdevumu, pie 
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tam bija ieņēmis nevis Dubnas upes kreiso krastu vien, bet arī visus apdzīvotus punktus 
un paaugstinājumus uz šīs upes labā krasta. Pa uzbrukuma laiku landesvērs bija pazau-
dējis tikai 3 ievainotus – 1 virsnieku un 2 kareivjus; kā trofejas bija saņēmis 2 ložmetējus, 
1 munīcijas vezumu un 55 gūstekņus. Pret landesvēra uzbrūkošo daļu bija ienaidnieka 
23. pulka kreisais un 31. pulka labais flangs; šīs ienaidnieka daļas no straujā uzbrukuma 
bija stipri cietušas. 

Jelgavas un Rēzeknes pulki iesākuši uzbrukumu plkst. 6.30. Jelgavas pulks pulk-
vežleitnanta Dombrovska vadībā pārgājis pār Daugavu pa ledu pie Glaudanu sādžas. 
Šā pulka 2. bataljons pulkvežleitnanta Apsīša vadībā izpildīja uzdevumu – virzīties gar 
Daugavu, ieņemt Daugavas labo krastu un nodibināt tiešus sakarus ar poļu karaspēku, 
sastopoties ar to.

Jelgavas pulka 1. bataljons virzījās pa kreisi no 2. bataljona ar uzdevumu ieņemt Kor-
čmarskoje–Ratņiku rajonu un nodrošināt 2. bataljona flangu un aizmuguri.

Pa kreisi no 1. bataljona virzījās 3. bataljons austrumu–austrumziemeļu virzienā.
2. bataljons bija sastapts ar ienaidnieka uguni no Gončevskajas un Mišelas sādžām. 

Tā kā sādžas bija nocietinātas un ar labu apšaudāmu lauku, tad bataljona komandieris 
mēģināja ieņemt tās ar apiešanu, kas tam arī izdevās, un jau plkst. 8 šīs sādžas bija ie-
ņemtas. Pēc tam bataljons vairs nesastapa pretošanos līdz Līksnas stacijai. Līksnas sta-
cija bija apcietināta, un tur atradās ienaidnieka bruņotais vilciens, kurš neilgi priekš tam 
bija bijis pie Nīcgales stacijas un tur apšaudījis Rēzeknes pulku. Bataljona komandieris 
atkal noorganizēja uzbrukumu ar apiešanu: viņš izsūtīja vienu (8.) rotu, lai apietu staciju 
no labās – Daugavas puses, otru (6.) rotu, lai apietu staciju no kreisās – austrumu puses, 
un izlūku partiju uz dienvidiem no stacijas, lai tur izjauktu dzelzceļu un tā nedotu iespēju 
bruņotajam vilcienam atkāpties (tanī laikā gan Daugavpils bija jau ieņemta no poļiem, 
un tā bruņotais vilciens vispār vairs aiziet nevarēja, bet ar šo darbību bruņotais vilciens 
tapa par mūsu, bet ne poļu karaspēka trofeju). Ar šādu rīcību stacija tika bez lieliem 
zaudējumiem ieņemta un bruņotais vilciens saņemts; vilciena garnizons bija aizbēdzis 
un gūstā krita tikai 20 ienaidnieka kareivju. Pēc Līksnas stacijas ieņemšanas bataljons 
turpināja virzīšanos tālāk uz dienvidiem, uz Daugavpils pusi. Ap plkst. 16 tiešā satiksme 
ar poļiem bija nodibināta, un bataljons vakarā iegāja Daugavpilī, kuru jau no rīta poļu 
karaspēks bija iztīrījis no lieliniekiem.

1. bataljons pēc pāriešanas pār Daugavu uzdūrās uz ienaidnieku pie Teniša mājām; 
ar strauju uzbrukumu ienaidnieks bija izsists, pazaudējot 4 kritušus. 9.50 ar strauju uz-
brukumu bija ieņemtas Verdenu mājas; plkst. 10 kreisā flanga rota pēc ilgākas uguns 
kaujas ieņēma Skuķus, saņemdama 9 gūstekņus; plkst. 12 jau bija ieņemtas Ritenišku un 
Vaiderišku sādžas. Turpinot tālāk uzbrukumu, bataljons ap plkst. 16 sasniedza Dubleni-
ku–Boltu līniju, uz kuras apstājās.

3. bataljons, pāriedams pār Daugavu uz ziemeļiem no 1. bataljona, sastapa stipru ie-
naidnieka pretošanos; ienaidnieks bija ieņēmis diezgan izdevīgu pozīciju uz augstumiem 
pie Kalvaniem–Samogolis. Pēc neilgas kaujas ienaidnieku izsita un bataljons turpināja 
virzīšanos uz austrumiem. Ienaidnieks vairākas reizes mēģināja to aizturēt, izmantojot 
mežaino apvidu, bet to viegli atsita. Ap plkst. 16 bataljons bija sasniedzis līniju Logažs-
kaja–Mukani, kur palika uz vietas.

Tātad ap plkst. 16, tas ir, līdz vakara krēslas iestāšanai, Jelgavas pulks bija ieņēmis 
ar 1. un 3. bataljoniem līniju Dubleniki–Boltu ezers–Logažskaja–Mukani, kamēr šā pulka 
2. bataljons bija nodibinājis tiešu satiksmi un sakarus ar poļiem un iegājis Daugavpilī. 
2. bataljons bija nogājis pāri par 35 verstis, pie kam līdz Līksnas stacijai, tas ir apmēram 
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16–18 verstis, tam bija jāiet ar kaujām, salaužot ienaidnieka pretošanos un tīrot ceļu no 
ienaidnieka. Ienaidnieka pretošanās bija diezgan stipra, ko pierāda bruņotā vilciena sa-
ņemšana pie Līksnas stacijas. 1. bataljons, ejot visu laiku ar kaujām, bija aizvirzījies uz 
15–18 verstis lielu attālumu no Daugavas; tāpat ar kaujām ejot uz priekšu, 3. bataljons 
bija ieņēmis 10–12 verstis platu joslu, skaitot no Daugavas.

9. Rēzeknes pulkam bija jāved uzbrukums sektorā, ierobežotā no ziemeļiem ar līniju 
Podunaja–Mačino (ieslēdzot) un no dienvidiem ar līniju Novaja–Lazdani (ieslēdzot), un 
uzturot satiksmi pa kreisi ar landesvēru un pa labi ar Jelgavas pulku. Pulkveža Bolšteina 
vadībā pulks iesāka enerģisku, strauju uzbrukumu. Pāriedams pār Daugavu pie Poduna-
jas un uz dienvidiem no šās sādžas pie Cukeriem, pulks ātri izsita ienaidnieku no visām 
Daugavas krasta pozīcijām. Kreisā flanga bataljons dabūja virzienu uz Mačino – cauri 
purviem un mežiem; ar diviem pārējiem bataljoniem pulks gāja ziemeļaustrumu virzie-
nā. Stipri nocietināta un ieņemta izrādījās Novaja sādža, kuras aizsargāšanu ienaidnieks 
pabalstīja ar uguni no bruņotā vilciena, kurš atradās uz dienvidiem no Nīcgales staci-
jas. Ar strauju uzbrukumu labajā flangā bataljons ieņēma plkst. 9.30 Novaja sādžu; pēc 
tam arī ienaidnieka bruņotais vilciens aizgāja uz dienvidiem, kur pie Līksnas stacijas kri-
ta Jelgavas pulka 2. bataljona rokās. Pēc Novaja sādžas ieņemšanas pulka labais flangs 
ņēma virzienu uz Lazdanu sādžu – taisni uz austrumiem caur purviem un mežiem. Kreisā 
flanga bataljons, pienākdams pie Dubnas upes, sastapa stiprāku ienaidnieka pretošanos 
pie Mačino sādžas. Pēc īsas kaujas ienaidnieku izsita un sādžu ieņēma. Jau vakara krēslā 
pulka labais flangs pienāca pie Lazdanu sādžas un viegli ieņēma to. Turpinājot darbību 
vēl tumsā – līdz plkst. 20, pulks ieņēma visu viņam uzdoto līniju, tas ir, Dubnas upi no 
Kolubu ezera ziemeļu gala un līdz landesvēra flangam Mačino sādžu (landesvēra flangs 
Škilteros). Pa visu šo uzbrukumu Rēzeknes pulks bija zaudējis 1 kritušu un 11 ievainotus 
kareivjus, bet bija saņēmis kā trofejas: vienu ložmetēju, 1 telegrāfa un 1 telefona aparā-
tus, 7 gūstekņus un 2 zirgus ar ratiem. Vakarā uzbrukums bija jāpārtrauc, lai dotu atpū-
tu un paēdinātu ļaudis, nodibinātu sakarus, sakārtotos utt., bez tam Rēzeknes pulks 
un landesvērs jau bija visu pirmās operācijas uzdevumu izpildījuši un norādītos mērķus 
sasnieguši.

Ja apskatām 3. janvāra – pirmās uzbrukuma dienas – darbību, tad ir jāteic, ka tā ir 
bijusi pilnā mērā sekmīga. Nevienas neizdevības vai nepatīkama pārsteiguma nav noti-
cis. Mūsu karaspēks –pulkvežleitnanta Puriņa grupa – bija vedis uzbrukumu 45 verstis 
garā frontē un uz visas šīs frontes bija iebrucis 10–15 verstis dziļumā, rēķinot no Dauga-
vas krasta (Rēzeknes pulks bija aizgājis no Daugavas krasta 10–15 verstis taisnā līnijā), 
pie kam, kā jau minēju, Rēzeknes pulks un landesvērs jau pirmajā dienā bija sasnieguši 
pirmās operācijas gala mērķus. Ļoti izdevīgi bija noritējusi arī kopdarbība ar poļiem. Ta-
gad bija novērsta viena no kopdarbības lielākām grūtībām: tiešu sakaru un satiksmes 
trūkums – tagad mums ar poļiem bija tieša satiksme un sakari. Ar mūsu karaspēka veik-
lo, ātro un nenogurstošo darbību bija novērsta arī varbūtēja nepatikšana ar Lietavu – 
Lietavas tieksme dabūt Daugavpili savās rokās, kā arī varbūtēja sadursme starp poļu 
un lietaviešu karaspēku. Ar Jelgavas pulka 2. bataljona ātro maršu viss Daugavas labais 
krasts – līdz Daugavpilij atradās mūsu rokās, un šis pats bataljons reprezentēja Latvijas 
varu Daugavpilī.

Kā izrādījās, tad mums bija pilnīgi izdevies noslēpt operācijas sagatavošanu un 
iesākumu. No Padomju Krievijas aprakstiem ir redzams, ka krievu armijas un frontes 
komandieri ir gan rēķinājušies ar varbūtējo ofensīvu, īpaši no poļu puses, un ka tiem 
nav palikušas nepamanītas dažas poļu karaspēka daļu pārgrupēšanās, bet par mūsu 
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sagatavošanos un spēku pārvadāšanu tiem nekādas ziņas nav ienākušas. Arī par poļu 
varbūtēju ofensīvu nekā noteikta krievi nav zinājuši. Tātad mūsu uzbrukums patiesi ir 
bijis lieliniekiem negaidīts; pateicoties šai nejaušībai priekš lieliniekiem, mūsu karaspēks 
varēja gūt sekmes ar ļoti maziem zaudējumiem. Kas attiecas uz Lietavu, tad mūsu uz-
brukuma iesākšana ir bijusi pilnīgi negaidīta: lietaviešu karaspēks, kurš ieņēma fronti, 
dabūjis par to zināt tikai tad, kad jau Daugavpils bija mūsu rokās: ar to tika izslēgta Lie-
tavas karaspēka iemaisīšanās. Pēc kādām dienām kapteinis Miškovskis izteica man savu 
atzinību un izbrīnēšanos par to, ka visa mūsu operācijas sagatavošana ir palikusi pilnīgi 
noslēpta kā lieliniekiem, tā Lietavai.

Mūsu karaspēka straujā darbība deva mums tik spožas pirmās sekmes: kara darbībā 
pirmās sekmes vienmēr atstāj lielu iespaidu uz visu tālāko darbību, paceļot karaspēka 
gara stāvokli un iedvešot tam uzticību uz saviem spēkiem un vadītājiem. Bez tam šinī 
gadījumā mums pirmās sekmes bija no liela svara vēl tādēļ, lai iemantotu cienību no 
mūsu sabiedroto – poļu – karaspēka puses.

4. janvārī Jelgavas pulks turpināja uzbrukumu. Pulkā tagad bija palikuši tikai divi 
bataljoni, jo 2. bataljons bija jāatstāj Daugavpilī, lai uz visiem iedzīvotājiem darītu acīm 
redzamu iespaidu, ka Daugavpils ir Latvijas pilsēta. Uz līnijas Višku ezers–Kolubu ezers–
Dubnas upe lieliniekiem bija sagatavota otra pozīcija, kuras priekšā vietu vietām arī bija 
drāšu aizžogojumi, lai gan ne visgarām. Labi nocietināts un diezgan stipri ieņemts bija 
Aizupīšu–Kolubu–Udas rajons. Pēc stiprākas kaujas, vakara krēslai tuvojoties, 1. batal-
jons ieņēma Udas sādžas rajonu un 3. bataljons – Aizupīšu un Kolubu sādžas, pie kam 
1. bataljona 1. rota saņēma ložmetēju un gūstekņus. Pa nakti pulks palika uz līnijas 
Uda–Prjamuniški–Grivzani–Kolubi.

9. Rēzeknes pulks nostiprinājās uz ieņemtās līnijas un veda pastiprinātu izlūkoša-
nu ar nolūku izzināt, kādas ienaidnieka daļas atrodas pretim. Gūstekņi tika saņemti: 
nolūks – sasniegts.

Landesvērs atsita ienaidnieka pretuzbrukumus un arī veda sekmīgu izlūkošanu.
5. janvārī Jelgavas pulks turpināja uzbrukumu, lai sasniegtu norādīto līniju. Tā kā 

ienaidnieka nākošā pozīcija varēja būt tikai uz Dubnas upes un tā kā divās iepriekšējās 
dienās ienaidnieks bija cietis diezgan smagus zaudējumus, tad bez sevišķām kaujām pul-
kam izdevās ieņemt pirmās operācijas gala mērķi: pulks ieņēma Dubnas upi no Strodiški–
Loči (ieslēdzot) un līdz Lazdaniem, kur nodibināja sakarus ar 9. Rēzeknes pulku. Jelgavas 
pulks, trīs dienas vezdams kaujas, bija nogājis līdz 50 verstīm (taisnā līnijā – 45 verstis).

Rēzeknes pulks turpināja vest sekmīgu izlūkošanu, pie kam izlūki bija izsituši ienaid-
nieku no Gavrišku sādžas. Ienaidnieks sāka attīstīt stiprāku artilērijas uguni kā pār Rē-
zeknes pulka, tā arī pār landesvēra rajonu. Tas pierādīja, ka ienaidnieks ir stipri uztraukts 
un baidās no mūsu karaspēka tālākiem uzbrukumiem.

No landesvēra 3. janvārī uzbrukumu veda tikai labais flangs uz Dubnas kreisā kras-
ta, kamēr pārējā fronte palika uz vietas, ar ko tagad fronte izrādījās izliekta; lai pataisītu 
fronti taisnu un tā to saīsinātu, tad landesvērs 5. janvārī bija nodomājis ieņemt Gulbin-
skajas sādžu, kura bija labi nocietināta un stipri ieņemta. Pēc artilērijas sagatavošanas 
ar stipru cīņu sādža bija no rīta ieņemta; lielinieki bija cietuši smagus zaudējumus, bija 
saņemti 29 gūstekņi. Pēc tam lielinieki bija pārgājuši pretuzbrukumā uz Roženovas sā-
džu, bet bija atsisti. Landesvērs bija zaudējis 3 kritušus.

Tātad 5. janvārī mūsu pirmā operācija – Daugavpils ieņemšana – bija pabeigta. Poļu 
karaspēks, lai gan arī bija jau ieņēmis visu nodomāto līniju, bet turpināja uzbrukumus 
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ar mērķi iegūt izdevīgāku stāvokli. Tādēļ pagaidām bija jāpaliek uz ieņemtām vietām un 
jāsagatavojas uz tālāko darbību.

Kā pirmajā, tā arī otrajā un trešajā dienā uzbrukums norisinājās ļoti sekmīgi. Mūsu 
pulki bija spīdoši parādījuši vislielāko varonību, izturību, kustības un manevrēšanas 
spēju un drosmi. Neskatoties ne uz grūtībām, ne trūkumiem, kareivji ar sajūsmu gāja 
uz priekšu pa dziļu sniegu aukstā ziemas laikā; nebija ne sūdzību par grūtībām, nebija 
arī pakaļpalikušu.

Taisni priekš mūsu operācijas iesākšanās – 2. janvāra vakarā ienāca ziņas, ka Igaunija 
rītu – 3.  janvārī noslēgs pamieru ar Padomju Krieviju. 3. janvārī ienāca oficiāls paziņo-
jums, ka pamiers starp Igauniju un Padomju Krieviju stājas spēkā no plkst. 12 trešajā 
janvārī; pamiers noslēgts uz 7 dienām, bet var tikt pagarināts; neoficiāli ienāca ziņas, ka 
pamiers turpināsies un tiks vestas sarunas par miera slēgšanu un ka ir cerams noslēgt 
arī mieru. Šis apstāklis bija ļoti nepatīkams: Padomju Krievijai tapa svabads karaspēks, 
kuru tā varēja pārvest uz mūsu fronti. Izejot no šā, mums bija vajadzīgs steigties ar uz-
brukumiem. Es biju tanī pārliecībā, ka tie spēki, kuri bija veduši uzbrukumus pret igau-
ņiem Narvas frontē, nevarēs ātri tikt pārvesti uz mūsu fronti, jo pēc ziņām par kaujām 
pie Narvas šie krievu pulki bija cietuši ļoti lielus zaudējumus un tādēļ bija izjukuši un 
nekārtībā: bija vajadzīgs ilgāks laiks, lai tos atkal padarītu par kaujas spējīgiem. Diezgan 
ātri – tuvākās dienās – varēja tikt pārvesti uz mūsu fronti tie Padomju Krievijas spēki, 
kuri atradās pret igauņiem Pečoru–Pleskavas rajonā, kā arī varbūt kādas vēl atlikušas 
rezerves daļas no Narvas frontes. Mums bija vajadzīgs vest darbību tā, ka lai mēs spētu 
sasist uz mūsu frontes atrodošos spēkus agrāk, nekā pie tiem būs pienākuši palīga spēki 
no igauņu frontes. Ja izdosies pirmos satriekt, tad pēc tam pienākošos palīgspēkus arī 
būs viegli sasist.

No Padomju Krievijas kara literatūras ir daudzmaz redzams, kas šinī laikā ir noticis 
ienaidnieka pusē. Krievu žurnālā „Revolucija i vojna” ir aprakstīta Latgales operācija, bet 
ļoti nepilnīgi, pie kam pastāvīgi tur jaukti dati un fakti; autors gan arī pats atzīstas, ka 
apraksts esot nepilnīgs un nesistemātisks aiz ļoti liela materiālu trūkuma.

Naktī no 2. uz 3. janvāri 15. (pret mums stāvošās) armijas komandieris saņēmis 
igauņu pamiera noteikumus; par to, ka pamiers tiks noslēgts, viņam, kā redzams, ir bijis 
zināms jau agrāk. Tādēļ armijas komandieris jau agrāk ir sācis pārgrupēt savus spēkus 
(15. armija ieņēma fronti līdz Pleskavai un pa labi uz ziemeļiem no tās bija 7. armija), 
noņemot no Pleskavas Izborskas rajona un pārvadājot tos uz Ostrovu, lai no turienes 
varētu izlietot pēc vajadzības – Daugavpils, Rēzeknes vai Pitalovas virzienā. Bijuši doti 
šādi rīkojumi: I divīzijas III brigādi pārvest uz Ostrovu; 471. un 474. pulkus pārvest uz 
Balbinovo staciju; sagatavot uz noņemšanu no frontes 472. un 473. pulkus. Tātad no 
Igaunijas frontes nodomāts noņemt 7 pulkus jau pie pamiera slēgšanas. Pamiera notei-
kumos bija gan minēts, ka abas puses (Igaunija un Krievija) apņemas nepārgrupēt savus 
spēkus. Zināms, šis noteikums tika attiecināts uz tiem Padomju Krievijas spēkiem, kurus 
tūliņ nebija iespējams kaut kur kaujā vest. Pie tam 15. armijas komandieris vēl saņēmis 
no igauņu frontes divus bruņotus vilcienus un bateriju uz vilciena.

Mūsu spēku lielums ir novērtēts uz 13000 štiku: tātad daudz lielāks, nekā tas bija 
patiesībā. Par pašu 3.–5. janvāra uzbrukumu krievi raksta, ka viņu pulki izrādījuši ārkār-
tīgi mazu pretošanās spēju („Наши части проявляли крайнюю неустоичивость”). 
474. pulks, kurš tikko pienācis no igauņu frontes, pēc pirmās sadursmes pilnīgi izklīdis. 
Pēc pamiera ar Igauniju un ņemot vērā mūsu uzbrukumu, no 15. armijas atņemta tā 
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frontes daļa, kura pret Igauniju, un pievienota pie 7. armijas, tādēļ visu turpmāko laiku 
visa Padomju Krievijas 15. armija atradās pret mums un pret uzbrūkošo poļu karaspēku.

No ienaidnieka puses 3. janvārī kaujā pret mūsu karaspēku dalību ņēma 31. un 
33. pulki. Abi šie pulki 3. janvārī bija smagi cietuši. Tādēļ jau 4. un 5. janvārī ienaidnieks 
bija ievedis kaujā 30. un 32. pulkus; pie kam 30. pulks tikai ar savu labo flangu bija pret 
mūsu karaspēku, bet ar pārējiem spēkiem pret poļu karaspēku. 4. un 5. janvārī pret lan-
desvēra centru un kreiso flangu darbojās ienaidnieka 23. pulks, kurš arī bija cietis lie-
lus zaudējumus. Ienaidniekam atradās vēl rezervē atsevišķā komunistu rota, t.  i., ap 
100–120 štiku ar 3–4 ložmetējiem. Pret mūsu karaspēka fronti citi jauni pretinieka spēki 
nebija pievesti. Toties ienaidnieks piegrieza lielāku vērību un savilka rezerves un jaunpie-
nākušās daļas pretim poļu karaspēkam: pret poļu kreiso flangu uz Daugavpils–Rēzeknes 
dzelzceļa bez jau tur atrodošamies 28. un 29. pulkiem tika pievilkti – 7., 8., 9., 46., 47. un 
48. Padomju Krievijas pulki.

Uzbrukuma plāns un sagatavošana Pitalovas virzienā

Tanī pašā 27. decembra rīkojumā, kur bija noteikta Rēzeknes pulka pārvadāšana, 
bija noteikta arī visas Latgales divīzijas pārvadāšana no Rīgas un Jelgavas uz Vecgulbeni, 
kur tai bija jāsagrupējas Vecgulbenes (divīzijas štābs) –Stāmerienes–Kurtenhofas–Ozo-
liņu rajonā.

Latgales divīzijas komandierim padeva arī Liepājas, Latgales partizānu un 2. Vents-
pils pulkus. Tātad Kurzemes divīzijas komandierim bija padots Latgales divīzijas Rēzek-
nes pulks un Latgales divīzijas komandierim – divi Kurzemes divīzijas pulki. Tāda pulku 
padošana svešām divīzijām ir ļoti nevēlama lieta, bet toreizējos apstākļos nebija iespē-
jams citādi darboties. Lai divīzijas paliktu nedalītas, tad vajadzēja ar Rēzeknes pulku no-
mainīt Liepājas pulku un tad Liepājas pulku nosūtīt uz Jelgavas pulka rajonu uzbrukuma 
vešanai. Tas būtu prasījis ļoti daudz laika. Ventspils un Liepājas pulkus nevarēja atstāt 
Kurzemes divīzijas komandiera padotībā, jo pēdējais bija padots poļu ģenerālim, bet 
mums bija izdevīgāk nepadot Ventspils un Liepājas pulkus zem poļu virspavēlniecības. 
Kad frontē nonāca Latgales divīzijas Daugavpils un Siguldas pulki, tad atkal būtu bijis 
vajadzīgs pārgrupēt frontes dalīšanu, bet izvest bija grūti  – tas būtu aizņēmis daudz 
laika, kamēr, kā es jau aizrādīju, mums bija ļoti jāsteidzas.

30. decembrī no rīta aizbrauca uz Pļaviņām Rēzeknes pulka pēdējais (4.) ešelons un 
vakarā nogāja Daugavpils pulka 1. ešelons uz Vecgulbeni.

Latgales divīzijas komandierim bija dota pirmā pavēle iesākt uzbrukumu 5. janvā-
rī Pitalovas virzienā. Bet pārvadāšana norisinājās lēni, tāpat lēni sakaru nodibināšana 
un frontes apstākļu un apvidus izzināšana dziļa sniega un sliktu ceļu dēļ; uz divīzijas 
komandiera lūgumu uzbrukuma sākumu atlika, no sākuma uz 6., pēc tam pakāpeniski 
pat uz 9. janvāri. Tas bija ļoti sāpīgi: bija jāgaida, ka katra nokavēta diena atnesīs lielus 
zaudējumus, jo lielinieki paspēs pievilkt spēkus, lai aizsargātu svarīgo Pitalovas dzelzce-
ļa mezglu. Mūsu laime bija tā, ka pie lieliniekiem visas pārvadāšanas un spēku pārgru-
pēšanas notika vēl lēnāk nekā pie mums. Latgales divīzijas pirmais uzdevums bija šāds: 
sagrupēt lielākus spēkus gar Vecgulbenes–Pitalovas dzelzceļu un ar stipru grupu dot ie-
naidniekam triecienu Pitalovas virzienā, ieņemt Pitalovu un izvirzīties no tās uz austru-
miem līdz tuvākam dabiskam šķēršļiem – Lžas upei; uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem 
no dzelzceļa Kuprova–Pitalova izvirzīties tik tālu, ka lai dzelzceļš būtu nodrošināts, tas 
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ir, ne mazāk kā uz 5 verstīm. Šī uzbrukuma izvešanai varēja izlietot kā Daugavpils un 
Siguldas pulkus, tā arī frontē atrodošos Latgales partizānu pulku, pie tam nemaz nepa-
stiprinot centru – Liepājas un Ventspils pulkus un nesaīsinot šo pulku frontes sektorus. 
Pie uzbrukuma galvenā vērība bija jāpiegriež ziemeļaustrumu virzienam – dzelzceļam un 
šosejai, kuri ved uz Pleskavu: pa tiem varēja pienākt ienaidnieka palīga spēki un vest pre-
tuzbrukumus. Tikai pēc tam, kad Pitalovas mezgls būtu mūsu rokās, varēja sākt attīstīt 
operāciju uz dienvidiem gar dzelzceļu un šoseju, Korsovkas–Rēzeknes virzienā.

Latgales divīzijas komandierim padotā karaspēka sastāvs:
a) uzbrukuma galvenā grupa (kreisais flangs):

virsnieku štiku
ložmetēji lielga-

balu
zobe-
nuvieglie smagie

Latgales partizānu pulks 4 2458 35 5 - -
8. Daugavpils pulks 57 1253 32 12 - -
7. Siguldas pulks (9 
rotas) 

28 929 25 9 - -

Latgales eskadrons 7 - 1 4 - 145
Latgales artilērijas pulka 
II un III baterijas 

- - - - 8 -

Latgales inženieru rota 7 kareivju 152
Kopā kaujas spēku 141 4640 93 30 8 145

b) Pārējās frontes spēki:

virsnieku štiku
ložmetēji lielga-

balu zobenu
vieglie smagie

1. Liepājas pulks 51 1783 13 18 - -
2. Ventspils pulks 49 1789 24 10 - -
Kurzemes artiler. pulka 
baterijas

- - - - 6 -

Kopā kaujas spēku 100 3572 37 28 6 -

Pavisam kaujas spēku: 241 virsnieks, 8212 štiku, 130 smagie, 58 vieglie ložmetēji, 14  lielgabali, 
145 zobeni un divi bruņotie vilcieni.

Pretim Latgales divīzijas komandierim padotajam karaspēkam atradās šādi Padomju 
Krievijas spēki:
a) Pretim galvenajai uzbrukuma grupai:

štiku
ložmetēju lielga-

balu zobenu
vieglo smago

I Petrogradas strādn. pulks 300 7 - - -
II Petrogradas strādn. pulks 450 10 - 4 -
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III Petrogradas strādn. pulks 450 8 - - -
15. armijas atsev. uzdev. pulks 500 12 - 10 -
83. Padomju pulks 400 9 - - -
84. Padomju pulks 400 9 - - -
2. kavalērijas eskadrons - 6 - - 150
Kopā kaujas spēku 2500 61 - 14 150

b) Pretim Latgales divīzijas pārējai frontei:

štiku
ložmetēju lielga-

balu zobenu
vieglo smago

22. Padomju pulks 200 6 - - -
23. Padomju pulks (šis pulks jau ir no 
manis ierēķināts kā atrodošies pret 
landesvēru)

700 10 - 12 -

24. Padomju pulks 500 10 - 9 -
99. Padomju pulks 600 8 - 4 -
Komunistu trieciena bataljons 600 12 - - -
Eskadrons kavalērijas - 1 - - 80
Kopā kaujas spēku 2600 47 - 25 80

(20 – 3” un 5 – 48 „’)

Pavisam kaujas spēku: 5100 štiku, 108 ložmetēji, 39 lielgabali (34 – 3-col. un 5 – 48-līn.), 230 zo-
benu un 3 bruņotie vilcieni.

Operācijas iesākšana še bija grūtāka nekā labajā flangā: frontes josla še atradās pur-
vainā mežainā rajonā, kur aukstā ziemas laikā ļoti grūti novietot karaspēku, vēl ņemot 
vērā mūsu diezgan nabadzīgo ziemas apģērbu. Satiksmes un sakaru nodibināšana še arī 
daudz grūtāka, tāpat grūta še bija orientēšanās: apgabals maz apdzīvots, kartes nove-
cojušas un pilnīgi nesakrita ar patieso apvidu. Tad galvenais: Daugavpils rajonā mūsu 
labais flangs bija pilnīgi nodrošināts ar poļu karaspēku: poļi pilnīgi nodrošināja ne tikai 
flangu, bet arī visu pie flanga tuvāko karaspēku; turpretim še – mūsu kreisais flangs bija 
pilnīgi atklāts ienaidnieka sitieniem.

2. janvārī Daugavpils pulka pēdējais ešelons aizbrauca no Rīgas un tās pašas dienas 
vakarā izbrauca no Rīgas uz Vecgulbeni Latgales divīzijas štābs. Divīzijas komandierim, 
braucot caur Pļaviņām, vairs neizdevās satikties ar Kurzemes divīzijas komandieri, lai 
personīgās sarunās noskaidrotu frontes apstākļus: Kurzemes divīzijas štāba operatīvā 
daļa bija pārcelta uz Līvāniem. 3.  janvāra vakarā divīzijas štābs nonāca Vecgulbenē un 
novietojās Stāku mājās (5 verstis no Vecgulbenes). Iepriekš izsūtītā sakaru komanda jau 
bija nodibinājusi telefona sakarus ar Ventspils, Liepājas un Latgales partizānu pulkiem, 
kā arī ar Daugavpils pulku. Daugavpils pulks bija novietots Litenes un Stāmerienes mui-
žās. Siguldas pulks tikai tagad sāka pārbraukšanu no Jelgavas uz Vecgulbeni. Bez tam 
viss Siguldas pulks nevarēja tikt tūliņ pārvests, jo dažas tā rotas bija Liepājā un pagai-
dām kāda rota bija jāatstāj Jelgavā kara materiālu apsargāšanai un kārtības uzturēšanai. 



223

No militārā redzes stāvokļa šāda karaspēka atstāšana aizmugurē tanī laikā, kad notiek 
visnopietnākās kaujas operācijas, ir jānosauc par vislielāko nolaidību. Pa daļai tas tā arī 
bija. Kā jau agrāk minēju, tad gandrīz arī nepalika Jelgavā Jelgavas pulka bataljons pa 
to laiku, kad Jelgavas pulkam bija jāiesāk uzbrukums Daugavpils rajonā. Šī atstāšana 
vienmēr notika tā: pilsētā atrodošos karaspēka daļu pilsētas komandants pievelk gar-
nizona dienesta izpildīšanai, pie tam garnizona dienesta lielums (posteņu skaits) tūliņ 
aug kā sēnes pēc lietus. Tā arī notika ar Siguldas pulku. Kad pulkam bija pavēlēts braukt 
uz fronti, tad tas nevarēja atsvabināt savas rotas no garnizona dienesta. Lai gan Jelgavas 
komandantam bija pavēlēts atsvabināt Siguldas pulka rotas, bet tas ar visiem līdzek-
ļiem centās novilcināt atsvabināšanu. Nevar gan lielā mērā vainot arī komandantus, jo 
viņiem bija jāizpilda ļoti plašas funkcijas, līdz kamēr nodibinājās un noorganizējās Iekš-
lietu ministrijas orgāni. Bez tam Jelgavā bija daudz Bermonta armijas pamesto kara ma-
teriālu – tas bija jāsavāc, jāsaved kārtībā un jāapsargā.

3. janvārī Latgales divīzijas komandieris bija jau tik tālu iepazinies ar stāvokli, ka 
varēja dot savām daļām kaujas uzdevumus. Šis pirmais uzbrukuma rīkojums tika gan 
pa daļai grozīts pēc apstākļu tuvākas noskaidrošanas. Ņemot kopā visus šos rīkojumus, 
pulkiem bija jāizpilda sekojošais: a) Daugavpils pulkam jāved uzbrukums gar dzelzceļu 
un pa kreisi no tā, atgriežot Pitalovas dzelzceļa mezglu no ziemeļiem; b) Latgales parti-
zānu pulkam vest uzbrukumu, apejot Pitalovas mezglu no dienvidiem, izvirzoties tālāk 
uz austrumiem līdz Lžas upei; c) Siguldas pulkam virzīties pakāpeniski aiz Daugavpils 
pulka kreisā flanga, ar uzdevumu pabalstīt un nodrošināt šo flangu; d) Liepājas pulkam 
ar vienu bataljonu nodrošināt Partizānu pulka labo flangu, bet citām Liepājas pulka da-
ļām, kā arī visam Ventspils pulkam vest pastiprinātu izlūkošanu, lai saistītu ienaidnieku 
uz visas frontes.

Priekš uzbrukuma iesākšanas Daugavpils pulkam bija jāizvirzās uz fronti, jānomai-
na Partizānu pulka daļas, kuras šo fronti līdz šim ieņēma. Uzbrukuma paātrināšanai 
varēja gan Partizānu pulka daļas iepriekš nenomainīt: viņas nomainītos tad, kad Dau-
gavpils pulks, iesākdams uzbrukumu, izietu tām cauri. Kad Daugavpils pulka daļas būtu 
izgājušas cauri Partizānu pulka daļām, tad pēdējās atvilktos sava pulka rezervē. Ar to 
būtu panākta arī lielāka slepenība: ienaidnieks pirms uzbrukuma nedabūtu zināt par 
Daugavpils pulka parādīšanos uz frontes. Bet, ņemot vērā plašo fronti, sliktos ceļus un 
mazu kustības spēju, Partizānu pulka daļās (nepilnīgi saorganizēts pulks, it īpaši viņa 
vezumi) bija jābaidās par to, ka šādā kaujas veidā nomainītās Partizānu pulka daļas ļoti 
vēlu pienāks pie pārējām pulka daļām. Tādēļ divīzijas komandieris nolēma labāk darīt 
šo pārgrupēšanos lēnāk, bet toties drošāk; pie tam pa šādā veidā nokavēto laiku Dau-
gavpils pulks varēja labāk iepazīties ar frontes apstākļiem un nokārtot sev aizmuguri. 
Partizānu pulks stāvēja uz apmēram 55 verstis garas frontes; apmēram 25 verstis no šās 
frontes tagad pārgāja Daugavpils pulka ziņā. Galveno triecienu nācās dot Daugavpils 
pulkam uz visas savas frontes un Partizānu pulkam ar savu kreiso flangu un centru. Aiz 
Daugavpils pulka kreisā flanga bija jāiet Siguldas pulkam un jāapsargā Daugavpils pulka 
flangs. Partizānu pulka labajam flangam nācās izvirzīties uz priekšu tikai vēlāk un kopā 
ar Liepājas un Ventspils pulka virzīšanos uz priekšu.

Daugavpils pulka izvirzīšanās uz fronti, lai nomainītu Partizānu pulka kreiso flangu, 
iesākās ar vienu bataljonu 5. un ar pārējiem bataljoniem 6. janvārī. Nokavēšanās notika 
aiz dažādiem neparedzētiem, bet karā bieži sastopamiem iemesliem. Daugavpils pulka 
III bataljons 5. janvārī ar sadursmēm aizgāja uz Sitas staciju un no turienes pa dzelzceļu 
tika pārvests uz Kuprovas staciju ar vilcienu, kurā bija atbraucis Siguldas pulka ešelons. 
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Naktī uz 6. janvāri šis bataljons pārgāja no Kuprovas uz Lipnu un nomainīja Partizānu 
pulka pašu kreiso flangu, ieņemdams ceļus, kuri ved no Lipnas uz Ostrovu, uz Viļaku un 
uz Kuprovu. Pārējais Daugavpils pulks 6. janvārī pārgāja un novietojās Bolvu miestiņā un 
apkārtējās sādžās.

6. janvārī divīzijas komandieris galīgi noteic uzbrukuma iesākumu uz 9. janvāri; līdz 
šim termiņam bija jāpabeidz visas pārgrupēšanās un sagatavošanās. Pa šo laiku pienāca 
arī Latgales divīzijas visas pārējās daļas, kā eskadrons, inženieru (sapieru) rota, pienāca 
bruņotie vilcieni ar rezerves daļām ceļu un tiltu izlabošanai (vispirms bij jāizlabo neliels 
tilts pie Kuprovas stacijas, lai, uzbrukumu sākot, mūsu bruņotais vilciens varētu tikt uz 
priekšu – uz ienaidnieka ceļa).

Pa šo laiku Liepājas un Ventspils pulki, dabūjuši ar nepacietību gaidīto pavēli par 
aktīvas darbības iesākšanu, arī iesāka enerģiskus izlūku gājienus. Naktī uz 6. janvāri Lie-
pājas pulka izlūku nodaļa leitnanta Vītola vadībā bija iebrukusi Varakļānu muižā un tur 
saņēmusi divas haubices, kuras gan izvest nebija izdevies, bet 51 gūstekni un 15 zirgus 
bija izdevies atvest. Naktī uz 7. janvāri atkal Liepājas pulka izlūku nodaļa bija iebruku-
si ienaidnieka rajonā pie Nagļu un Makužu sādžām, saņēmusi un izvedusi 1 lielgabalu 
ar 2 lādiņu ratiem, 2 ložmetējus, telefonus un 60 gūstekņus.Tanī pašā naktī Ventspils 
izlūku nodaļa bija iebrukusi Darovņiku un Šķeļu sādžās un ar nopietnu kauju saņēmu-
si ložmetēju, šautenes un 9 gūstekņus. Šie izlūku gājieni lielā mērā sagatavoja sekmes 
Daugavpils un Partizānu pulka uzbrukumiem. Izlūku gājieni saistīja ienaidnieka spēkus. 
Kā tagad nāk zināms, tad lielinieki bija pieņēmuši šos izlūku gājienus par uzbrukuma 
iesākumu. Lielinieki raksta: „Tanī pašā 6. janvārī pretinieks pārgāja uzbrukumā Lubānas 
ezera rajonā. 11. divīzijas komandierim tika padots Rēzeknē pienākušais 472. pulks un 
tika pavēlēts ieņemt atpakaļ veco stāvokli.”

8. janvārī Daugavpils pulks bija jau ieņēmis visu savu fronti un nomainījis Partizānu 
pulka daļas. Tad notika vēl pēdējās pārvietošanās uzbrukuma izejas stāvokļa ieņemša-
nai. Naktī uz 9. janvāri visas daļas bija ieņēmušas izejas stāvokli šādā kārtībā:

a) Divīzijas štābs – Bolvu miestiņā; Bolvu stacijā sanitārais vilciens; divīzijas aizmu-
gures ceļš – Marienhauzenas–Vecgulbenes dzelzsceļš, uz kura arī atradās visas divīzijas 
aizmugures iestādes un noliktavas.

b) 2. Ventspils un 1. Jelgavas pulki atradās savās agrākajās vietās; tikai viens Vents-
pils pulka bataljons bija pagaidām padots Liepājas pulkam un viens Liepājas pulka ba-
taljons bija atdots Partizānu pulka komandiera rīcībā; pie Liepājas pulka atradās baterija 
ar 3 trīscollīgiem lielgabaliem.

c) Partizānu pulks – 4 savi un viens Liepājas pulka bataljons – pavisam 5 bataljoni, 
partizānu jātnieku eskadrons, baterija ar 4 lielgabaliem un 1 vads sapieru no Latgales 
inženieru rotas  – ar I  (labā flanga) bataljonu ieņēma Gavaru–Kokarevas rajonu, ar III 
bataljonu ieņēma Orlovas rajonu un ar I bataljonu atradās tieši blakus Daugavpils pulka 
labajam flangam pie Stompaniem (uz ceļa Bolvi–Marienhauzena); no Daugavpils pulka 
nomainītais IV bataljons bija pārvietots uz centru – III bataljona rajonā un Liepājas pul-
ka bataljons bija ievietots spraugā starp I un III bataljoniem; lielāku spēku sagrupēšana 
vienā vietā – galvenā trieciena virzienā – nebija notikusi: pulks gribēja vest uzbrukumu 
uz visas savas frontes ar vienlīdzīgiem spēkiem.

d) 8. Daugavpils pulks  – 3 bataljoni un velosipēdistu rota, 2 baterijas ar 8 lielga-
baliem, bruņotais vilciens, 1 vads jātnieku no Latgales eskadrona un 1 vads sapieru no 
Latgales sapieru rotas – ar diviem bataljoniem, baterijām un sapieru vadu bija sagrupē-
jies uz rietumiem un ziemeļrietumiem no Marienhauzenas uz šauras frontes – ar labo 
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flangu pie Stompaniem un kreiso flangu pie Skačkovas; šā pulka III bataljons un jātnieku 
vads atradās pie Lipnas, kur jau bija vairākas reizes sekmīgi sadūries ar ienaidnieku.

e) 7. Siguldas pulks – 3 nepilni bataljoni – bija sagrupēts: pulka štābs un III bataljons 
divīzijas rezervē Bolvu miestiņā; II bataljons – Lipnā un I bataljons ar mīnmetējiem Žer-
veļu–Zosinces rajonā (10 verstis uz rietumiem no Lipnas).

Kaujas uzdevumi bija šādi: Ventspils pulkam ar stiprākām izlūku partijām traucēt 
ienaidnieku, saistīt tā spēkus un, ja iespējams, ieņemt Varakļānu miestiņu.

Liepājas pulkam tāpat ar izlūkiem traucēt ienaidnieku un ar kreiso spārnu virzīties 
uz priekšu līdz ar Latgales partizānu pulka labo spārnu un ieņemt rajonu uz ziemeļaus-
trumiem no Lubānas ezera.

Latgales partizānu pulkam: ar labo flangu vest uzbrukumu Korsovkas stacijas vir-
zienā, ar centru uzbrukt Ponderu stacijas virzienā un ar kreiso flangu pabalstīt Daugav-
pils pulku pie Pitalovas stacijas ieņemšanas.

Daugavpils pulkam ieņemt Pitalovas rajonu un izvirzīties uz priekšu aiz dzelzceļa 
Kuprova–Pitalova–Ponderi. Daugavpils pulkam, pabalstītam no Siguldas pulka, bija 
jāizdara galvenais trieciens. Bez tam Daugavpils pulkam kopā ar Siguldas pulku nācās 
nodrošināt mūsu galējo ziemeļu flangu.

Siguldas pulks bija divīzijas komandiera rezerve, pie kam divi no šā pulka bataljo-
niem dabūja uzdevumu virzīties aiz Daugavpils pulka kreisā flanga un ar to kā nodroši-
nāt flangu, tā vajadzības gadījumā arī pastiprināt šā flanga uzbrukumu.

Novērtējot šo spēku sagrupēšanu uzbrukuma sākumam, nevar teikt, ka tā būtu 
visai izdevīga, bet še ir jāņem vērā dažādi apstākļi, kuri piespieda izdarīt šādu ne visai 
izdevīgu sagrupēšanu. Sagrupēšana nav visai izdevīga tādēļ, ka galvenā trieciena virzie-
nā – Pitalovas rajonā – nav savilkti tik lieli spēki, cik bija iespējams. Partizānu pulka IV 
bataljonu, kuru nomainīja Daugavpils pulks, varēja pārvest ne uz Partizānu pulka cen-
tru, bet pievienot pie kreisā flanga – ar to Pitalovas virzienā uzbruktu nevis viens, bet 
divi Partizānu pulka bataljoni. Tālāk Partizānu pulka centram dot uzbrukuma virzienu ne 
uz Ponderiem, bet arī uz Pitalovu, apejot to no dienvidiem un Partizānu pulka labajam 
flangam dot virzienu ne uz Korsovku, bet uz Ponderiem. Tālāk – Liepājas pulka batal-
jonu nenostādīt starp Partizānu pulka bataljoniem, bet spraugā, kura varētu izcelties 
ar Partizānu pulka labā flanga virzīšanos uz ziemeļaustrumiem. Pie šādas spēku sagru-
pēšanas mums būtu bijis ļoti noteikts spēku pārsvars Pitalovas virzienā. Par Ventspils, 
Liepājas pulku, kā arī Partizānu pulka labā flanga reti ieņemto fronti nebija ko raizēties: 
ja šī fronte tika noturēta visu laiku līdz uzbrukuma sākumam, tad pēc tam, kad mūsu 
uzbrukums jau iesāktos, mums nebūtu ko baidīties, ka ienaidnieks lūkotu pārraut šo 
pulku fronti. Iemesli, kādēļ netika savilkti lielāki spēki galvenā trieciena virzienā, ir jā-
meklē apvidus apstākļos un mūsu karaspēka īpašībās. Viss mūsu frontes ziemeļu rajons 
mežains, maz apdzīvots un bez ceļiem. Aukstā ziemas laikā pa dziļu sniegu bez ceļiem 
nebija iespējams pārvietot karaspēku. Bija jādarbojas gandrīz kā tuksnesī un karaspēka 
daļu sagrupēšana jāizdara pilnīgā atkarībā no iekšējiem ceļiem, pa kuriem var ziemā iet, 
un apdzīvotiem punktiem, kur karaspēku var novietot: karaspēka daļas bija jāved tur, 
kur ir ceļi un jānostāda tur, kur ir apdzīvoti punkti. Mūsu karaspēks nebija apgādāts ne ar 
tik bagātiem un viegliem vezumiem, kuri pa katru ceļu varētu izpildīt savus uzdevumus, 
ne arī ar tādu ziemas apģērbu un teltīm, ka katrā vietā varētu palikt pa naktīm uz atpū-
tu. Bez tam Partizānu pulks bija saformēts no brīvprātīgiem, kuri bija maz apmācīti, maz 
saprata arī kara apstākļus, piedzīvojušu virsnieku arī tur nebija. Partizāni, dabiski, centās 
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iet uzbrukumā tajos virzienos, kur atradās viņu mājas vai īpašumi, turpretim citos virzie-
nos tie ne visai labprāt gribēja iet. Ar šo apstākli arī bija jārēķinās.

Uzbrukuma kaujas izvešanu bija nodomāts iesākt ar tādiem pašiem paņēmieniem 
kā Daugavpils rajonā, tas ir. gandrīz pilnīgi bez artilērijas pabalsta, vienīgi ar kājnieku 
darbību; pie kam kājniekiem uzbrukumi jāved, izmantojot nejaušību un ienaidnieka flan-
gu apiešanu. Artilērijas mums vispār bija maz; mūsu artilērija bija vāji sagatavota lauku 
kustības kara vešanai: viņa lēni kustējās, ilgi izbrauca uz pozīciju, un pagāja daudz laika, 
kamēr tā no jaunas pozīcijas varēja uguni atklāt. Lēnas darbības iemesli bija kā materiā-
lie trūkumi, tā arī apmācības un lauka kara piedzīvojumu trūkums. Tā kā darbībai bija 
jānotiek uz ļoti plašas frontes, tad artilēriju nācās piedot mazām kājnieku vienībām (ba-
taljoniem), kuru priekšnieki arī vāji pazina artilērijas izlietošanu un uzdevumu došanu 
artilērijai. Ceļu trūkuma un dziļā sniega dēļ artilērijas kustības vēl vairāk tika ierobežo-
tas. No otras puses skatoties, arī ienaidnieks neieņēma nepārtrauktas pozīcijas, bet tikai 
nostiprinātus apdzīvotus punktus un dažas izdevīgas atsevišķas aizsargāšanās vietas. 
Tādēļ visizdevīgāk bija iesākt uzbrukumu nejauši – no flangiem un pat aizmugures, izvir-
zoties pa svabadajām spraugām. Arī no ienaidnieka puses nebija paredzama daudzmaz 
enerģiska artilērijas darbība. Tādēļ, ja tur arī būtu sastapta stiprāka ienaidnieka pre-
tošanās, tad bija jācenšas apiet; turpretim, ja mēs gribētu še pievilkt palīgā artilēriju, 
tad paietu ilgs laiks un pa šo laiku ienaidnieks arī būtu paspējis pievilkt palīga spēkus. 
Toties lielāka loma bija paredzama bruņotajiem vilcieniem kā no ienaidnieka puses, tā 
arī no mūsu puses. Mums bija paredzama ļoti izdevīga bruņoto vilcienu izlietošana pēc 
Pitalovas ieņemšanas: no Kuprovas līdz Pitalovai mūsu bruņotais vilciens varēja izpildīt 
kustošas baterijas un rezerves lomu attiecībā pret visu mūsu kreiso flangu. Tāpat bija 
paredzama bruņoto automobiļu izlietošana uz Pēterburgas–Daugavpils šosejas.

Uzbrukuma izvešana Pitalovas virzienā

9. janvārī plkst. 6 no rīta mūsu karaspēks uz visas garās frontes iesāka uzbrukumu. 
Galvenā trieciena grupa – 8. Daugavpils pulks – ar diviem bataljoniem uzsāka uzbruku-
mu Marienhauzenas miestam šādā kārtībā: pa kreisi – I bataljons gāja no Skačkovas sā-
džas tieši uz austrumiem; pa labi – II bataljons tieši uz Marienhauzenas miestu. II batal-
jonam priekšā gāja velosipēdistu rota (zināms, bez velosipēdiem); nemanīta šī rota rīta 
krēslā pienāca pie Svilpovas sādžas, apgāja to no sāniem un tad strauji sādžā ienaidnieks 
tika pilnīgi pārsteigts un tādēļ arī pēc īsas cīņas pārvarēts. Velosipēdistu rota saņēma 
2 ložmetējus, 53 gūstekņus, telefonus un citu kara materiālu.

Tanī pašā laikā iesāka uzbrukumu I bataljons uz Jaropoljes muižu un Meierovas sā-
džu; pēc īsas cīņas – plkst. 9 šie punkti top ieņemti un tādā kārtā kā no dienvidiem, tā 
ziemeļiem apietas Marienhauzenas pozīcijas, kuras no frontes būtu grūti ieņemamas, jo 
ir aizsargātas ar labiem ierakumiem un drāšu aizžogojumiem.

Velosipēdistu rota bez kavēšanās turpināja uzbrukumu no Svilpovas uz Poktovu; 
pateicoties šai ātrajai darbībai ienaidnieks nespēja sakārtoties, tādēļ pēc īsas cīņas tika 
ieņemtas šīs sādžas un atkal saņemti gūstekņi un kara materiāls.

Ap plkst.11 ieņēma Marienhauzenas miestu: no ziemeļiem viņā ienāca I bataljona 
III rota pēc Jaropoljes ieņemšanas un no dienvidiem velosipēdistu rota un aiz viņas ejošā 
6. rota.
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Pēc Marienhauzenas ieņemša-
nas Daugavpils pulks turpināja uz-
brukumu ar I bataljonu ziemeļu un 
ziemeļaustrumu virzienā un ar II 
bataljonu austrumu–ziemeļaustru-
mu virzienā  – ar kreiso flangu gar 
Kovras upīti. Ienaidnieks pa šo laiku, 
dabūjis ziņas par mūsu uzbrukumu 
Marienhauzenai, bija nosūtījis no 
Pitalovas uz Marienhauzenas staciju 
pa dzelzceļu palīga spēkus –bruņoto 
vilcienu („Steņka Razin”) un ešalonu 
ar kājniekiem. Kad I bataljona labais 
un II bataljona kreisais flangi tuvojās 
Marienhauzenas stacijai, tad viņus 
satika ar stipru ienaidnieka uguni un 
pretuzbrukumiem. I bataljona labais 
flangs (3. rota) pat bija paspiesta at-
pakaļ uz Geinjevas sādžu; II bataljo-
na kreisais flangs turpināja virzīties 
uz priekšu, bet arī lēnām; Braslovas 
sādžu izdevās ieņemt, bet pie Boro-

vajas muižas bija sastapta stipra pretošanās. Ienaidnieku lielā mērā pabalstīja bruņotais 
vilciens ar savu artilērijas uguni, apšaudīdams visu I un pa daļai arī II bataljona fronti. 
Mums artilērija nebija pievesta un nostādīta uz pozīcijām. Bez tam bruņotais vilciens, 
braukādams uz priekšu un atpakaļ, pabalstīja tuvējo sādžu aizsargāšanu ar savu stipro 
ložmetēju uguni. Mūsu bruņotais vilciens Nr.1, kuram bija jāpabalsta Daugavpils pulks, 
nebija spējīgs padzīt ienaidnieka bruņoto vilcienu, jo pēdējais bija daudz stiprāk apbru-
ņots kā ar bruņām, tā arī ar artilēriju.

Kamēr notika šīs cīņas dzelzceļa tuvumā uz ziemeļaustrumiem no Marienhauzenas 
stacijas, tikmēr II bataljona labais flangs sekmīgi virzījās uz priekšu. Pēc Marienhauze-
nas ieņemšanas velosipēdistu rotai bija dots uzdevums iziet uz dzelzceļu uz dienvidiem 
no Marienhauzenas stacijas – starp šo staciju un Moračevas staciju. 6. rotai bija dots 
uzdevums pabalstīt velosipēdistu rotu. Tanī pašā laikā bija ienākušas ziņas par to, ka 
Partizānu pulks netiek uz priekšu, un, lai to pabalstītu, tad no II bataljona viena rota 
nosūtīta uz Lozdovu.

Velosipēdistu rota, iedama no Marienhauzenas uz austrumiem, ieņem Kozja Gorku 
un plkst.13 nonāk uz dzelzceļa pie Lugi stacijas, ieņemot pēdējo punktu. Rotas komandie-
ris no vietējiem iedzīvotājiem izzinājis, ka uz Marienhauzenu aizgājis bruņotais vilciens 
un ešelons ar kareivjiem; tādēļ nolēmis pēc iespējas sabojāt dzelzceļu, lai ienaidnieka 
bruņotais vilciens netiktu vairs atpakaļ uz Pitalovu; saprotams, ka rota ar saviem līdzek-
ļiem varēja izdarīt tikai vieglu dzelzceļa bojājumu. Domājams, ka ienaidnieka bruņotais 
vilciens bija dabūjis drīzumā ziņojumu par to, ka tam aizmugurē mūsu velosipēdistu 
rota, jo drīzumā vilciens nācis no Marienhauzenas uz Lugi Starije pusi. Velosipēdistu rota 
ieņēmusi pozīciju ar nolūku aizturēt bruņoto vilcienu; kad bruņotais vilciens pienācis, 
tā varonīgi atklājusi pret to ložmetēju un šauteņu uguni. Zināms, bruņotais vilciens no 

Karte Nr. 3 (Uzbrukums Pitalovas virzienā)
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kājnieku uguns nebaidās un ar to vilcienu aizturēt nevar, bet, tā kā bija izdevies daudz-
maz sabojāt ceļu, tad ložmetēju un šauteņu uguns bija spējīga neļaut ienaidnieka bru-
ņotajam vilcienam izlabot ceļu. Bruņotais vilciens atklāja stipru ložmetēju un lielgabalu 
uguni, lai padzītu velosipēdistu rotu. Velosipēdistu rota tomēr bija apmēram 2 stundas 
varonīgi aizsargājusies, kamēr ienaidnieks izsēdinājis no ešelona kājnieku daļas, kuras 
sākušas aplenkt velosipēdistu rotu; tikai tad velosipēdistu rota iesākusi atkāpties uz vie-
nīgo vēl neielenkto pusi – Vikočevas sādžas virzienā; tad bruņotais vilciens izlabojis ceļu 
un aizbraucis. Vikočevas sādža vēl bijusi ieņemta no ienaidnieka; velosipēdistu rota ar 
kauju ieņēmusi šo sādžu, saņemdama vairākus gūstekņus un ieročus.

Kad ar velosipēdistu rotas darbību ienaidnieka bruņotais vilciens bija piespiests aiz-
iet uz Pitalovu, tad I bataljona kreisā flanga darbība bija lielā mērā atvieglota: 4. rota 
tagad izsita ienaidnieku no Borovojes muižas; ienaidnieks no turienes atkāpies uz Indri-
cas sādžu, bet pa to laiku 2. rota bija paspējusi jau ieņemt Indricu un sastapt atkāpjošos 
sarkanarmiešus ar uguni. Pretinieks tāpēc cietis smagus zaudējumus un viņa daļas stipri 
izklaidētas. Šie uzbrukumi jau notika vakara krēslā. Tā kā Daugavpils bataljoni bija jau 
pagājušo nakti atradušies maršā uz izejas vietām un no rīta krēslas nepārtraukti veda 
uzbrukumus, tad karaspēks bija noguris un vajadzēja dot tam atpūtu. Velosipēdistu rota 
pa nakti bija nogājusi kopā ar bataljonu 8 verstis, un, gaismai austot, tā ar kaujām bija 
nostaigājusi ap 15 verstis  – bez ceļiem pa dziļu sniegu. Apmēram tikpat daudz nācās 
nostaigāt arī citām rotām.

Tālu pa kreisi pašā flanga galā darbojās Daugavpils pulka III bataljons un tam aiz-
mugurē Siguldas pulka bataljoni. Attāluma dēļ III bataljons bija ar nokavēšanos saņēmis 
pavēli par uzbrukumu; pašu uzbrukumu tas varēja iesākt tikai pēc tam, kad viņa vietā 
būs nonācis Siguldas pulka bataljons; pēdējais atnāca Lipnas sādžā un nomainīja trešā 
bataljona daļas tikai plkst. 15. III bataljona uzdevums bija ieņemt Kotlešu sādžas rajonu; 
Kotlešu sādža atradās ap 20 verstis no Lipnas. Bataljons iesāka maršu vakara krēslā; 
ceļš veda pa ļoti reti apdzīvotu, mežainu apgabalu. Naktī bataljons nonāca uz krustceļa 
Lipna–Marienhauzena–Kotleši, kur atstāja divus vadus sakaru uzturēšanai, pēc kam tur-
pināja maršu un ap plkst. 3 no rīta 10. janvārī sasniedza Kotlešu sādžas apkārtni.

Latgales partizānu pulks iesāka uzbrukumu plkst. 6 no rīta: ar galvenajiem spē-
kiem – diviem bataljoniem – Šķilbanu sādžas virzienā ar mērķi ieņemt augstumus, kuri 
velkas no Rogovskoje līdz Visokij Bor. No paša sākuma ienaidnieks izrādīja nopietnu pre-
tošanos. Šie augstumi bija ieņemti ar vienu no labākajiem pulkiem – 15. armijas seviš-
ķu uzdevumu pulku, sastāvošu pa lielākai daļai no komunistiem. Pozīcijas bija labas un 
izdevīgi ieņemtas. Piedzīvojušu virsnieku trūkuma dēļ, kā arī dziļā sniega dēļ Partizānu 
pulka bataljoni neizlietoja plašos apmēros apiešanas manevrus, tādēļ, neskatoties uz 
pietiekošu spēku lielumu, tie uz priekšu tika ļoti maz. Līdz vakaram abiem bataljoniem 
izdevās ieņemt tikai Pleškovas un Ploskinas sādžas.

Partizānu pulka kreisā flanga bataljons (II bataljons), darbodamies blakus Daugav-
pils pulka labajam flangam un pabalstīts no pēdējā, ar nopietnām kaujām ieņēma Sluto-
pustošas un Janopoljes sādžas. Partizānu pulkam piedotais Liepājas pulka bataljons (III 
bataljons) veda uzbrukumu starp Partizānu pulka labā flanga bataljonu un centru un ar 
niknām kaujām bija ieņēmis Plinovas un Bjelinas sādžas. Partizānu pulka labajā flangā I 
bataljons ar eskadronu un kājnieku izlūku komandu, iesākdams rīta krēslā uzbrukumu, 
bija sekmīgi pārrāvis ienaidnieka fronti Korsovkas virzienā. Pēc ienaidnieka pirmā pār-
steiguma bataljons ar eskadronu un izlūku komandu bija ļoti strauji virzījušies uz priek-
šu, neļaujot ienaidniekam sakārtoties. Turpinādams uzbrukumu, tas bija līdz vakaram 
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sasniedzis Ruskalevas sādžu, tas ir, ielauzies ienaidnieka rajonā, taisnā līnijā rēķinot, ap 
15 verstis dziļumā. Vakarā šis bataljons bija ieņēmis Ruskalevu–Salnovu–Kozakolnu–Jer-
sovu un saņēmis dažus gūstekņus un ieročus.

Pa labi no Partizānu pulka enerģisku uzbrukumu bija iesācis Liepājas pulks, neska-
toties uz to, ka tam bija jādarbojas tikai ar diviem bataljoniem (trešais piedots Partizānu 
pulkam) uz ļoti garas (līdz 40 verstis) frontes. Apejot ienaidnieka ieņemtos punktus un 
uzbrūkot tiem no flanga un pat no aizmugures, pulks ļoti sekmīgi gāja uz priekšu un 
līdz vakaram bija sasniedzis līniju Škeļi–Varkleniki–Makuži–Žogoti–Stružani. Pulks bija 
saņēmis 4 ložmetējus un 126 gūstekņus.

2. Ventspils pulks arī bija iesācis uzbrukumu uz visas savas frontes; ienaidnieks iz-
rādīja ļoti sīvu pretošanos; pulka kreisais bataljons bija padots Liepājas pulkam un dar-
bojās kopā ar to pie Škeļu un Varkleniku sādžām. Pārējie bataljoni ar niknu kauju nonāca 
līdz Aizpurišku–Grigu–Kurčanu līnijai. Ar kreiso flangu uzbrūkot gar dzelzceļu, ieņēma 
Leimaņu, Veipu un Zalānu ciemus, bet ienaidnieks, stipra bruņoto vilcienu uguns pa-
balstīts, pārgāja vairākas reizes pretuzbrukumā un beidzot mūsu daļas atstāja Zalānu 
un Leimaņu sādžas, gan ne pretuzbrukumu dēļ, kuri tika atsisti, bet lai izietu no bruņotā 
vilciena uguns lauka. Ienaidnieks bija cietis smagus zaudējumus; uz kaujas lauka bija 
atstāti daudzi krituši sarkanarmieši.

9. janvāra uzbrukums, ņemot to visā visumā, ir jāuzskata par pilnīgi izdevušos. Visas 
mūsu daļas bija izvirzījušās uz priekšu un dažās vietās līdz 15 verstis dziļumā, skaitot 
no vecajām pozīcijām taisnā līnijā. Mūsu karaspēka daļas bija darbojušās veikli un va-
ronīgi. Ar lielu drosmi mūsu kareivji bija gājuši uz priekšu pa dziļu sniegu. Pēc iegūtām 
sekmēm sajūsma vienmēr paceļas: mēs varējām droši cerēt, ka nākošie uzbrukumi būs 
tikpat sekmīgi.

Ienaidnieks bija cietis prāvus zaudējumus, dažas no viņa karaspēka daļām bija jau 
tagad pa daļai izklīdušas un dezorganizējušās. Ne visai patīkama pazīme bija tā, ka dažās 
vietās uz frontes bija sastaptas ienaidnieka karaspēka daļas, kuras līdz šim uz frontes 
nebija bijušas: tātad ienaidnieks bija jau paspējis pārsviest no Igaunijas frontes palīga 
spēkus. Ņemot vērā pirmās dienas sekmes un ienaidnieka zaudējumus, mums šie palīga 
spēki vēl draudoši nebija, jo viņu bija pienācis ne vairāk par to, cik daudz zaudējumu ie-
naidnieks bija cietis – tātad tikai atlīdzinājās ienaidnieka zaudējumi.

Nākošā dienā kauja bija turpināma. Uz ievākto ziņu pamata par mūsu un ienaid-
nieka stāvokli, divīzijas komandieris sastādīja tālāko darbības plānu un deva vakarā rī-
kojumus. Uz 10. janvāri nolēma un deva rīkojumus izvest sekojošu darbību. Plkst. 6 no 
rīta iesākt uzbrukuma turpināšanu. Daugavpils un Partizānu pulkiem uzbrukt tādā pašā 
virzienā līdz norādītai līnijai. Siguldas pulkam nostiprināties uz Daugavpils pulka kreisā 
flanga Kotlešu–Berezkas rajonā un divas rotas nosūtīt uz Marienhauzenu Daugavpils 
pulka rīcībā. Partizānu pulkam deva aizrādījumu, lai tas cenšas ieņemt Šķilbanu aug-
stumus ne frontāli uzbrūkot, bet apejot šos augstumus no ziemeļiem un dienvidiem. 
Liepājas un Ventspils pulkiem arī bija doti uzdevumi vest uzbrukumus tālāk uz priekšu. 
Katram pulkam bija norādītas savas uzbrukuma sektora robežas.

Daugavpils pulks 9. janvāra vakarā, tumsai iestājoties, bija sācis iekārtoties uz nakts 
atpūtu un sagatavoties uz nākošās dienas darbību; starp citu, velosipēdistu rotai bija pa-
vēlēts atstāt tikai vienu apturi uz ceļa Lugi–Kikučeva un ar pārējiem spēkiem iet uz Kiku-
čevu–Zikvadjevu, lai rītu varētu palīdzēt II bataljonam. Kad I un II bataljoni sagatavojās 
uz nakts atpūtu un rīta darbību, tad nakts tumsā ienaidnieks bija iesācis pretuzbruku-
mu. Vakarā ienaidnieks bija pārvedis pa dzelzceļu uz Marienhauzenas staciju ešelonu ar 
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rezervēm (I Petrogradas pulks) un tumsā iesācis uzbrukumu no stacijas Marienhauzenas 
miesta virzienā. Daugavpils pulka II bataljons sastapa uzbrucējus ar uguni; pēc ilgākas 
apšaudīšanās II bataljons bija pārgājis pretuzbrukumā un sācis spiest ienaidnieku atpa-
kaļ. Tanī pašā laikā I bataljons bija iesācis uzbrukumu uz Borisovu un šā bataljona labais 
flangs (2. rota) bija izvirzījies ienaidniekam uz flanga, jo ienaidnieks nāca no stacijas uz 
miesta pusi, kādēļ ienaidnieka flangs izrādījās apņemts. Velosipēdistu rota, nākdama no 
Lugiem uz Kikučevu, bija iznākusi ienaidniekam uz otrā flanga un pat aizmugurē un no 
turienes iesākusi enerģiski uzbrukt. Velosipēdistu rotas uzbrukums ir bijis ienaidniekam 
pilnīgi negaidīts. Sarkanarmieši pilnīgi sajukuši un sākuši panikā bēgt. izmantojot šo ga-
dījumu, Daugavpils pulka bataljoni bija turpinājuši ienaidnieka vajāšanu, atsacīdamies 
no nakts atpūtas un nenogaidot uzbrukuma sākšanās laiku, kurš bija pavēlē noteikts uz 
plkst. 6 no rīta.

Velosipēdistu rota bija ņēmusi virzienu uz austrumiem no stacijas – tas ir, apejot 
pēdējo, kamēr II bataljons, turpinādams uzbrukumu stacijas virzienā, bija pēdējo ieņē-
mis. I bataljons arī bija satriecis ienaidnieka labā flanga pretošanos un ieņēmis Borisovas 
apkārtni. Jau dienas gaismā bataljoni turpināja ienaidnieka vajāšanu uz austrumiem no 
dzelzceļa. 6. un 7. rotas bija ieņēmušas Badna Gorkas sādžu, kamēr velosipēdistu rota 
bija vēl tālāk uz priekšu gājusi uzbrukumā pa ceļu no Badna Gorkas uz Straņiki Gorki. 
Ap plkst. 12 dienā velosipēdistu rota bija iebrukusi Gorku sādžā. Gorku sādžā atradās 
Atsevišķās Petrogradas brigādes štābs. Brigādes komandieris nebija domājis, ka latviešu 
karaspēks tik ātri paspēs iebrukt tik dziļā aizmugurē, un tādēļ mierīgi gaidījis ziņoju-
mus no saviem pulkiem, kad Gorku sādžā iebrukuši varonīgie velosipēdisti. Velosipe-
distu rota bija saņēmusi gūstā brigādes komandieri, brigādes komisāru, dažus kareiv-
jus un 3 vezumus ar patronām un granātām, kuri bija sagatavoti nosūtīšanai uz fronti 
II Petrogradas pulkam.

Citas Daugavpils pulka daļas bija palikušas tālu iepakaļ no velosipēdistu rotas, tikai 
no I bataljona viens vads bija izvirzījies uz priekšu un ieņēmis Šļapkinas sādžu.

Pēc pusdienas ienaidnieks bija savilcis pret šo rajonu 84. pulku (no igauņu frontes) 
un iesāka stiprus pretuzbrukumus. Ievērojot mūsu bataljonu lielo nogurumu un nepie-
ciešamību nodibināt sakarus un satiksmi, nebija izdevies tūliņ izbīdīt lielākus spēkus uz 
Gorkiem un Šļapkinu, tādēļ velosipēdistu rotai un vadam pie Šļapkinas bija atļauts va-
karā atiet atpakaļ. Rota un vads atsita vairākus sarkanarmiešu uzbrukumus un tikai tad 
atgāja; pie tam velosipēdistu rota, atsizdama uzbrukumus, bija pati gājusi pretuzbruku-
mos, nodarīdama ienaidniekam ļoti lielus zaudējumus, un bija atkāpusies tikai 11. janvārī 
plkst. 3 no rīta un tikai līdz Stranikiem, kur ieņēmusi pozīciju.

Daugavpils pulka III bataljons, kā jau minēju, plkst. 3 bija pienācis pie Kotlešu sā-
džas. Sādža no frontes labi nocietināta un frontes priekšā upīte ar stāviem krastiem. 
Kāds no vietējiem iedzīvotājiem bija uzrādījis ceļu, pa kuru var sādžu apiet un iebrukt 
no austrumu puses. Uzbrukums bija izvests ar divām rotām no austrumiem un ar vie-
nu rotu no dienvidiem. Pēc ½ stundu ilgas nakts cīņas sādža bija ieņemta 4.30 no rīta. 
Ienaidnieks visu dienu un līdz vakara krēslai bija mēģinājis ar pretuzbrukumiem dabūt 
šo sādžu atpakaļ, bet visi pretuzbrukumi bija atsisti. Pašā kreisajā flangā jātnieku vads 
ieņēmis Skoptovu, Klimovu un Ludovku.

Partizānu pulks ar savu centru un kreiso flangu turpināja uzbrukumu Škilbanu vir-
zienā. Tagad, 10. janvārī, bija pievesta arī artilērija, bet ļoti maz  – viens vads. Visi trīs 
bataljoni (II, III un IV) iegūst mazas sekmes: ieņemtas tikai kādas tuvākās sādžas. Tur-
pretim Partizānu pulka I bataljons arī no rīta iesācis ienaidnieka vajāšanu un ar strauju 
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uzbrukumu bija ieņēmis Korsovkas staciju, kur krita mūsu rokās bagāts kara materiāls: 
4 lokomotīves, 110 vagonu, cisterna ar petroleju, ieroči un daži citi materiāli. Jātnieki bija 
mēģinājuši ieņemt arī miestiņu, bet neizdevīgi.

Arī Liepājas un Ventspils pulki, neskatoties uz to, ka pulku daļas bija izkaisītas uz ga-
ras frontes, bija pavirzījušies uz priekšu, saņēmuši gūstekņus un trofejas. Liepājas pulks 
bija ieņēmis Dricanus un Kokareviškus; Ventspils pulks – ieņēmis Varakļānu miestu un 
Tuču sādžu. Ventspils pulka komandierim bija atdots atpakaļ viņa bataljons, kurš līdz 
tam bija padots Liepājas pulkam.

10. janvāra uzbrukuma izvešanā sevišķu varonību bija izrādījis Daugavpils pulks. 
Naktī no 8. uz 9. janvāri pulks bija gājis uz izejas stāvokli; 9. janvārī visu dienu tas bija 
vedis kauju; naktī no 9. uz 10. janvāri tas atsit pretuzbrukumus un bez atpūtas atkal iet 
uz priekšu, vezdams kaujas bieži vien ar lielākiem ienaidnieka spēkiem. Tāpat lielu dros-
mi un straujumu bija pierādījis Partizānu pulka I bataljons, ieņemot Korsovkas staciju.

10. janvāra kaujās atkal dažas ienaidnieka daļas bija lielā mērā cietušas un bija pat 
jāskaita par pilnīgi izjauktām, bet uz frontes atkal bija parādījušies jauni pulki no Igau-
nijas frontes.

Uz nākošo dienu, 11. janvāri, visām daļām bija dots uzdevums turpināt uzbrukumu.
11. janvāris iesākās ar uzbrukumu no abām pusēm: arī ienaidnieks bija pievilcis uz 

fronti visas tuvākās rezerves un ar pretuzbrukumiem gribēja ieņemt atpakaļ pazaudētās 
vietas. Ventspils pulka labais flangs pēc niknām kaujām sasniedz līniju Belkovskije–Gri-
gi–Aizpuriški, Broki un Teilani, saņemdams 2 ložmetējus, telefonus, lielgabalu lādiņus 
un citus kara materiālus. Uz Ventspils pulka kreisā flanga gar dzelzceļu no sākuma uz-
brukums bija gājis sekmīgi, bet tad ienaidnieks ar lieliem spēkiem bija pārgājis pretuz-
brukumā un pēc niknām cīņām apturēja Ventspils pulku uz līnijas Ugarniki–Stari–Riko-
va–Šula–Dricani. Šinī rajonā bija saņemti gūstekņi no pieciem sarkanarmijas pulkiem. 
Tāpat ar prāviem spēkiem ienaidnieks bija uzbrucis pie Žogotiem, bet uzbrukums bija 
atsists ar mūsu uguni.

Pēdīgi Partizānu pulkam izdevās izsist 15. armijas sevišķu uzdevumu pulku no tā 
pozīcijām un pie Škilbaniem ieņemt Baltinovu un visu Škilbanu augstumu rajonu. Atse-
višķu uzdevumu pulks gan bija mēģinājis ar pretuzbrukumiem atdabūt atpakaļ augstu-
mus, bet pretuzbrukumi bija atsisti.

Daugavpils pulka rajonā – uz ziemeļiem no Marienhauzenas stacijas – ienaidnieks 
arī bija pārgājis pretuzbrukumā un pie Lomu sādžas ielencis Daugavpils pulka 8. rotu. Šī 
rota bija ļoti varonīgi vedusi kauju: attīstot stipru ložmetēju uguni, rota bija apstādinā-
jusi ienaidnieku, ar to pašu uguni nodarījusi ienaidniekam lielus zaudējumus un pēc tam 
pārgājusi pretuzbrukumā, sasitusi ienaidnieku un, vajādama to, uz tā pleciem iebrukusi 
Gorošinas un Rjejovas sādžās un tās ieņēmusi.

Latgales eskadrona jātnieku izlūku nodaļa nogājusi līdz Žogovas stacijai, tur redzē-
jusi lielākus ienaidnieka spēkus.

12. janvārī turpinājās kaujas ar uzbrukumiem no abām pusēm: ienaidnieks veda ļoti 
aktīvu aizsargāšanos.

Ventspils pulka labais spārns atkal bija sekmīgi gājis uz priekšu un saņēmis ložme-
tējus un gūstekņus. Šā pulka kreisajā flangā kaujas turpinājās visu nakti no 11. uz 12. jan-
vāri, kamēr beidzot ventspilieši bija ieņēmuši Veljanu miestu, kur arī saņemti gūstekņi 
un ieroči. Atkal uz frontes bija sastapti jauni ienaidnieku pulki. Pievakarē ienaidnieks 
ar diviem pulkiem bija uzbrucis Varakļānu miesta virzienā, uzbrukumu pabalstījuši ar 
uguni divi bruņotie vilcieni. Ar veiklu un drošsirdīgu pretuzbrukumu ienaidnieks ticis 
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atsists, pie tam pilnīgi izklīdināts 472. Padomju Krievijas pulks, pulka štābs ar komandie-
ri, adjutantu un citiem kritis gūstā; tāpat kritis gūstā ienaidnieka ziņnesis ar uzbrukuma 
pavēlēm.

Partizānu pulka rajonā ienaidnieks arī vairāk reizes pārgājis uzbrukumā uz Baltinovu 
un Korsovku; arī šie uzbrukumi atsisti ar prāviem zaudējumiem ienaidnieka pusē.

Daugavpils pulks arī mazliet bija pagājis uz priekšu: velosipēdistu rota bija ieņēmusi 
Gorodišči; ienaidnieks uz Daugavpils pulka frontes tagad izrādīja ļoti niknu pretošanos 
ar no igauņu frontes pievilktiem palīga spēkiem; niknas kaujas norisinājās Moračevas, 
Bokovas un Bašmetjevas rajonā. Vakarā ienaidnieks bija nācis uzbrukumā uz Gorodišči; 
velosipēdistu rota ar pretuzbrukumu bija ielenkusi daļu no pretinieka spēkiem, pie kam 
tika saņemti gūstā 120 sarkanarmieši un 2 ložmetēji. Jātnieku izlūki atkal bija nonākuši 
līdz Žogovas stacijai un tur sabojājuši dzelzceļu.

Tātad divas pēdējās dienas – 11. un 12. janvārī – no mūsu puses tika gan iegūtas sek-
mes un pat ļoti plašos apmēros, bet ne galvenā trieciena virzienā – Pitalovas stacija vēl 
atradās ienaidnieka rokās. Vispārējās sekmes gan deva izredzes, ka arī Pitalovas rajons 
tiks ieņemts. Kad uz visas frontes ienaidnieks tiks dzīts atpakaļ, tad arī Pitalovas rajonā 
to nebūs grūti padzīt. Bet tomēr paredzams bija tas, ka Pitalovas rajonu vairs nebūs tik 
viegli ieņemt kā pirmajā dienā, kad velosipēdistu rota bija paspējusi iebrukt līdz preti-
nieka brigādes štābam. Ienaidnieks tagad jau bija apsvēris Pitalovas mezgla nozīmi un 
sagrupējis tur vairāk karaspēka. Pitalovas rajonā ienaidniekam pienāca pulki, kuri līdz 
šim bija stāvējuši uz blakus atrodošās Igaunijas frontes; šie pulki bija labāk apmācīti un 
organizēti, tie veda aktīvu aizsargāšanos, tādēļ Daugavpils pulkam nebija viegli uz priek-
šu tikt.

Uzbrukuma turpinājums visā frontē no 13. līdz 20. janvārim

Latgales atbrīvošanas uzbrukumu iesākot, mūsu izlūkošanas nodaļa bija savākusi 
pareizas ziņas par pretinieka spēkiem: kādas karaspēka daļas un kādā sastāvā atrodas uz 
frontes un aiz frontes – armijas rezervē. Pie uzbrukuma plāna izstrādāšanas tika ņemti 
vērā kā tie pretinieka spēki, kuri bija tieši frontē, tā arī tie, kuri atradās armijas rezervē 
vai tieši blakus mūsu frontei uz Igaunijas frontes. Šo pretinieka spēku sastāvu es pievedu 
sākumā. Pa Daugavpils ieņemšanas operācijas laiku (no 3. līdz 5. janvārim) mūsu kara-
spēks arī sastapa tikai tās ienaidnieka karaspēka daļas, kuras jau agrāk bija uz frontes. 
Šī operācija bija izvesta tik ātri un ienaidniekam negaidot, ka ienaidnieks nebija paspējis 
pievilkt palīga spēkus ne tikai no aizmugures, bet pat no armijas rezervēm. Turpretim, 
iesākot uzbrukumu Pitalovas virzienā, mūsu karaspēks, sākot jau no 10. janvāra, sastapa 
ienaidnieka daļas, kuras agrāk frontē nebija atradušās. Vispirms sastapa tās daļas, kuras 
bija pretinieka armijas rezervē vai uz tieši blakus atrodošās Igaunijas frontes: 83. un 84. 
pulki un 32. pulks, kā arī II komunistu trieciena bataljons; šīs daļas ietilpa mūsu agrākajā 
spēku aprēķinā. Pēc tam sāka parādīties ienaidnieka daļas, kuras bija pārvestas no tālā-
kas Igaunijas frontes (no Narvas frontes) un tālākas aizmugures. Par šo daļu pienākšanu 
mums iepriekš ziņu nebija, bet gan pie uzbrukuma plāna ņēma vērā, ka jauni spēki var 
pienākt, un tādēļ arī bija jāsteidzas ar uzbrukumu.

Pēc ziņām, kuras bija ievāktas tanī laikā un kuras pēc pārbaudījuma ir izrādījušās par 
pareizām, jau 13. janvārī ienaidnieks bija palielinājis savus spēkus ar sekojošām pieves-
tām karaspēka daļām:
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štiku ložmetēju
1) 82. pulks 400 9
2) 53. divīzijas II brigāde: 472., 474. pulki 800 18
3) 4. str. div. II brigādes 30. pulks 400 7
4) Atsevišķā latviešu lielinieku rota 520 8
5) Sarkano komunāru pulks 1200 18
6) 87. pulks 400 9
7) 53. diviz. II brig. 471. un 473. pulki 800 20
8) 1. padomju pulks 900 18
Kopā 5420 107

Bez tam ienaidnieks bija pievedis jaunus spēkus un sagrupējis tos uz Rēzeknes–Dau-
gavpils dzelzceļa. Šie spēki gan bija vērsti galvenā kārtā pret poļu karaspēku, bet varēja 
tikt izlietoti arī pret mums. Še bija sagrupēti: 6. divīzijas I brigāde – 46., 47. un 48. pul-
ki un 1. divīzijas III brigāde – 7., 8. un 9. pulki. Bez tam vēl bija pienākuši kādi jātnieku 
eskadroni, bruņoti vilcieni un lielgabali uz platformām; noteiktas ziņas par šīm dažā-
dām sīkām jaunpienākušajām daļām ir grūti savācamas; no lieliniekiem izdoti apraksti 
ir ļoti trūcīgi, nepilnīgi un cits citam pretimrunājoši. Vistuvāk pie patiesības būs, ja mēs 
rēķināsim uz mūsu frontes pienākušos pretinieka spēkus uz 3300 štiku un tos spēkus, 
kuri bija sagrupēti uz Rēzeknes–Daugavpils dzelzceļa – pret poļiem un pa daļai arī pret 
mums – uz 1800–2000 štiku. Kopā iznāk, ka ienaidnieka spēki pavairojušies par 5300 
līdz 5500 štiku. Ienaidnieka zaudējumi, pēc mūsu aprēķina, bija jāskaita ap 2000 – kritu-
šos, ievainotos, gūstekņos un izklīdušos. Ja atrēķinām šos zaudējumus, tad tomēr iznāk, 
ka ienaidnieka spēki ir pieauguši apmēram par 5420 līdz 6000 štikiem, pielaižot varbūtī-
bu, ka dažas daļas nav zināmas. Tātad ienaidnieks bija paspējis izlīdzināt to mūsu spēku 
pārsvaru, kuru mēs ieguvām ar Latgales divīzijas pārvešanu uz fronti. Bija jāņem vērā, 
ka katru nākošo dienu vēl var pienākt jauni ienaidnieka spēki. Latvijas spēkus arī varēja 
palielināt ar Vidzemes divīzijas pārsviešanu uz austrumu fronti, bet bija vajadzīgs laiks; 
tuvākajās dienās tas vēl nebija iespējams: Bermonta fronte gan vairs faktiski neeksistēja, 
bet Vidzemes divīzijas pulkiem arī bija nepieciešama atpūta, lai papildinātu materiālo 
daļu, apģērba, apavu un citus trūkumus. Tikai 4. Valmieras pulks varēja pēc 2–3 dienām 
tikt nosūtīts uz fronti: šis pulks atradās Rīgā un tika sagatavots nosūtīšanai.

Lēna un vienlīdzīga uzbrukuma turpināšana visā mūsu karaspēka frontē varēja no-
vest pie ļoti kritiska stāvokļa. Ienaidnieks, pastāvīgi palielinot savus spēkus, varēja galu 
galā mūsu karaspēka virzīšanos apturēt, tad sagrupēt kādā vietā lielākus spēkus un pār-
iet pretuzbrukumā pret mūsu garo, gandrīz vienlīdzīgi izstiepto fronti. Ja tik ienaidnie-
kam izdotos apturēt mūsu uzbrukumu vai pat tikai aizkavēt mūsu uzbrukumu tik tālu, 
ka mūsu sekmes paliktu niecīgas, tad viņam bija ļoti viegli sagrupēt spēkus stipram pre-
tuzbrukuma triecienam. Padomju Krievijas karaspēks visos karos izlietoja šādu darbības 
metodi, tas ir – aizsargāties ar stipru pretuzbrukumu, sagrupējot kādā virzienā lielākus 
spēkus un pa to laiku uz pārējās frontes aizsargājoties ar mazākiem spēkiem.

Kā no Padomju Krievijas rietumu frontes komandiera rīkojumiem redzams, tad pret 
mūsu karaspēku arī patiesi bijis nodomāts izdarīt stipru prettriecienu. Sākot no 9. jan-
vāra, kad iesākās mūsu karaspēka uzbrukums visā frontē, Padomju Krievijas Rietumu 
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frontes komandieris sācis dot enerģiskus rīkojumus frontes aizstāvēšanai. Pirmkārt – ti-
cis aizrādīts XV armijas komandierim apturēt Latvijas karaspēka uzbrukumus ar pre-
tuzbrukumu Krustpils virzienā. Šo pretuzbrukumu izdarīt ar tiem spēkiem, kuri atrodas 
armijas rīcībā, piedodot vēl dažus jaunpienākušus pulkus: 1. strēlnieku un Sarkano ko-
munāru pulkus, kā arī tos pulkus, par kuru pienākšanu es jau aizrādīju. Otrkārt, pavēlēts 
sagatavot galveno pretuzbrukumu: no citiem jaunpienākušajiem spēkiem pavēlēts sa-
stādīt stipru trieciena grupu Sebežas–Novosokoļņiku–st. Kļastici rajonā. No šās triecie-
na grupas aizliegts izlietot kaut kādas [daļas] frontes aizsargāšanai. Triecienu pavēlēts 
iesākt tikai tad, kad jau visi spēki būtu sagrupēti. Trieciena mērķis – ieņemt vismaz to 
stāvokli, kāds bijis decembra beigās.

Pretuzbrukums Krustpils virzienā bijis nodomāts apmēram uz 14.–15. janvāri. Šo 
virzienu frontes komandieris (kā tas redzams no viņa aizrādījumiem) ir izvēlējies aiz 
apstākļu nezināšanas: uzbrūkot Krustpils virzienā viņš ir domājis iedzīt ķīli starp poļu 
un latviešu karaspēku, būdams pārliecībā, ka pie Krustpils dzelzceļa atrodas latviešu 
labais flangs; pie tam frontes komandieris ir bijis vēl tanī pārliecībā, ka no mūsu puses 
Pitalovas virzienā ir sagrupēti ļoti lieli spēki: uz frontes Latgales divīzija un aiz viņas re-
zervē visa Vidzemes divīzija. Jau 14. janvārī frontes komandieris lielā mērā pastiprinājis 
XV armijas labo flangu – pie Pitalovas, atdodot pavēli VII armijai (pret Igaunijas fronti) 
pēc 48 stundām sākt pārvadāt 55. divīzijas II brigādi uz XV armijas fronti; XV armijas 
komandierim pavēlēts nostādīt šo brigādi labajā flangā (pie Pitalovas); šinī brigādē bi-
jis 1900 štiku un 8 lielgabali. Tālāk XV armijai dota pavēle izvest rezervē 21. divīzijas III 
brigādi (740 štiku un 2 lielgabali) un turēt to gatavībā pārvešanai uz XV armijas fronti.

Ienaidnieka pretuzbrukums ar ne visai lieliem spēkiem Krustpils virzienā priekš 
mums nebija bīstams: Krustpils virziens bija aizsargāts ar stipru karaspēku – Ventspils 
pulku un landesvēru. Ja ienaidnieks būtu pat ieguvis šinī virzienā sekmes, tad šis apstāk-
lis nevarētu apstādināt mūsu operācijas plāna izvešanu. Mūsu sekmes abos flangos 
piespiestu ienaidnieku atkāpties, pretējā gadījumā Krustpils virzienā uzbrūkošās ienaid-
nieka daļas varētu tikt atgrieztas ar poļu virzīšanos uz Ludzi no dienvidiem un Latga-
les divīzijas labā flanga virzīšanos no ziemeļiem uz Ludzi. Daudz nepatīkamāks mums 
bija tas apstāklis, ka ienaidnieks diezgan lielā mērā pastiprināja savus spēkus pret mūsu 
kreiso flangu: ļoti bīstams mums bija stiprāks pretuzbrukums pret mūsu kreiso flangu. 
Ienaidniekam bija še šoseja un dzelzceļš, turpretim no mūsu puses uz kreiso flangu veda 
tikai dzelzceļš, kamēr citi ceļi bija ārkārtīgi sliktā stāvoklī. Poļi nevarēja sniegt palīdzību 
mūsu kreisajam flangam. Ja mūsu uzbrukumi še tiktu pat tikai apstādināti, tad taptu 
nedrošs viss Latgales divīzijas stāvoklis: kamēr nebūtu ieņemta Pitalovas stacija, tikmēr 
uz Latgales divīzijas frontes nevarēja tikt nodibināti ne labi sakari, ne satiksme un visa 
vajadzīgā kara materiāla piegādāšana. Kamēr Latgales divīzijas kreisais flangs nebija iz-
bīdījies pietiekoši tālu aiz Vecgulbenes–Pitalovas un Pitalovas–Rēzeknes dzelzceļa, tik-
mēr Latgales divīzijas pievedu ceļi (apgādība), satiksme un sakari nebija nodrošināti. Ja 
mēs to nepaspētu līdz sniega kušanai, tad arī nebūtu cerības atbrīvot Ziemeļlatgali. Ja 
ienaidnieks apturētu mūsu kreiso flangu, tad viņam nebūtu bīstami arī Latgales divīzi-
jas labā flanga uzbrukumi (Partizānu, Liepājas un pat Ventspils pulka), jo šie uzbrukumi 
pārvērstos par frontāliem un ienaidniekam būtu iespēja apdraudēt tos no flanga – no 
ziemeļiem. Ienaidnieks ir bijis ļoti slikti orientēts kā par mūsu militāriem, tā politiskiem 
apstākļiem. Ienaidnieks nav tieši zinājis, kur atrodas mūsu frontes robeža ar poļu kara-
spēku; šo robežojumu viņš ir domājis Krustpils virzienā. Ienaidnieks ir domājis, ka notiek 
pilnīgi saskaņota kopdarbība starp visiem trim kaimiņiem: Latviju, Lietavu un Poliju, un 
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tādēļ ir baidījies no tā, ka poļi varētu iet taisni no Krāslavas uz Ludzi un latvieši ar vi-
siem labā flanga spēkiem gar Krustpils–-Rēzeknes dzelzceļu uz Rēzekni un Ludzi, kamēr 
Lietavas armija turētu fronti starp mums un poļiem; ar tādu manevru tad varēja tikt 
atgriezta un sagūstīta visa lielinieku Daugavpils rajona karaspēka grupa. Kā zināms, tad 
politisku apstākļu dēļ šāda operācija no mūsu puses bija pilnīgi neiespējama. Sliktas mi-
litāro apstākļu novērtēšanas dēļ ienaidnieks neizmantoja mūsu kreisā flanga grūto stā-
vokli un nesagrupēja tur pietiekoši daudz spēku. No otras puses, ir jāatzīmē mūsu kreisā 
flanga Daugavpils pulka varonība: visa tālākā operācijas izdošanās vai neizdošanās līdz 
Valmieras pulka pienākšanai bija atkarīga no Daugavpils pulka varonības; mūsu pirmās 
un tālākās sekmes kreisajā flangā ir – Daugavpils pulka nopelns.

Kā zināms, tad ienaidnieka pretuzbrukums Krustpils virzienā netika izvests dzīvē vai 
arī tika izvests, bet ļoti niecīgos apmēros. Par iemeslu, kādēļ pretuzbrukums nav izvests, 
esot bijis Korsovkas ieņemšana no Partizānu pulka. Uz Ludzi no Krievijas atsūtītais un 
pretuzbrukumam nozīmētais Sarkano Komunāru pulks steidzīgā kārtā nosūtīts uz Kor-
sovkas virzienu. Turpretim vispārīgais lielais pretuzbrukums atstāts spēkā un sagatavo-
šanās uz to tikusi vesta visu laiku.

No visiem notikumiem 9., 10. un 11. janvārī sastādījās diezgan skaidra apstākļu aina: 
uz Latgales divīzijas frontes ir parādījušies jauni un diezgan prāvi ienaidnieka spēki; ie-
naidniekam ir iespēja vēl vairāk palielināt savus spēkus pret Latgales divīziju – pret mūsu 
kreiso flangu.

Mūsu kreisajam flangam ir ļoti liela nozīme: sekmes vai nesekmes uz kreisā flanga at-
sauksies uz visas frontes, un vienīgi no kreisā flanga atkarājas Ziemeļlatgales atbrīvošana.

Mums nav iespējas ātrā laikā palielināt spēkus kreisajā flangā. Valmieras pulka no-
nākšana uz fronti tikai izlīdzināja mūsu zaudējumus. Atliekas vienīgi izlietot citu līdzek-
li, lai mūsu kreisais flangs gūtu sekmes; tāds līdzeklis varēja būt darbība, kura varētu 
atvilkt pretinieka spēkus no mūsu kreisā flanga vai, vismazākais, neļaut ienaidniekam 
vēl vairāk palielināt spēkus pret mūsu kreiso flangu. Vienīgais līdzeklis, ar kuru varēja 
atvilkt ienaidnieka spēkus no mūsu kreisā flanga, bija stiprs poļu karaspēka uzbrukums 
no Daugavpils rajona kopā ar mūsu labo flangu – Rēzeknes un Jelgavas pulkiem. Šis lī-
dzeklis tagad bija jāizlieto.

Sākot no 6. janvāra, poļu karaspēks un mūsu labais flangs stāvēja gandrīz uz vie-
tas. Poļu karaspēks bija pārnācis pār Daugavu, ieņēmis rajonu no Krāslavas līdz Višķu 
stacijai; tagad tas bija piespiests nokārtot savu aizmuguri  – noorganizēt apgādību ar 
kara materiāliem un uzturu. Tā kā dzelzceļa tilta pār Daugavu nebija, tad bija vajadzīgs 
nokārtot pārvadāšanu pār Daugavu no Turmontu stacijas līdz Daugavpils stacijai: tas 
aizņēma zināmu laika sprīdi. Mēs bijām apņēmušies apgādāt poļu karaspēku ar uzturu, 
sākot no tā laika, kad būs nodibināta dzelzceļa satiksme starp Rīgu un Daugavpili; bez 
tam mēs bijām apņēmušies piegādāt arī tos uzturas līdzekļus, kuri būtu atrodami Latga-
lē uz vietas, jo mums taču no pašas pirmās dienas bija jāuzstājas par ieņemtā apgabala 
pārvaldniekiem, un tādēļ mēs nevarējām atļaut to, lai poļu karaspēks pats ņemtu vietē-
jos līdzekļus; bija vajadzīgs, lai poļu karaspēks saņemtu visu vajadzīgo caur mūsu admi-
nistratīvo pārvaldību (apriņķa priekšnieku): poļi tam bija piekrituši, gribēdami uz katra 
soļa pierādīt savu draudzību, tādēļ mums vajadzēja to kārtīgi izvest dzīvē. Par nelaimi, 
kā poļu karaspēka apgādība ar uzturu no mūsu saimniecības pārvaldes, tā ieņemtā ap-
gabala administratīvās pārvaldības ierīkošana un noorganizēšana no sākuma negribēja 
veikties. Dzelzceļa satiksme jau sen bija nodibināta, bet neviens pārtikas vagons poļu ka-
raspēkam nebija nosūtīts. Ņemot vērā mūsu trūcīgos apstākļus, mums, zināms, nebija 
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viegli piegādāt uzturu poļiem, bet, ja mēs to bijām apņēmušies, tad mums vajadzēja 
savu solījumu izpildīt, jo pretējā gadījumā mēs būtu devuši poļiem tiesību arī neizpildīt 
to, ko poļi mums bija solījuši. Bez tam poļi jau tā izrādīja pretimnākšanu un bija ar mieru 
saņemt uzturu, tikai sākot no ceturtās dienas pēc pāriešanas pār Daugavu. Šie uzturas 
līdzekļi taču bija vienīgā kompensācija, kuru poļi no mums prasīja; uzturu poļi prasīja 
tikai 20000 cilvēkiem (mūsu armijā uz uzturas, bez poļiem, bija pāri par 70000 cilvēku). 
Par uzturas piegādāšanu poļiem bija doti rīkojumi jau sen iepriekš. 6. janvārī sarunā par 
operatīvām darīšanām poļu kapteinis Miškovskis starp citu izteicās, ka viņam jārunā ar 
Apgādības daļu, lai tak kaut ko no uzturas nosūtot. No tā es dabūju zināt, ka vēl nekas 
nav sūtīts. Mūsu apgādības priekšnieks man pateica, ka viņš esot bezspēcīgs: viņš esot 
rīkojumus devis, bet saimniecības priekšnieks vilcinot. Bija jāizlieto visasākie draudi, lai, 
vismazākais, parādītu poļiem, ka, ja ne viss, tad kaut kas tiek sūtīts.

Tikpat gausi gāja ar mūsu apriņķa valdes ierīkošanu. Lai gan ar iekšlietu ministra 
kungu bija norunāts, ka mūsu apriņķa priekšnieks ieradīsies Daugavpilī to pašu dienu, 
kad mūsu karaspēks tur ieradīsies; pagāja dienas pēc dienām, bet no iekšlietu ministra 
nozīmētais apriņķa priekšnieks kā nebrauca, tā nebrauca. Kad beidzot šis apriņķa priekš-
nieks arī iebrauca, tad drīz vien noskaidrojās, ka viņš pavisam nav spējīgs reprezentēt 
mūsu administratīvo varu un izpildīt savus pienākumus; tanī laikā mums vajadzēja no 
pašas pirmās dienas nostādīt mūsu administratīvo pārvaldīšanu priekšzīmīgi, tas bija 
nepieciešami kā pret poļiem, tā atbrīvotā apgabala iedzīvotājiem.

Sarunas ar poļiem par jaunas operācijas iesākšanu bija ļoti īsas: kapteinis Miškovskis 
nākošajā dienā (12. janvārī) paziņoja man, ka frontes komandieris ir devis pavēli iesākt 
jaunu uzbrukumu 13.  janvārī. Tālāka uzbrukuma plāna izstrādāšana kā priekš poļu ka-
raspēka, tā arī priekš poļiem padotās Latvijas karaspēka grupas (Rēzeknes un Jelgavas 
pulki un landesvērs, zem Kurzemes divīzijas komandiera vadības) piekrita poļu grupas 
komandierim ģenerālim Smigli-Ridzam; izstrādātais plāns un dotās pavēles tika tūliņ 
man darītas zināmas. Tālākais poļu–latviešu grupas uzbrukuma plāns bija tas, ka Polijas 
karaspēkam bija jāuzbrūk austrumu un ziemeļaustrumu virzienos un mūsu karaspēkam 
ar labo flangu jāturas līdzās poļiem, pēc iespējas virzoties uz priekšu arī ar centru un 
kreiso flangu. Tālāka uzbrukuma iesākšana bija noteikta uz 13. janvāri.

Laikmetā no 6. līdz 12. janvārim uz mūsu labā – poļiem padotā – flanga bija notikusi 
sekojoša karadarbība.

6. janvārī ienaidnieks bija taisījis nelielu pretuzbrukumu Rēzeknes pulkam; pretuz-
brukums bija viegli atsists.

7. janvārī Jelgavas un Rēzeknes pulku izlūki bija dažās vietās padzinuši ienaidnieka 
priekšējās daļas. Ienaidnieks bija ar prāviem spēkiem vedis uzbrukumu no Bramaņiem 
uz Niedermuižu – pret Jelgavas pulka labo flangu; uzbrukums bija atsists, ienaidnieks 
cietis lielus zaudējumus.

Naktī no 7. uz 8. janvāri ienaidnieks ar lieliem spēkiem bija vedis uzbrukumus Nieder-
muižai; uzbrukumi turpinājušies visu nakti; uzbrukumi atsisti no Jelgavas pulka III rotas. 
9. janvārī ienaidnieks atkal turpinājis uzbrukumus Niedermuižai un atkal atsists. Rēzek-
nes pulka izlūki vairākās vietās bija padzinuši ienaidnieka priekšējās daļas. Landesvērs 
bija izvedis stipru izlūkošanu visā savā frontē: uz Sumankiem, Leivelišķiem, Rudņikiem 
un Čigantovu; visos virzienos ienaidnieks padzīts un saņemti gūstekņi. Ar savu kreiso 
flangu landesvērs ieņēmis Molokolnas sādžu, lai pabalstītu Ventspils pulka darbību.

10. janvārī landesvēra izlūki atkal bija saņēmuši gūstekņus un landesvērs mazliet 
izbīdījis savu fronti uz priekšu uz līnijas Vasiļevki-Vidi-Molokolna. Mūsu bruņotie vilcieni 
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bija enerģiski apšaudījušies ar ienaidnieka bruņotiem vilcieniem uz Daugavpils–Rēzek-
nes un Daugavpils–Drisas dzelzceļiem un padzinuši ienaidnieka bruņotos vilcienus.

11. janvārī landesvērs, pabalstīdams Ventspils pulka labo flangu, bija pārgājis uz-
brukumā ar savu kreiso flangu: ienaidnieks ar lieliem zaudējumiem izsists no vairākām 
sādžām un landesvēra kreisais flangs ieņēmis līniju Rusina–Kevlenki–Rusati, pie kam 
saņemti gūstekņi un ieroči.

12. janvārī poļu karaspēks jau iesācis sagatavošanās darbību, izbīdīdamies vairākās 
vietās uz priekšu, lai ieņemtu izdevīgas vietas priekš ātra tālāka uzbrukuma, kādēļ arī 
Jelgavas pulka labais spārns iesācis izvirzīšanos uz priekšu. Šā pulka I bataljons uzbrucis 
uz visas frontes, pie kam ieņemtas Plečas, Gubanišku un Strodu sādžas. Gubanišku sā-
džā saņemti 26 gūstekņi. Tālāk bataljons ar stipru kauju ieņēmis Ivigišku, Maskevičišku 
un Jegorišku sādžas. Jelgavas pulka III bataljons un Rēzeknes pulks izdarījuši pastiprinātu 
izlūkošanu, pie kam Rēzeknes pulka izlūki saņēmuši ložmetēju. Bruņotais vilciens, dar-
bodamies kopā ar poļiem, lielā mērā pabalstījis poļus un uzbrukuma vakarā nonācis līdz 
Rušonu stacijai.

Latgales divīzijas frontē, kā zināms, kaujas norisinājās bez pārtraukumiem; divīzi-
jas fronte lēni, bet pastāvīgi virzījās uz priekšu. Tā kā uzbrukuma fronte bija ļoti gara 
un aizmugures ceļi ārkārtīgi slikti, tad nebija iespējams izvest kaut kādas lielākas spēku 
pārgrupēšanās, bet bija iespējams tikai daudzmaz sabiezināt spēkus vienā vai otrā vietā 
uz kaimiņu iecirkņu rēķina. Uzbrukums bija arī jāturpina bez pārtraukuma. Tagad Latga-
les divīzijai par uzbrukuma galvenajiem mērķiem bija uzstādīti – kreisā flangā Pitalovas 
dzelzceļa mezgls, – šā mezgla ieņemšana un nodrošināšana, izvirzoties uz priekšu no tā. 
Tā kā no pārējās frontes nebija iespējams spēkus pārsviest Pitalovas virzienā, tad ar visu 
pārējo fronti arī atlikās tikai turpināt uzbrukumu taisni uz priekšu, lai, vismazākais, caur 
to ienaidnieks nevarētu savus spēkus no pārējās frontes pārsviest uz Pitalovas rajonu; no 
sevišķa svara uz pārējās frontes bija – vest uzbrukumus Rēzeknes virzienā.

Uz 13. janvāri Latgales divīzijas komandieris bija devis pavēli: Daugavpils pulkam 
uzbrukt, apejot Pitalovu no ziemeļiem, un Partizānu pulkam vest uzbrukumu, apejot Pi-
talovas mezglu no dienvidiem; Siguldas pulka daļām nodrošināt Daugavpils pulka krei-
so flangu; tām Partizānu pulka daļām, kuras neņemtu dalību uzbrukumā Pitalovai, bija 
uzdots vest uzbrukumus savos iecirkņos taisni uz priekšu, izmantojot arī Siguldas pulka 
8. rotu; tālāk, pa labi no Partizānu pulka, Liepājas un Ventspils pulkiem tāpat turpināt 
uzbrukumus savos rajonos.

Uzbrukuma gaita

13. janvārī mūsu labajā flangā iesākās tālākais uzbrukums ar pilnīgām sekmēm kā uz 
mūsu, tā uz poļu frontes. Mūsu frontē Jelgavas pulks ar saviem diviem bataljoniem (šā pul-
ka viens bataljons sastādīja Daugavpils garnizonu) pēc nelielām sadursmēm ar ienaidnie-
ku ieņēma uzdotos punktus: Lageri–Boskoši–Vigoda–Biedij–Salvij–Jasmuiža-Radovka.

Rēzeknes pulks sava uzbrukuma ceļā bija sastapis diezgan stipru ienaidnieka preto-
šanos pie Gavriem, Vaivodiem un Preļiem; tomēr līdz vakaram pulks bija ieņēmis uzdoto 
rajonu: Radovka–Preļi–Zondari. Pulks bija saņēmis 13 gūstekņus, artilērijas munīcijas 
ratus ar lādiņiem un vienu 48-līniju haubicu. Sevišķi stipru pretošanos ienaidnieks bija 
izrādījis landesvēra uzbrukuma rajonā pie Moskvinu, Rumpu, Punaij un Anspaku sā-
džām. Ar stipru uzbrukumu ienaidnieks bija izsists un landesvērs ieņēmis uzdoto līniju 
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Zondari–Pasturi; saņemti 40 gūstekņi un ložmetējs; arī landesvērs bija cietis nelielus 
zaudējumus.

Pašā labajā flangā kopā ar poļiem un poļu rīcībā darbojās mūsu bruņotais vilciens 
uz Daugavpils–Rēzeknes dzelzceļa. Vilciens bija izbraucis verstis 5 ienaidnieka rajonā, 
segdams ceļa un tiltu izlabošanu. Kamēr notikusi tiltu labošana, tikmēr vilciena koman-
dieris ar 10 kareivjiem aizgājis uz Bufališķu muižiņu un padzinis no turienes ienaidnieka 
pulka štābu. Ienaidnieks mēģinājis pāriet uzbrukumā, lai atgrieztu vilcienu, bet ar vilcie-
na uguni izklīdināts, pie kam atstājis diezgan daudz kritušu un ievainotu.

Ne tik vieglas sekmes guva mūsu kreisais flangs. Daugavpils pulks bija iesācis ener-
ģisku uzbrukumu Gorodiščes–Gračkova Goras virzienā; bija gan izdevies pavirzīties uz 
priekšu, bet ieņemt šos punktus nebija izdevies. Ienaidnieks, pareizi novērtējis šo virzie-
nu, bija ieņēmis ļoti izdevīgas pozīcijas ar plašu apšaujamo lauku un tālu novērošanu. 
Uzbrucēji bija sastapti ar stipru ložmetēju un artilērijas uguni. Lai neciestu lielus zau-
dējumus, pulks sāka sagatavot plānveidīgu uzbrukumu, vedot izlūkošanu un pievelkot 
savu artilēriju. Tur, kur pulks bija sasniedzis uzdoto līniju, tūliņ iesāka nocietināšanas 
darbus, jo še bija sagaidāmi pretuzbrukumi.

Partizānu pulks arī sastop stipru pretošanos; tomēr no pulka kreisā flanga tiek ie-
ņemta stacija Ponderi, bet apiet un ieņemt Pitalovu neizdodas. Partizānu pulka labajā 
flangā ienaidnieks bija nācis pretuzbrukumā, pretuzbrukumi atsisti.

Starp 13. janvāra kaujās kritušajiem ienaidnieka kareivjiem bija atrasti arī ķīnieši. 
Pretuzbrukumu pie Salmusjes muižas bija apvedusi latviešu komunistu rota.

Uz 14. janvāri Latgales divīzijas daļām deva pavēli turpināt uzbrukumu un ieņemt: 
Ventspils pulkam  – Pastori–Goljanus–Uljanovu; Liepājas pulkam  – Dricanu–Rogovkas 
līniju; Partizānu pulkam, uzbrūkot no dienvidiem, ieņemt Moračevu, Pitalovu un aug-
stumus gar Pleskavas šoseju uz ziemeļiem no Pitalovas; Daugavpils pulkam – ieņemt 
Gračkova Goru, Meļņicu un Žogovas staciju un Gorsku un pabalstīt ar labo flangu Par-
tizānu pulku pie Pitalovas ieņemšanas. Siguldas pulkam dots uzdevums nostiprināties 
un nodrošināt kreiso flangu. Kurzemes divīzijas daļām uz 14. janvāri dots uzdevums: 
ieņemt izdevīgākās vietas un nolīdzināt fronti. Galvenais uzbrukuma virziens bija Pi-
talovas dzelzceļa mezgls un pie šā mezgla tuvākās stacijas  – Moračevas un Žogovas. 
14.  janvārī uzbrukums galvenajā virzienā norisinājās sekmīgi. Ar strauju uzbrukumu 
Partizānu pulks bija ieņēmis Moračevas un Pitalovas stacijas un sasniedzis Utrajas upi. 
Ienaidnieks atkāpdamies bija paspējis uzspridzināt dzelzceļa tiltu pie Moračevas staci-
jas, tādēļ mūsu bruņotais vilciens nevarēja ienākt Pitalovas stacijā, lai pabalstītu tālāko 
uzbrukumu, apkarojot pretinieka bruņoto vilcienu, kurš tamdēļ ļoti droši varēja strādāt 
pret Partizānu pulka kreiso flangu un galvenā kārtā pret Daugavpils pulka fronti.

Daugavpils pulks arī bija uzsācis sekmīgu uzbrukumu no Gorodiščes uz Gračkovu 
Goru un Žogovu. 10. rota bija ieņēmusi Gračkova Goru un 11. rota tuvojās Žogovai. Ie-
naidnieks ar stipru bruņotā vilciena uguni bija atsitis uzbrukumu Žogovai un pat piespie-
dis 11. rotu atkāpties. Ar lielām grūtībām bija izdevies apturēt ienaidnieka pretuzbruku-
mus un noturēt mūsu rokās Gračkova Goru.

Latgales divīzijas labajā flangā ienaidnieks bija arī pārgājis niknā pretuzbrukumā 
pret Ventspils pulku, pie kam ienaidnieka bruņotais vilciens bija izbraucis cauri mūsu 
priekšējām daļām un apšaudīja tās no flanga un aizmugures. Ventspils pulks varonīgi 
atsitis ienaidnieka (kura starpā bijis daudz ķīniešu) uzbrukumus, kā arī padzinis viņa bru-
ņoto vilcienu ar mūsu bruņotā vilciena palīdzību. Pēc tam Ventspils pulks pats pārgājis 
uzbrukumā un ieņēmis – B. Vovarskije, Goljani Rjabku un Ziskanu sādžas.
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Liepājas pulks, sastapdams vājāku ienaidnieka pretestību, bija ieņēmis – Peliškus, 
Rugalus, Tekšus, Gradenus un Limužus, saņemdams gūstekņus, to starpā 1 ķīnieti un 
5 žīdus.

Ar Ventspils un Liepājas pulku uzbrukumiem no ziemeļu puses un poļu karaspēka 
uzbrukumiem no dienvidu puses ienaidnieks, kurš atradās pretim Kurzemes divīzijai, ju-
tās stipri apdraudēts no abiem flangiem un tādēļ bija atvilcis atpakaļ savas priekšējās 
daļas, kādēļ Liepājas pulks bez sadursmēm izvirzījās daudzmaz uz priekšu, bet Rēzeknes 
pulks un landesvērs palika uz vietas un veda tikai izlūkošanu.

Beidzot bija izdevies pabeigt 4. Valmieras pulka papildināšanu ar kara materiāliem 
un iesākt šī pulka nosūtīšanu uz fronti. Valmieras pulks tika padots Latgales divīzijas 
komandierim līdz Vidzemes divīzijas štāba pārvešanai uz fronti; Latgales divīzijas ko-
mandierim tika aizrādīts dot Valmieras pulkam kaujas iecirkni starp Partizānu un Lie-
pājas pulkiem, jo bija nodomāts Vidzemes divīziju nostādīt centrā – starp Kurzemes un 
Latgales divīzijām.

Par robežu starp Kurzemes divīzijas komandierim padotām daļām un Latgales di-
vīzijai padotām daļām tika noteikta līnija: Lotje–Antonopole–Rēzekne–Ludze (paši šie 
punkti Kurzemes divīzijai).

Tā kā pašā kreisajā flangā – Siguldas pulka rajonā – mūsu karaspēks jau gandrīz bija 
sasniedzis no mums vēlamo robežu, tad tika dots aizrādījums nocietināties uz izdevī-
gām pozīcijām.

Vidzemes divīzijas komandierim deva rīkojumu atstāt Palangas rajonā 6. Rīgas pul-
ku ar vienu bateriju un visas citas Vidzemes divīzijas daļas pārvest uz Rīgu un papildināt, 
lai tad varētu tikt nosūtītas uz Latgales fronti tūliņ pēc Valmieras pulka pārvešanas. 
6. Rīgas pulku padeva Zemgales divīzijas komandierim.

Rīgas pulku atstāja Palangā aiz dažādiem iemesliem: lai gan no Bermonta puses 
jauna avantūra nebija sagaidāma, tad tomēr lieka drošība neskādēja; ar Lietavu robežas 
vēl nebija nospraustas; no Lietavas ārlietu ministrijas izturēšanās bija redzams, ka tā 
mūsu intereses nekur negrib ievērot, tādēļ arī mēs nevarējām izlaist no rokām to, ko 
bijām iekarojuši; par Palangas apgabalu, kurš apdzīvots lielākā vairumā no latviešiem, 
mēs varējām apmainīt dažus latviešu apdzīvotus apgabalus, kuri ietilpa Lietavā; bez tam 
Rīgas pulkam bija vajadzīgs daudz laika, lai to padarītu par kaujasspējīgu.

Pēc Valmieras pulka uz Rīgu bija jāpārbrauc (no Priekules) Vidzemes divīzijas štābam.
Zemgales divīzija šinī laikā tikai formējās, un nebija cerību tuvākā nākotnē dabūt to 

uz fronti: no Francijas pasūtītie ieroči un apģērbi bija nokavējušies.
Ņemot visu šo vērā, Latgales divīzijas komandierim bija jārīkojas tikai ar viņa paša 

spēkiem un pienākošo Valmieras pulku, ko viņam arī paziņoja: „Pēc Valmieras pulka pār-
vedīs 5. Cēsu pulku, bet pārvešana ies tikpat lēni, kā līdz šim.”

Valmieras pulka pirmais ešelons (III bataljons) nonāca frontē 15. janvārī; bataljonu 
novietoja Moračevas–Bokovas rajonā – divīzijas rezervē.

15. janvārī no rīta ienaidnieks iesāka pretuzbrukumus Pitalovas rajonā ar nolūku 
atdabūt atpakaļ šo dzelzceļa mezglu. Ienaidnieks bija savilcis prāvus spēkus no blakus 
atrodošās igauņu frontes; pie Pleskavas šosejas bija uzstādītas baterijas un uz dzelz-
ceļa darbojās divi bruņotie vilcieni. Ienaidnieka pretuzbrukumi gan tika atsisti, bet arī 
mūsu daļas nebija spējīgas izbīdīties tālāk uz priekšu no Pitalovas rajona. Kaujās bija 
saņemti daži gūstekņi. Uz frontes starp Pitalovu un Korsovku Partizānu pulks ar kaujām 
bija ieņēmis Mihalčiku–Ljadinku–Zabolotjes–Želkas–Undinas rajonu. Tāpat ar diezgan 
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niknām kaujām Liepājas pulks bija sasniedzis Stankeviču, Lipuru, Puderevas,Vuseru un 
Dureniku sādžas.

Gar Krustpils–Rēzeknes dzelzceļu ienaidnieks izrādīja tikpat stipru pretošanos kā 
Pitalovas rajonā. Ventspils pulks bija varonīgi atsitis ienaidnieka uzbrukumus un pēc tam 
pats pārgājis uzbrukumā un atsviedis ienaidnieku. Ienaidnieks arī še bija savilcis rezerves 
no labākajām daļām –komunistus (arī latviešu komunistu rotu) un ar ķīniešiem papildi-
nātas daļas; uz kaujas lauka starp kritušiem bija atrasti ap 80 ķīniešu. Pulks bija sasnie-
dzis Danelišku–Tiškotu, Slobodkas un Lipuru sādžas.

Kurzemes divīzija 15. janvārī iesāka enerģisku tālāku uzbrukumu pēc poļu karaspēka 
grupas komandiera dotas pavēles. Kurzemes divīzijas labajam flangam bija pagaidām jā-
virzās gar Daugavpils–Rēzeknes dzelzceļu kopā ar poļu kreiso flangu, divīzijas kreisajam 
flangam jāņem virziens uz Rēzekni. Uzbrukums iesākās agri no rīta. Pret divīzijas labo 
flangu ienaidnieks jau priekšlaikā bija atkāpies, kādēļ Jelgavas pulks, nesaduroties ar ie-
naidnieku, ieņēmis uz 15. janvāri norādīto līniju – Lageri–Stupani. Rēzeknes pulkam jau 
bija sadursmes, lai gan ne visai stipras; pulks sasniedza līniju Kurka–Gališi–Kiriļina–Kulči. 
Landesvērs ar diezgan niknām kaujām arī bija ieņēmis norādīto līniju Červeniki–Povreva.

16. janvārī Kurzemes divīzijai bija jāved uzbrukums tālāk. Uzbrukumu veda ar abiem 
flangiem. Jelgavas pulks, kurš vakar bija palicis iepakaļ, tagad izvirzījās uz priekšu; tomēr 
šā pulka kreisajam (III) bataljonam neizdevās nonākt līdz I (labā flanga) bataljonam. 
Jelgavas pulka labais (I) bataljons, salauzdams ienaidnieka pirmo nikno pretošanos, bija 
enerģiski vajājis ienaidnieku un ar to tālu nokļuvis uz priekšu līdz Lazarevas sādžai, pār-
ejot pār Daugavpils–Rēzeknes dzelzceļu. Rēzeknes pulks bija izvirzījis uz priekšu tikai 
savu labo flangu, līdzinādamies ar Ventspils pulku.

Latgales divīzijas rajonā 16. janvārī notika niknas kaujas kreisajā, izšķirošajā flangā. 
Daugavpils pulks un Partizānu pulka kreisais flangs iesāka uzbrukumus ar nolūku izvir-
zīties līdz noteiktām robežām, bet arī ienaidnieks ar pievilktām rezervēm veda uzbruku-
mus, nolūkā atdabūt Pitalovas dzelzceļa mezglu. Dažas sādžas še pārgāja divas reizes 
no vienām rokām otrās; galu galā dažas mūsu daļas tomēr mazliet izvirzījās uz priekšu, 
bet Pitalovas dzelzceļa mezgls vēl nodrošināts nebija, jo atradās zem ienaidnieka arti-
lērijas uguns. Tas apstāklis, ka svarīgais Pitalovas mezgls tika ieņemts tikai 14. janvārī, 
bet nodrošināts nebija vēl ilgi, ir mana, t. i., štāba priekšnieka kļūda. Dodams Latgales 
divīzijas komandierim uzdevumus, es aizrādīju gan par to, ka viņa galvenais uzdevums ir 
ieņemt un nodrošināt Pitalovas dzelzceļa mezglu, izvirzoties no tā uz priekšu, bet es 
nenoteicu spēku sagrupēšanu un virzienus katrai Latgales divīzijas daļai. Ja es pie paša 
uzbrukuma sākuma būtu izstrādājis Latgales divīzijai tikpat sīku darbības plānu, kā es 
to izdarīju pie uzbrukuma iesākuma Kurzemes divīzijai, tad Pitalovas dzelzceļa mezgls 
būtu ieņemts un nodrošināts pašās pirmajās dienās. Pirmajās kaujas dienās tas bija vieg-
li izdarāms, tagad ienaidnieks bija paspējis pievest rezerves. Latgales divīzijas koman-
dieris bija gan sapratis no manis aizrādītos mērķus, bet bija padevies Partizānu pulka 
komandiera ierunām – ieņemt Korsovkas rajonu pa priekšu, lai iegūtu tur daudz trofeju. 
Trofejas bija gan tur saņemtas, bet spēki bija izklaidēti un galvenais – Pitalovas virzienā 
spēki izrādījās par nepietiekošiem, lai iegūtu noteicošas sekmes. Tagad galvenā uzde-
vuma veikšana vēl nebija pabeigta, spēku pārgrupēšana tagad vairs nebija iespējama. 
Atlika lēnām un ar zaudējumiem iegūt to, kas no sākuma būtu bijis viegli sasniedzams. 
Vienīgais, ar ko tagad vēl bija iespējams ātri pastiprināt kreiso flangu – ar bruņoto vil-
cienu no Daugavpils–Rēzeknes dzelzceļa, jo šinī rajonā poļu stiprā artilērija varēja viegli 
padzīt ienaidnieka bruņotos vilcienus. Tādēļ 16. janvārī mūsu bruņotais vilciens Nr. 2 tika 
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nosūtīts uz Pitalovas rajonu. Lai atvieglotu Latgales divīzijas darbību, tad Ventspils pulks 
tika padots Kurzemes divīzijas komandierim; bez vadības atvieglošanas še bija arī ope-
rācijas apvienošanas vajadzība, jo Kurzemes divīzijai pēc tagadējiem apstākļiem piekrita 
Rēzeknes ieņemšana unVentspils pulka virziens bija uz Rēzekni.

17. janvārī Latgales divīzijas kreisais flangs atkal ved uzbrukumus Žogovas stacijas 
virzienā (Daugavpils pulks ar tam padoto Valmieras pulka III bataljonu). Daugavpils pul-
ka rotām izdevās gan ieņemt Gračova Goru, bet nostiprināties še neizdevās: ienaidnieks 
no bruņotiem vilcieniem bija stipri apšaudījis mūsu rotas; lai tās neciestu lielus zaudē-
jumus, tad vakarā tās atvilka atpakaļ, jo pagaidām mūsu bruņotie vilcieni nevarēja iz-
braukt uz priekšu un tūliņ pabalstīt kājniekus. Ir jāņem vērā, ka mūsu uzbrūkošā fronte 
nekad nebija nepārtraukta, bet gan ar ļoti lielām atstarpēm, kādēļ artilērijai vajadzēja 
turēties cieši aiz priekšējām kājnieku daļām; pretējā gadījumā nelielas ienaidnieka daļas 
būtu varējušas uzbrukt artilērijai no sāniem un aizmugures: šis apstāklis neatļāva arti-
lērijai izmantot ceļus.

17. janvārī pienāca Marienhauzenā Valmieras pulka II bataljons un tika atstāts divī-
zijas rezervē.

Uz Latgales divīzijas pārējās frontes bija notikušas tikai nelielas sadursmes un izlū-
ku darbība.

Uz Kurzemes divīzijas frontes Jelgavas pulka III bataljons ar kauju izvirzījies uz priek-
šu līdz I bataljonam.

Rēzeknes pulks, ar kauju virzīdamies uz priekšu, bija ielencis pie Makčaniem divas 
pretinieka rotas un saņēmis tās gūstā (4 virsnieki un 80 kareivji), kā arī saņēmis lauka 
ķēķi un dažus ratus ar zirgiem.

Landesvērs bija izvedis ļoti enerģisku, strauju uzbrukumu caur Rušinu un Rubaņu 
staciju, kuru pēc niknas kaujas ieņēmis un saņēmis tur 21 vagonu; pēc tam ar labo spārnu 
ieņēmis Rozantovas muižu. Bez vagoniem landesvērs bija saņēmis 32 vezumus, lauka 
ķēķi, lauka smēdi, telegrāfa vadus un citu kara materiālu.

Ventspils pulka rajonā ienaidnieks bija vedis vairākus uzbrukumus, bet bija ar prā-
viem zaudējumiem atsists.

18. un 19. janvārī Kurzemes divīzijas labais flangs (Jelgavas pulks), turēdamies vienā 
līnijā ar poļu kreiso flangu, bez sadursmēm izvirzījies uz priekšu; arī centrs mazliet izvir-
zījies uz priekšu. Landesvērs un Ventspils pulks veda izlūkošanu, pie kam pēdējais atsitis 
ienaidnieka uzbrukumus. Bruņotais vilciens (Nr. 3) izlabojis ienaidnieka uzspridzināto 
tiltu pie Antonopoles.

Latgales divīzijas kreisajam flangam (Daugavpils pulkam ar Valmieras pulka batal-
jonu) bija pavēlēts 18. janvārī turpināt uzbrukumu Žogovas virzienā ar bruņotā vilciena 
un artilērijas pabalstu. Daugavpils pulks arī bija sekmīgi iesācis uzbrukumu un ieņēma 
Sazonovas un Ponarevas sādžas, saņemdams 87 gūstekņus ar bataljona komandieri un 
ložmetēju, bet turpināt tālāk uzbrukumu nebija izdevies dziļā sniega un sakaru trūkuma 
dēļ uz plašās frontes.

Pie Korsovkas ienaidnieks divas reizes bija pārgājis uzbrukumā, bet bija ar lieliem 
zaudējumiem atsists. Saņemtie gūstekņi bija pateikuši, ka ienaidnieks gatavojot stip-
ru uzbrukumu Korsovkai. Tādēļ divīzijas komandieris bija pavēlējis Partizānu pulkam 19. 
janvārī iesākt uzbrukumu, lai neļautu ienaidniekam sagatavoties un izjauktu tā plānus. 
Kopā ar Partizānu pulku pavēlēts vest uzbrukumu arī Liepājas pulka kreisajam flangam. 
Partizānu pulks jau naktī uz 19. janvāri bija vedis pastiprinātu izlūkošanu un no rīta ie-
sācis uzbrukumu Keselevas virzienā. No sākuma uzbrukums bija gājis sekmīgi, bet tad 
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ienaidnieks ievedis kaujā lielākus spēkus un bruņotos vilcienus. Partizānu pulka daļas 
bija atspiestas atpakaļ un ienaidnieks bija ieņēmis pat Korsovkas miestiņu. Partizānu 
pulka daļas no jauna bija pārgājušas uzbrukumā un izsitušas ienaidnieku no miestiņa. 
Ienaidnieks atstājis daudz kritušus un 10 gūstekņus. Latgales divīzijas komandieris no-
sūtījis Partizānu pulkam palīgā uz Korsovku bruņoto vilcienu Nr. 2, kādēļ pie Pitalovas 
stacijas atkal palicis tikai viens bruņotais vilciens.

Pitalovas rajonā ienaidnieks arī pārgājis 19. janvārī no rīta uzbrukumā ar bruņoto 
vilcienu uguns pabalstu no Gračkova Gorkas uz Gorodišči un Gorodiščenskij Boru. Dau-
gavpils pulks atsitis uzbrukumu ar lieliem zaudējumiem ienaidnieka pusē. Izmantojot 
ienaidnieka apjukumu, mūsu daļas pārgājušas uzbrukumā un ar mūsu artilērijas un bru-
ņoto vilcienu pabalstu ieņēmušas Gračkova Goru un Peškovu, bet tur mūsu daļas atkal 
nokļuvušas zem stipras ienaidnieka uguns un, lai neciestu lielus zaudējumus, atgājuši uz 
izejas stāvokli.

19. janvārī bija pienācis Valmieras pulka I bataljons un nosūtīts uz Korsovku divīzijas 
rezervē. Grūtie apstākļi un ļoti plašā fronte bija piespieduši Latgales divīzijas komandieri 
sadalīt Valmieras pulku uz divām daļām – par bataljoniem.

20. un 21. janvārī ienaidnieks atkal mēģinājis uzbrukt Korsovkai un Pitalovas vir-
zienā; uzbrukumi atsisti ar mūsu uguni. Uz Latgales divīzijas pašreizējās frontes vesta 
pastiprināta izlūkošana.

Ļoti sekmīgu izlūkošanu bija izveduši Liepājas pulka izlūki: uzbrukuši Kulņevas 
(Mežvidu) stacijai, padzinuši no turienes ienaidnieka bruņoto vilcienu un sabojājuši 
dzelzceļu, kā arī saņēmuši dažādu kara materiālu.

Tā kā uz Latgales divīzijas frontes pagaidām stāvoklis palika mierīgāks, tad divīzijas 
komandieris izlietoja to, lai pārgrupētu spēkus. Valmieras pulka II bataljonam uzdeva 
nomainīt Liepājas pulka bataljonu, kurš bija starp Partizānu pulka daļām. Liepājas pul-
ka bataljonu atdeva atpakaļ sava pulka komandiera rīcībā. Valmieras pulka I bataljonu 
pagaidām atstāja rezervē un šā pulka III bataljons pagaidām vēl palika Daugavpils pulka 
komandiera rīcībā.

Tikai pēc šīs pārgrupēšanās pabeigšanas Latgales divīzija varēja iesākt enerģisku 
uzbrukumu. Pēc Korsovkas ieņemšanas Latgales divīzijas stāvoklis tapa neizdevīgs vēl 
tanī ziņā, ka ienaidnieks, uzbrukdams Pitalovai un Korsovkai, piespieda Latgales divīzi-
jas komandieri griezt vērību un spēkus uz abiem šiem punktiem, tādēļ nevienā no šiem 
punktiem tas nevarēja iegūt spēku pārsvaru. Tikai tagad, pēc Valmieras pulka pienākša-
nas, bija iespējams nodrošināt Korsovkas rajonu, un, kad tas nodrošināts, tad tik radās 
iespēja piegriezt visu vērību Pitalovas rajonam.

Šinī laikā zināmu nepatīkamu kavēkļa lomu nospēlēja arī vienkāršs pārpratums. 
Priekš uzbrukuma sākuma es mutiski un arī rakstiski pavēlē norādīju par pirmās ope-
rācijas mērķi Pitalovas stacijas rajona ieņemšanu un izvirzīšanos uz ziemeļaustrumiem, 
apmēram 5 verstis no dzelzceļa. un uz austrumiem līdz Lžas upei. Šis pirmais mērķis bija 
pārpratuma dēļ uzrādīts karaspēkam kā gala mērķis. Kad tagad pēc Pitalovas stacijas 
ieņemšanas Latgales divīzija dabūja pavēli turpināt uzbrukumu ar mērķi ieņemt galīgo 
robežu, tad no karaspēka puses tikusi izteikta it kā nepatikšana vai pat kurnēšana: ka 
reiz jau esot teikts, cik tālu jāiet, tagad, kad līdz turienei nogājuši, sūtot atkal tālāk; 
kad noiešot līdz nākošai līnijai, tad varbūt atkal dzīšot tālāk. Bez šaubām, galveno lomu 
še bija nospēlējusi ienaidnieka aģitācija. Divīzijas komandieris šo pārpratumu bija viegli 
izlabojis ar prātīgiem un enerģiskiem līdzekļiem.
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Rēzeknes ieņemšana un darbība pārējā frontē  
no 20. līdz 22. janvārim

Sākot no 20. janvāra, Kurzemes divīzija iesāka Rēzeknes ieņemšanas operāciju, iz-
darot šīs pilsētas apiešanu no dienvidiem. Ap 20. janvāri abpusēja spēku grupēšana bija 
apmēram šāda:

Pitalovas rajonā:
Latvijas spēki: Padomju Krievijas spēki:

štiku štiku
7. Siguldas pulks 800 82. padomju pulks 300
8. Daugavpils pulks 1100 83. padomju pulks 300
Latgales Partizānu pulks 2000 84. padomju pulks 300

9. atsev. rota 150
II Petrogr. strēln. pulks 150
63. dzelzsceļn. rota 200
I Petrogradas pulks 250
15. arm. atsev. uzdev. pulks 600
III Perogradas pulks 200
Komunistu trieciena pulks 400
Opočkas komun. nodaļa 100

Kopā 3900 2950

Uz dienvidiem no Korsovkas un līdz Krustpils–Rēzeknes dzelzceļam, pēdējo ieslēdzot.
Latvijas spēki: Padomju Krievijas spēki:

štiku štiku
4. Valmieras pulks 2000 Ludzes apsardzības rota 150
1. Liepājas pulks 1500 474. padomju pulks 300

472. padomju pulks 350
471. padomju pulks 300
Latviešu komunistu rota 100
37. kontrrevol. apkar. pulks 800

Kopā 3500 2000

Rēzeknes rajonā no Krustpils–Rēzeknes dzelzceļa līdz Daugavpils–Rēzeknes dzelzce-
ļam, abus dzelzceļus ieslēdzot:
Latvijas spēki: Padomju Krievijas spēki:

štiku štiku
2. Ventspils pulks 1500 99. padomju pulks 150
Landesvērs 1800 pie pulka komunistu rota 250
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9. Rēzeknes pulks 1500 65. dzelzceļn. bataljons 500
3. Jelgav. pulks (2 batalj.) 1000 22., 23. un 24. pulki kopā 450

32. pulks 250
Sarkano komunāru pulks 1200
1. padomju strēln. pulks 900
30., 31. un 33. pulki kopā 600

Kopā 5 800 4 300
Pavisam kopā 13 200 štiku 9 250 štiku

Karte Nr. 4 (Rēzeknes ieņemšana)

Pie šiem spēkiem jāpievieno ap 30% no dažādām pretinieka daļām, kuras netapa 
mums zināmas; tādēļ ienaidnieka spēki ir jārēķina uz 13 000 štiku; kopā ar jaunām kāj-
nieku daļām bija pienākuši arī prāvi artilērijas spēki.

Poļu–latviešu karaspēka grupas komandieris ģenerālis Ridz-Smiglijs jau sen bija ar 
savu labo flangu izvirzījies uz priekšu, jo lielam, ar stipru artilēriju, poļu karaspēkam 
nebija grūti aizdzīt sarkanarmiešus. Tādēļ ģenerālis Ridz-Smiglijs arī mudināja Kurzemes 
divīzijas komandieri, kuram nebija tik viegli tikt uz priekšu. Poļi bez tam centās ātrāki iz-
beigt šo operāciju, lai pēc tam karaspēks tiktu svabads citām operācijām. Tādēļ ģenerālis 
Ridz-Smiglijs izteica gatavību sūtīt savu karaspēku tur, kur Kurzemes divīzijas daļām iet 
grūti, kur tās netiek uz priekšu. Tāda palīdzība bija gan vislielākā laipnība, bet mums ne-
bija izdevīgi pieņemt šo laipnību aiz politiskiem iemesliem. Polijas karaspēks jau tā bija 
ieņēmis Daugavpili, tad vismaz Rēzekni un Ludzi vajadzēja ieņemt mūsu karaspēkam. 
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Lai nu neaizkavētu – velti neaizturētu – Polijas karaspēku, tad mums arī patiesi vajadzēja 
steigties, jau nerunājot par to, ka vispār jo ātrāk mēs varējām Latgali atsvabināt, jo la-
bāk. Tādēļ Kurzemes divīzijas komandierim uz ģenerāļa Ridz-Smiglija doto rīkojumu pa-
mata bija vajadzīgs bez kavēšanās iesākt enerģisku uzbrukumu, ko arī izdarīja 19. janvārī.

Uz 20. janvāri Kurzemes divīzijas daļām bija pavēlēts iesākt ātru uzbrukumu: ar labo 
flangu austrumu, ar centru ziemeļaustrumu virzienā un ar kreiso – gar Krustpils–Rēzek-
nes dzelzceļu. Uzbrukumu iesāka agri no rīta. Jelgavas pulks diezgan viegli ieņēma uz-
doto līniju; Rēzeknes pulka rajonā ienaidnieks izrādīja stipru pretošanos, sevišķi Avdinu, 
Kivļanu, Ismeru un Jurišku rajonā. Kad pulka kreisais flangs bija ieņēmis Juriškus, tad šim 
flangam ienaidnieks uzbrucis gandrīz no aizmugures; ienaidnieka daļas, bataljons no 
23. pulka, še bija palikušas spraugā iepakaļ. Rēzeknes pulka rota pārgājusi pretuzbruku-
mā un saņēmusi gūstā 106 sarkanarmiešus, 4 lauka ķēķus, divus ratus un citus piederu-
mus, kā arī vienu no bataljona četriem ložmetējiem. Līdz vakaram pulks bija sasniedzis 
Rāznas ezera rietumu krasta rajonu. Landesvērs ar kaujām sekmīgi virzījās uz priekšu un 
līdz vakaram bija ieņēmis stāvokli gar abām pusēm no Daugavpils–Rēzeknes dzelzceļa 
5–6 verstis no Rēzeknes. Ienaidnieks bija vairākās vietās vedis pretuzbrukumus, bet pre-
tuzbrukumi atsisti ar stipriem zaudējumiem ienaidnieka pusē. 21. janvārī bija notikusi 
ļoti varonīga mūsu bruņotā vilciena Nr. 3 darbība. Poļu divīzijas komandieris bija pie-
prasījis bruņoto vilcienu sava kreisā flanga pabalstam. Pie tam pieprasīts bija bruņotais 
vilciens ar nelielu kājnieku daļu (desantu). Kā kājnieku desants uz bruņotā vilciena bija 
norīkota 50 cilvēku liela nodaļa no landesvēra trieciena grupas. Bruņotajam vilcienam 
bija dots uzdevums padzīt ienaidnieka bruņoto vilcienu un tad izsēdināt kājniekus pie 
Balbešu sādžas un noturēt šo sādžu līdz galveno spēku pienākšanai. Braukdams agri no 
rīta, bruņotais vilciens bija sekmīgi padzinis ienaidnieka priekšējās daļas, bet tad netālu 
no Bekšu sādžas sastapies ar ienaidnieka bruņoto vilcienu „Ļeņins”. Iesākusies ļoti stip-
ra apšaudīšanās; pa apšaudīšanās laiku vilcieni piebraukuši viens pie otra uz apmēram 
½ verstis liela attāluma. Mūsu bruņotajam vilcienam izdevies trāpīt vairākas granātas 
tieši ienaidnieka bruņotajā vilcienā, no kura bijuši redzami stipri tvaika mutuļi, un tas 
steidzīgi aizbraucis. Pēc tam mūsu bruņotais vilciens vērsis savu uguni pret ienaidnieka 
kājniekiem apkārtējās sādžās. Ienaidnieks no sākuma ļoti nikni pretojies, bet ilgi neiz-
turējis stipro uguni: kad tapuši jūtami zaudējumi, tad iesācies apjukums un ienaidnieks 
nekārtībā izklīdis, atstādams daudz kritušo. Pēc tam vilciens izsēdinājis kājniekus, kuri 
ieņēmuši Balbešu sādžu. Līdz landesvēra galveno spēku pienākšanai bruņotais vilciens 
izbraucis vēl uz priekšu, uz Rēzeknes stacijas pusi. No Rēzeknes izbraucis otrs ienaidnie-
ka bruņotais vilciens. Pēc ½ stundas ilgas apšaudīšanās ienaidnieka bruņotais vilciens 
ātri aizbraucis uz Rēzekni. Mūsu vilciens vēl izbraucis uz priekšu un apšaudījis Rēzeknes 
staciju. Šī bruņotā vilciena varonīgā darbība vislielākā mērā veicināja citu daļu sekmes. 
Galvenā kārtā landesvēra ļoti sekmīgā Rēzeknes apiešana bija lielā mērā pabalstīta no 
mūsu bruņotā vilciena varonīgās darbības. No gūstekņu izteicieniem vēlāk tapa zināms, 
ka ienaidnieka bruņotais vilciens „Ļeņins” šinī kaujā ticis stipri sabojāts: viena bruņotā 
platforma sasista, tenders un lokomotīve sabojāti, smagi ievainots vilciena komandieris 
un vairāki artilēristi. Vilciens atstājis Rēzeknē vienu savu veselo bruņoto platformu un 
pārējais buksierī aizvilkts uz Maskavu remontā.

Jāpiezīmē, ka šis bija jau trešais gadījums, kad no mūsu bruņotā vilciena Nr. 3 tika 
stipri sabojāts ienaidnieka bruņotais vilciens: pie Borku stacijas 4. janvārī „III internacio-
nāle”, pie Višku stacijas 10. janvārī „Nr. 17 Smertj iļi pobeda” un tagad „Ļeņins Nr. 6”. Visi 
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šie ienaidnieka vilcieni vēlāk uz frontes nav vairs parādījušies. Ventspils pulks 20. janvārī 
ar kaujām izvirzījās uz priekšu un sasniedza līniju Silenieki–Boruna–Kristeļi.

20. janvārī landesvērs un Ventspils pulks bija jau piegājuši pie Rēzeknes uz 
6–12 verstis liela attāluma, pie kam landesvērs atradās uz dienvidiem no Rēzeknes uz 
abām pusēm no Daugavpils–Rēzeknes dzelzceļa un Ventspils pulks uz rietumiem no 
Rēzeknes uz abām pusēm no Krustpils–Rēzeknes dzelzceļa; Latgales divīzijas labais 
flangs – Liepājas pulks – atradās uz ziemeļrietumiem no Rēzeknes: tātad Rēzeknē at-
rodošais ienaidnieks bija apņemts no abām pusēm. Ienaidnieks bija palicis Rēzeknes ra-
jonā un aizsargāja to diezgan sīvi, pirmkārt, tādēļ, lai dotu iespēju izvest no Rēzeknes 
kara materiālus, otrkārt, tādēļ, ka Rēzekne ir galvenais Latgales centrs un šīs pilsētas 
pazaudēšana būtu pierādījums, ka frontē ir lielas neveiksmes un, treškārt,  – atdodot 
Rēzeknes dzelzceļa mezglu mūsu rokās, būtu dota mums iespēja nodibināt visā mūsu 
aizmugurē izdevīgu dzelzceļa satiksmi. Kad mūsu karaspēks bija jau piegājis tuvu pie 
Rēzeknes, tad bija vajadzīgs šīs pilsētas ieņemšanu izdarīt pēc iespējas ātrāk, lai neļautu 
ienaidniekam izvest visus viņa kara materiālus un lai ienaidnieks nepaspētu pamatīgi 
izpostīt dzelzceļa mezglu. Tādēļ landesvēram jau 20. janvārī bija uzdots tāls uzbrukums, 
kurš arī bija sekmīgi izvests. Uz 21. janvāri bija uzdota Rēzeknes ieņemšana; Kurzemes 
divīzijas komandieris bija izstrādājis šādu uzbrukuma plānu:

1) Landesvēram ar vienu grupu līdz rīta gaismai pārgriezt Rēzeknes–Ludzes dzelzce-
ļu ienaidnieka aizmugurē – Baberovas rajonā (12 verstis uz austrumiem no Rēzeknes); ar 
pārējiem spēkiem vest uzbrukumu, sākot to plkst. 6.30 no rīta sektorā Rēzekne–(izslē-
dzot) Budnaja, turot rezerves kreisajā flangā.

2) Ventspils pulkam sākt uzbrukumu plkst. 6.30., ieņemt Rēzekni, tur atstāt vienu 
bataljonu, ar pārējām daļām izvirzīties uz līniju sektorā Rēzekne Boberova sektorā Rē-
zekne Lausiņi.

3) Rēzeknes pulkam – segt landesvēra labo flangu un to grupu, kura iet uz Boberovu.
4) Jelgavas pulkam izsūtīt savu izlūku bataljonu uz Antonopoli Rēzeknes pulka ko-

mandiera rīcībā.
5) Latgales divīzijas komandierim likts priekšā izvirzīt savu labo flangu uz Lausiņiem 

un naktī uz 21. janvāri izsūtīt vienu grupu uz Boberovu.
6) Pēc Rēzeknes ieņemšanas pārgrupēt fronti, lai ieņemtu atkal nepārtrauktu līniju 

turpmākam uzbrukumam. Šādā veidā bija dota uzbrukuma pavēle. Izpildīta šī pavēle 
tika drusciņ citādāk. Landesvēra galvenajiem spēkiem bija jāiet ar kreiso flangu garām 
Rēzeknei, kad Rēzekne vēl bija no ienaidnieka ieņemta. Kurzemes divīzijas komandieris 
bija to pavēlējis aiz tiem pašiem politiskiem iemesliem, kādēļ atteicās no Polijas kara-
spēka palīdzības pie Rēzeknes ieņemšanas: lai Rēzeknē pirmais ieietu kāds no Latvijas 
nacionālajiem pulkiem. Landesvērs atkal bija nolēmis pa priekšu ieņemt Rēzekni un tad 
iet tālāk uz priekšu: pirmkārt, nebija patīkami ar flangu iet garām Rēzeknei, kad tanī vēl 
ir ienaidnieks, un ņemot vērā to, ka Ventspils pulks netiks tik ātri uz priekšu, jo Vents-
pils pulks atradās tālāk no Rēzeknes nekā landesvērs un pagājušu dienu – 20. janvārī 
Ventspils pulka centrs bija maz ticis uz priekšu gar dzelzceļu, jo ienaidnieks bija izrādījis 
stipru pretošanos; otrkārt, ir domājams, ka landesvērs arī gribēja iegūt godu – skaitīties 
par Rēzeknes ieņēmēju. 21. janvāra uzbrukuma plānu landesvērs bija pieņēmis sekojošu: 
ņemot vērā to, ka viņa visssvarīgākais un grūtākais uzdevums ir dzelzceļa pārgriešana 
ienaidnieka tālā aizmugurē, tad šā uzdevuma izpildīšanu uzdot lielākajai daļai no vi-
siem spēkiem un ar atlikušo mazāko daļu uzbrukt Rēzeknei. Dzelzceļa pārgriešanu lan-
desvēra komandieris uzdevis visai Trieciena grupai, Barta detašmentam un Engelharta 
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kavalērijas grupai, pie kam dzelzceļa pārgriešana uzdota Trieciena grupai, bet Trieciena 
grupas flanga un aizmugures segšana uzdota Barta Detašmentam un kavalērijai. Uzbru-
kums Rēzeknei nodots Hāna grupai: tātad galvenā uzdevuma veikšanai bija nozīmēts 
vairāk kā ⅔ no visiem spēkiem. Trieciena grupai no viņas atrašanās vietas un līdz tai 
vietai, kur dzelzceļš jāpārgriež, bija jānoiet 16 verstis pa ienaidnieka rajonu; Barta grupai, 
kura atradās landesvēra kreisajā flangā, bija jānoiet 28 verstis, lai segtu Trieciena grupas 
labo flangu. Landesvēra Trieciena grupa iesāka uzbrukumu plkst. 2 naktī ar mērķi pār-
griezt dzelzceļu pie Baberovas un ieņemt augstumus šinī rajonā. Uzbrukumu Rēzeknei 
landesvērs (Hāna grupa) iesācis plkst. 6.30 trijās kolonnās: labā flanga nodaļa no dien-
vidiem caur Ritini un Lekšnu, vidējā nodaļa gar šoseju un kreisā grupa caur Bumbišķiem–
Ratiņikiem uz Rēzeknes dzelzceļa stacijām; katra nodaļa sastāvēja no vienas kājnieku 
rotas; bez tam labajā nodaļā bija vēl ložmetēju rota un vidējā nodaļā – baterija. Labā 
nodaļa pēc nelielas sadursmes pie Lekšiem un vidējā bez sadursmes ap plkst. 8 iebruka 
Rēzeknē. Stipru pretošanos ienaidnieks izrādījis pie stacijas (Rēzekne Nr. 2), kur atrodas 
bruņotais vilciens. Pēc īsas, stipras uguns kaujas bruņotais vilciens aizbraucis un 8.45 
Rēzekne iztīrīta no ienaidnieka. Mūsu rokās Rēzeknē kritis bruņotā vilciena vagons ar di-
viem bruņu torņiem, daudz citu kara piederumu un 100 gūstekņu no pieciem dažādiem 
sarkanarmijas pulkiem.

No tām landesvēra daļām, kuras bija izsūtītas dzelzceļa pārgriešanai, līdz vakaram 
nekādu ziņu nebija saņemts. Dzelzceļa pārgriešanai izsūtītā daļa (Trieciena grupa  – 
Stoßtrupp) bija ar galvenajiem spēkiem izgājusi no Bednajas plkst. 3 pa ceļu Ratņiki–
Škincova; pie pēdējās sādžas šī grupa sastapta plkst. 7 no ienaidnieka, pēc niknas cī-
ņas sādžā ienaidnieks sakauts un saņemts sapieru bataljons gūstā ar visiem vezumiem 
(135 sarkanarmieši). Ap plkst. 9, kad priekšējās daļas ieņēmušas Dubinovu, ienaidnieks 
no Pokuminas pārgājis pretuzbrukumā; ienaidnieks ticis pabalstīts ar diviem bruņotiem 
vilcieniem, kuri atnākuši no Rēzeknes. Ar grupas lielgabalu uguni izdevies sasist ienaid-
nieka ložmetējus un ar strauju uzbrukumu padzīt ienaidnieku. Plkst. 10.30 kājnieki sa-
snieguši dzelzceļu uz ziemeļiem no Pokuminas (12 verstis uz austrumiem no Rēzeknes), 
bet dzelzceļu sabojāt nav izdevies, jo mēģinājums ar rokas granātām nav devis rezultā-
tus, ar spridzināmām vielām nav bijis iespējas darboties, jo tādu nav bijis, un bez tam ie-
naidnieka bruņotie vilcieni turējuši dzelzceļu zem stipras uguns; pēdējā iemesla dēļ nav 
izdevies arī pievest tuvāk lielgabalus. Toties visi garāmejošie vilcieni ņemti zem vairāku 
ložmetēju uguns, no kuras ienaidnieks cietis milzīgus zaudējumus, kas bijis redzams no 
garām asins peļķēm uz dzelzceļa. Ap plkst. 12 izdevies pievilkt tuvāk lielgabalus un ar 
labām sekmēm apšaudīt ienaidnieka kājnieku kolonnas, kuras gājušas ziemeļaustrumu 
virzienā. Trieciena grupa pavisam saņēmusi 300 gūstekņu, ložmetējus un daudz kara 
materiāla. No ienaidnieka puses uz kaujaslauka palikuši ļoti daudz kritušu. Zem tuvas 
ložmetēju uguns pagājuši garām trīs bruņotie un divi vienkāršie vilcieni, no kuriem viens 
bija pārpildīts ar karaspēku. Ap plkst. 16 še pienācis mūsu bruņotais vilciens, apšaudī-
jies ar ienaidnieka bruņoto vilcienu un pēc tam aizbraucis uz Rēzekni, kur devis pirmās 
noteiktākās ziņas par Trieciena grupas stāvokli. Trieciena grupa pa nakti uz 22. janvāri 
palikusi Pokuminas rajonā.

Landesvēra kavalērijas nodaļa un Barta grupa arī naktī bija iesākusi maršu ar mērķi 
izvirzīties uz Trieciena grupas labo flangu. Pa priekšu ejošā kavalērijas nodaļa bija vai-
rākās vietās sastapta no ienaidnieka; ar pienākošās Barta grupas palīdzību ienaidnieks 
ticis atspiests un vēlu vakarā Barta grupa ieņēmusi līniju Stoļarovična–Luseni–Pudniki 
un pa labi no Barta grupas kavalērija ieņēmusi Rosicu un Ostrovskije. Trieciena grupa 
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vakara krēslā ieņēmusi pozīciju uz līnijas Škincova–Pokumina. Hāna grupa pēc Rēzek-
nes ieņemšanas un pēc tam, kad Rēzeknē ienākušas Ventspils pulka daļas, izbīdījusies 
uz austrumiem no Rēzeknes, bet līdz Trieciena grupas rajonam nav paspējusi izvirzīties.

No Jelgavas pulka Rēzeknes pulka komandiera rīcībā izsūtītais bataljons (izlūku ba-
taljons) naktī uz 21. janvāri nonācis Bekšu sādžā; no turienes tas ticis izsūtīts ieņemt 
pozīciju, uz kuras atradās landesvēra trieciena grupa līdz uzbrukuma sākšanai; pēc pus-
dienas 21. janvārī šis bataljons nosūtīts uz Rēzekni divīzijas rezervē.

Pārējais Jelgavas pulks ar nelielām sadursmēm virzījies uz priekšu un vakarā sasnie-
dzis ar savām priekšējām daļām Anšonij–Vaišli–Dubuli. Tāpat ar nelielām sadursmēm 
Rēzeknes pulks ir virzījies uz priekšu un līdz vakaram sasniedzis Berezovku–Nov.
Slobodu–Folvarkovu–Uškanus–Soboļevu–Balbušus–Bednaju.

Tā kā pēc divīzijas komandiera pavēles Rēzeknes ieņemšana bija uzdota Ventspils 
pulkam, tad šā pulka komandieris arī bija iesācis sagatavošanos, lai varētu sekmīgi izpil-
dīt šo uzdevumu. Ventspils pulka komandieris bija devis šādus uzdevumus bataljoniem: 
I bataljonam ar vienu vadu no I baterijas uzbrukt Rēzeknei frontāli, II bataljonam ar vadu 
no I baterijas uzbrukt gar dzelzceļu un iebrukt Rēzeknē no ziemeļu puses; III bataljonam 
iet uz priekšu kopā ar II bataljona kreiso flangu un pa kreisi turēt sakarus ar Liepājas 
pulku. Pulka komandieris bija nodrošinājis Rēzeknes ieņemšanu ar savu spēku sagrupē-
šanu: galvenajā virzienā – Rēzeknes ieņemšanai viņš nozīmējis divus bataljonus, katru 
ar 2 lielgabaliem; abiem bataljoniem bija jāved uzbrukums uz apmēram 3 verstis platas 
frontes. Ar šo spēku sagrupēšanu būtu bijis nodrošināts arī landesvēra kreisais flangs, 
ja landesvērs būtu gājis uz priekšu, apejot Rēzekni no dienvidiem, zem noteikuma, ja 
Ventspils pulks iebruktu Rēzeknē jau tad, kad landesvērs ietu garām Rēzeknei. Turpre-
tim Ventspils pulka kreisais flangs atradās pilnīgā atkarībā no Liepājas pulka, pie kam 
bija jādomā, ka Jelgavas pulks arī strauji virzīsies uz priekšu, bet Liepājas pulks ieņēma 
garu fronti un tādēļ nebija spējīgs strauji uzbrukt.

Ventspils pulka I un II bataljoni, virzoties uz priekšu, no ienaidnieka apturēti netika 
nekur; šie bataljoni ienāca Rēzeknē apmēram ap plkst. 12 dienā, pēc tam, kad landesvērs 
bija Rēzekni ieņēmis; Ventspils pulka bataljons tūliņ iesāka izvirzīšanos austrumu un zie-
meļaustrumu virzienos. II bataljons naktī uz 22. janvāri sasniedza līniju Kotanova–Apuši, 
un I bataljons palika Rēzeknē ievest un uzturēt kārtību, kā tas bija pavēlēts.

III bataljonam, izpildot savu uzdevumu, gāja diezgan grūti. No sākuma uzbrukums 
gāja sekmīgi uz priekšu. Bataljona labā flanga rota (9.), turot sakarus ar II bataljona krei-
so flangu, bija nonākusi tuvu Rēzeknei; 10. rotai bija uzdots ieņemt Pritiku un 11. rotai 
Jurku sādžas. Ienaidnieks – Sarkano komunāru pulks – izrādīja niknu pretošanos. Rotas 
bija gan piegājušas pie sādžām, bet tapa apšaudītas ar ļoti stipru ložmetēju un artilērijas 
uguni, tādēļ izsist ienaidnieku neizdevās. Bataljona komandieris pievilka palīgā 9. rotu 
un deva tai uzbrukuma virzienu no dienvidiem uz ziemeļiem – apejot ienaidnieka flangu; 
pie II bataljona atrodošais artilērijas vads, ieņēmis pozīciju, sāka apšaudīt sādžas ar stip-
ru artilērijas uguni. Tomēr ienaidnieks noturējies līdz vakaram un tikai tad, kad 9. rota 
iznākusi tam pilnīgi aizmugurē un mūsu artilērija ar flanga uguni nikni apšaudījusi sā-
džas, ienaidnieks iesācis atkāpties. Tumsai iestājoties, bataljons ieņēmis pozīcijas uz lī-
nijas Ratniki–Jurki–Zeltiņi. Liepājas pulka labais spārns nebija ticis tālu uz priekšu, tādēļ 
ienaidniekam bija iespēja izrādīt stipru pretošanos Ventspils pulka III bataljonam. Vents-
pils pulks bija saņēmis 75 gūstekņus; no ienaidnieka puses bija atstāts uz kaujas lauka 
ļoti daudz kritušu un ievainotu. Vakarā Ventspils pulks nodibināja sakarus ar landesvēra 
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kreiso flangu, kā arī ar Liepājas pulka labo flangu. Ventspils pulka stāvokli lielā mērā 
pabalstīja mūsu bruņotais vilciens Nr.3.

21. janvāra pēcpusdienā visas Kurzemes divīzijas daļas bija veikušas savus uzdevu-
mus un, vakara tumsai iestājoties, ieņēmušas uzrādītos rajonus. Vakara krēslā Jelgavas 
pulka izlūku bataljons bija izbīdīts spraugā starp landesvēra labo un Rēzeknes pulka 
kreiso flangu; pa nakti bataljons ieņēma un nodrošināja šo spraugu. Vakara krēslā ie-
naidnieks bija pārgājis uzbrukumā pret Jelgavas pulka kreiso flangu pie Briškij sādžas; 
ienaidnieka uzbrukums bija atsists ar uguni. Pa nakti karaspēka daļas bija nodibinājušas 
nepārtrauktu fronti un atkal stājušās savstarpējos sakaros.

21. janvāra uzbrukums bija beidzies ar ļoti spožām sekmēm. Ar šīs dienas uzbru-
kumu ienaidniekam bija nodarīti ļoti lieli zaudējumi. Landesvērs vien bija saņēmis pāri 
par 300 gūstekņu un, apšaudot ienaidnieku vilcienus, pārpildītus ar karaspēku, bez šau-
bām bija nodarījis vēl lielākus zaudējumus, kritušos un ievainotos. Rēzeknes rajonā bi-
jušās ienaidnieka daļas bija, bez šaubām, pilnīgi iznīcinātas. Ar landesvēra iebrukumu 
ienaidnieka tālā aizmugurē mūsu fronte vienā dienā tika izbīdīta uz priekšu gar Krust-
pils–Rēzeknes–Ludzes dzelzceļu uz 22 verstīm, skaitot no tās vietas, kur Ventspils pulks 
20. janvārī bija atradies no šī dzelzceļa, un līdz tai vietai, kur tagad atradās landesvērs. 
Ienaidnieks ir ticis pilnīgi satricināts; kā redzams no ienaidnieka rakstiem, tad viņa at-
kāpjošais karaspēks nav vairs Ludzē apstājies, bet atkāpies tālāk: ienaidniekam ienākuši 
ziņojumi, ka mūsu bruņotais vilciens iebrucis Ludzē.

Rēzeknes pilsētas ieņemšana militārā ziņā nebija no svara, toties bija no ļoti lie-
la svara Rēzeknes dzelzceļa mezgla ieņemšana. Dzelzceļa mezgla ieņemšana vislielā-
kā mērā atviegloja mūsu tālāko darbību: mums tapa iespējams nodibināt sakarus un 
satiksmi starp mūsu karaspēka daļām un karaspēku daļu aizmugurē. Atlika vēl dabūt 
mūsu rokās dzelzceļa gabalu starp Rēzekni un Korsovku, un tad visai mūsu karaspēka 
frontei aizmugurē būtu dzelzceļš. Tāds gar aizmuguri ejošs dzelzceļš bija mums no ļoti 
liela svara, ņemot vērā to, ka mūsu karaspēka daļās bija liels zirgu trūkums un aizmugu-
rē – apgādības rīcībā – nebija gandrīz nekādu transporta līdzekļu. Tātad tālākas darbības 
materiālā puse tika tagad lielā mērā atvieglota. No otras puses – tīri operatīvās – skato-
ties, tagad mēs vairs nevarējām cerēt uz lielām operatīvām sekmēm: fronte tagad tapa 
vairāk un vairāk izvilkta taisnā līnijā, tādēļ arī visai tālākajai darbībai bija jāizvēršas par 
frontālu tālāku uzbrukumu. Tagad vairs nebija izdevības gatavot plašos apmēros apgā-
jienus, bet bija jāiet vienmērīgi uz priekšu taisnā līnijā un vienkārši jāspiež ienaidnieks 
atpakaļ – ārā no Latvijas robežām.

Politiskā ziņā Rēzeknes ieņemšana spēlēja diezgan svarīgu lomu. Rēzekne ir Lat-
gales centrs un ar šā galvenā centra ieņemšanu radās iespaids, ka Latgale ir atbrīvota – 
atliek tikai vēl iziet līdz robežām. Tad vēl bija no svara tas apstāklis, ka Rēzeknes ieņem-
šanu ir izdarījis mūsu karaspēks, bet ne mūsu sabiedroto – poļu karaspēks. Šis apstāklis 
bija pierādījums, ka mēs paši esam diezgan stipri, ka galvenos Latgales atbrīvošanas grū-
tumus nes mūsu karaspēks un poļi tikai palīdz mums. Ar šo es negribu teikt, ka poļi būtu 
mums maz vai slikti palīdzējuši: poļi labprāt bija gatavi, kā es to jau aizrādīju, sūtīt savu 
karaspēku uz Latgali. Bet mums bija jāpierāda arī poļiem, ka mēs paši esam diezgan stip-
ri un vairāk palīdzības mums nav vajadzīgs. Kara darbība dod visādā ziņā lielu morālisku 
iespaidu un pat morāliskas tiesības: sava zeme un sava brīvība ir pašiem jāizkaro. Asinis, 
kuras ir izlietas uz atbrīvotas zemes, dod vislielākās tiesības uz šo zemi. Savu zemi, savus 
tautas brāļus atbrīvot un apsargāt ir vislielākais pienākums un vislielākais gods, tādēļ šo 
godu un tiesības nevar atdot otram, ja tik ir mazākā iespēja pašam to saņemt.
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Latvijas austrumu robežas ieņemšana

Karte Nr. 5 (Latvijas austrumu robežas ieņemšana)

Pēc Rēzeknes ieņemšanas mūsu fronte bija izlīdzinājusies, iedobumu frontē vairs 
nebija, nebija tādēļ arī vairs izdevīgu apstākļu, lai, uzbrūkot vienā virzienā, apdraudētu 
ienaidnieka daļas ar atgriešanu. Bez tam arī mūsu spēki bija izstiepti gandrīz vienlīdzīgi 
uz visas frontes. Tagad pārgrupēt spēkus vairs nebija iespējams. Arī Latvijas etnogrāfiskā 
robeža vairs nebija tālu. Ņemot visu šo vērā, bija jānāk pie slēdziena, ka tagad visai tālā-
kai operācijai ir jābūt uzbrukumam taisni uz priekšu tādos virzienos, kā karaspēka daļas 
atrodas uz frontes. Uzbrukums bija jāturpina nepārtraukti līdz robežai. Ar tālāko uz-
brukumu bija jāpasteidzas kā aiz militāriem, tā arī politiskiem iemesliem. No militārās 
puses steidzamību prasīja divi apstākļi: pirmkārt, ienaidniekam bija tagad pilnīga iespēja 
pavairot savus spēkus un pavairot viņus ātrāk, nekā mēs to varējām darīt, un, otrkārt, 
robeža mums bija jāsasniedz līdz sniega kušanas iesākšanai. Ja mēs līdz pavasara sāku-
mam paspējam ieņemt robežu un tur izdevīgi nostiprināties, tad pa pavasara slikto ceļu 
laiku mēs varam būt arī ļoti droši no ienaidnieka pretuzbrukumiem. No politiskā redzes 
stāvokļa bija jāsteidzas tādēļ, ka jau bija izbraukusi uz Maskavu mūsu delegācija ar nolū-
ku noslēgt pamieru priekš galīga miera noslēgšanas. Ja līdz pamiera noslēgšanai nebūtu 
izdevies sasniegt mūsu etnogrāfiskās robežas, tad nekad arī viņas vairs sasniegtas neva-
rētu tikt. Kā tas bieži mēdz būt, tā tas bija tagad: pamiera slēdzēji pilnīgi ignorēja virs-
pavēlniecības ieskatus kā laika, tā militārā stāvokļa ziņā. Vienīgais, ko izdevās izkaulēt, 
bija noteikums, lai pamiers tiktu slēgts un līdz miera slēgšanai turēts pilnīgā slepenībā.
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Par uzbrukuma tālākām sekmēm labajā flangā un centrā nebija ne mazāko šaubu: 
visa iepriekšējā kara darbība pierādīja, ka ienaidnieks nav spējīgs aizturēt mūsu varo-
nīgās karaspēka daļas  – neviens mūsu nopietns uzbrukums še nebija ne reizes no ie-
naidnieka apturēts. Drusciņ citādāk tas bija kreisajā flangā – Pitalovas–Žogovas rajonā. 
Ienaidnieks bija savilcis lielus spēkus Žogovas rajonā; ienaidnieka darbība še bija atvieg-
lota ar izdevīgu aizmugures dzelzceļu un šoseju. Rajons dienas laikā še bija ļoti neiz-
devīgs uzbrukuma vešanai. Mūsu kreisajā flangā mums nekādas daudzmaz lielākas re-
zerves vai palīga spēku nebija, kā labajā flangā, kur poļu karaspēka grupas komandieris 
katrā gadījumā bija gatavs labprāt sūtīt savus palīga spēkus. Tādēļ, ja arī nebija jāšaubās 
par mūsu sekmēm kreisajā flangā, tad tomēr še bija jāprasa no mūsu karaspēka daudz 
lielāks darbs un enerģijas sakopojums, nekā uz pārējās frontes.

Pret mūsu karaspēka fronti atradās ap 20 ienaidnieka pulku un dažas atsevišķas ko-
munistu daļas. Ienaidnieka pulki gan bija ļoti mazi un daži no tiem bija cietuši ļoti lielus 
zaudējumus, bet ienaidniekam papildinājumu netrūka. Papildinātie pulki gan daudzmaz 
nopietnākas sadursmes neizturēja, bet, ņemot vērā to, ka mūsu skaitliski mazais ka-
raspēks bija izkaisīts uz platas frontes, mums tomēr bija jārēķinājas arī ar pretinieka 
skaitli. Mums tagad bija pienācis Valmieras pulks un 22. janvārī pienāca baterija, ar kuru 
ļoti jūtami varēja pastiprināt kreisā flanga uzbrukumus.

Šinī laikmetā – ap 20. janvāri – ienaidnieka armija patiesībā atradusies diezgan kri-
tiskā stāvoklī: karaspēka daļas no mūsu uzvarām vislielākā mērā demoralizējušās, se-
višķi stipri demoralizētas bijušas tās daļas, kuras dabūjušas triecienu no poļiem un no 
mūsu karaspēka pie Rēzeknes ieņemšanas.

19. janvārī ienaidnieka 15. armijas komandieris ziņo sekojošo: „Mūsu karaspēka da-
ļas, kuras atrodas iecirknī starp Rāznas ezeru un Drisu, nav nekāds reāls spēks, ar kuru 
būtu iespējams apturēt poļu karaspēka uzbrukumus. Poļu karaspēks attīsta savu trie-
cienu austrumu un ziemeļaustrumu virzienos (vispārīgos virzienos uz Osveju, Sebežu un 
Rozenovskajas staciju). Ņemot vērā to apstākli, ka 2. un 3. latviešu divīzijas un 1. Latgales 
pulka rajonos pārgrupēšanās ir pabeigta, var katru acumirkli gaidīt latviešu uzbrukuma 
sākumu no Korsovkas uz Ludzi.”

„Mūsu karaspēka daļas, kuras redz Rēzekni, ņemot vērā tagadējos apstākļus, var 
nokļūt ļoti grūtā stāvoklī. Ar telegrammu Nr. 058 sekr. Jūs pavēlat neizlietot trieciena 
grupas daļas līdz viņu pilnīgai sagrupēšanai un kaujas gatavībai. Ņemot vērā tagadējo 
stāvokli, es turu par nepieciešamu ne vēlāk kā līdz 20. janvāra rītam izbīdīt no Sebežas 
11. divīzijas II brigādi uz Slobodu–Policinu–Žuškavu; šo brigādi turēt armijas rezervē zem 
noteikuma – izlietot viņu pretuzbrukumos, ja stāvoklis taptu ļoti nopietns no poļu ka-
raspēka iebrukuma mūsu Rēzeknes grupas dziļā aizmugurē. Lūdzu ātru atļauju izlietot 
11. divīzijas II brigādi.”

Kā izrādās, tad rietumu frontes komandieris devis savu atļauju. Arī virspavēlnieks 
piekritis šim priekšlikumam, bet izteicies, ka šādā veidā visa trieciena grupa var tikt pa 
daļām izklaidēta. Faktiski tas tā arī ir noticis, un ienaidnieks nav paspējis sapulcēt trie-
ciena grupu. Mūsu uzbrukums gāja bez apstāšanās, ienaidnieka pienākošās daļas viena 
pēc otras tika satriektas, tāpēc ienaidnieks nekad nebija spējīgs sagrupēt lielas trieciena 
daļas. Še milzīgu lomu spēlēja tas apstāklis, ka mēs bijām uzbrucēji – mūsu rokās atra-
dās iniciatīva; ienaidnieks gaidīja, ko mēs darīsim un mēģināja atminēt mūsu plānus. Kā 
no pievestā ziņojuma ir redzams, tad pretinieka armijas komandieris ir baidījies no mūsu 
uzbrukuma Rēzeknes rajonam no ziemeļiem – no Korsovkas un no dienvidiem – no poļu 
karaspēka. Ienaidniekam ir bijušas nepareizas ziņas par mūsu karaspēku: jau 19. janvārī 
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viņš skaita, ka visa mūsu Vidzemes divīzija atrodas uz frontes, kamēr faktiski šinī laikā 
bija atbraukuši tikai 4. Valmieras pulka II un III bataljoni. No mūsu uzbrukuma Žogovas 
rajonā ienaidnieks nav baidījies, bet ir domājis, ka tur atrodošies spēki ir pietiekoši, lai 
aizturētu mūsu uzbrukumu. Bez tam ienaidnieks atzīmē, ka viņa karaspēka daļas Žogo-
vas rajonā esot ļoti labi kāvušās; turpretim Rēzeknes–Daugavpils rajonā karaspēka daļas 
izrādījušās par ārkārtīgi vājām.

Mums nebija nekādu noteiktu ziņu par to, ka ienaidnieks sastāda stipru prettrie-
ciena grupu, bet, ņemot vērā vispār Padomju Krievijas kara darbības paņēmienus, mēs 
tādu prettriecienu gaidījām, bet vēlāk, jo bija zināms, ka ienaidniekam nav iespējas ātri 
pārsviest un sagrupēt lielas karaspēka masas. Vispār par ienaidnieka spēkiem – karaspē-
ka daļu lielumu un sastāvu mums bija noteiktas un pareizas ziņas. Pastāvīga jaunu pulku 
parādīšanās uz frontes ienaidnieka pusē zināmā mērā deva mums tādu iespaidu, ka ie-
naidnieks nepaspēs savilkt prettrieciena grupu vai, ja savilks, tad ne agrāk kā vēlā pava-
sarī: ienaidnieks par varu gribēja aizturēties Latgalē un tādēļ savas rezerves vienu pēc ot-
ras svieda kaujā. Mums atlika tikai turpināt tāpat vienu pēc otras satriekt katru viņa no 
jauna parādījušos pulku: bija jācenšas nekādā ziņā nedot ienaidniekam laika atpūsties.

Ar Rēzeknes ieņemšanu dzelzceļu līnija no Rēzeknes uz Korsovku vēl nebija mūsu 
rokās: Liepājas pulks un Ventspils pulka kreisais flangs nebija paspējuši padzīt tik ātri 
ienaidnieku. Uz ziemeļiem no Rēzeknes atradās labākās ienaidnieka daļas: Sarkano ko-
munāru pulks (ap 1200 štiku) un padomju latviešu rota (ap 300 štiku).

22. janvārī landesvērs palika uz vietas, uz līnijas – Ostrovskije–Pokumina, un veda 
izlūkošanu; arī Jelgavas pulks ierobežojās ar izlūku darbību, turēdamies uz vienas līnijas 
ar poļu kreiso flangu. Rēzeknes pulks izvirzījās uz priekšu uz vienas līnijas ar landesvē-
ru: Antropova–Ostrovskije. Ventspils pulka labais flangs arī jau 21. janvārī bija stipri uz 
priekšu, tādēļ palika uz vietas; Ventspilspulka kreisais flangs - III. bataljons, 22. janvārī 
turpināja savu vakarējo uzdevumu kopā ar Liepājas pulka labo flangu. Bataljonam bija 
jāizcīna diezgan nikna kauja pie Martiniku sādžas, kur ienaidnieks ar stipriem pretuzbru-
kumiem centās apturēt Ventspils pulka bataljonu. Ventspiliešu straujais uzbrukums sa-
trieca pretinieku un piespieda to steidzoši atkāpties. Vēl stiprākas kaujas notika Liepājas 
pulka rajonā. Apmēram 12–15 verstis uz ziemeļiem no Rēzeknes, pie Rerišas, ienaidnieka 
daļas (komunisti, 471. un 472. pulki), kā domājams, nezinādamas neko par Rēzeknes ie-
ņemšanu un par to, ka mūsu karaspēks jau izvirzās viņiem aizmugurē, izrādīja ļoti sīvu 
pretošanos Liepājas pulka 1. bataljonam. Lai pabalstītu Liepājas pulku, tad uz pulka ko-
mandiera pieprasījumu tika izsūtītas divas rotas no Ventspils pulka II bataljona; tāpat 
pulka komandieris bija pieprasījis Latgales divīzijas bruņotā vilciena palīdzību. Ventspils 
pulka rotas bija iznākušas ienaidniekam pilnīgi aizmugurē tanī laikā, kad ienaidnieks jau 
bija iesācis atkāpties. Ienaidnieka daļas še bija cietušas ļoti lielus zaudējumus, kritušos 
un ievainotos; gūstā tika saņemti 130 sarkanarmieši no 472. un Sarkano komunāru pul-
ka, to starpā arī Sarkano komunāru pulka komisārs, 2 lauka ķēķi, 3 ložmetēji un daži citi 
kara piederumi.

Mūsu bruņotajiem vilcieniem nebija izdevies ņemt še dalību kaujā un pilnīgi atgriezt 
ienaidnieka daļas. Bruņotais vilciens Nr. 3 no rīta bija izbraucis pie landesvēra, lai atvestu 
landesvēra pagājušā dienā saņemtos 215 gūstekņus; pēc tam bruņotajam vilcienam bija 
sabojājusies lokomotīve. Bruņotais vilciens Nr. 2 (Latgales divīzijas) bija gan izbraucis 
cauri ienaidnieka aizmugurei, bet, nezināms, kur tieši ir vajadzīgs viņa pabalsts, bija at-
braucis uz Rēzekni; kad šis vilciens tika sūtīts atpakaļ un nonāca vajadzīgā vietā, tad jau 
izrādījās par vēlu: ienaidnieka daļas jau bija atkāpušās pāri dzelzceļam.
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Pēc pusdienas Jelgavas un Rēzeknes pulki arī izvirzījās uz priekšu bez sadursmēm 
ar ienaidnieku, tikai izlūku daļas, kuras bija izbīdījušās vēl tālāk uz priekšu, uzdūrās uz 
ienaidnieku Bečeru, Portovas, Kalinkovas un Karpinu rajonā. No šā ir redzams, ka ie-
naidnieks pie Rēzeknes bija smagi cietis un atkāpās nekārtībā, vairs neaizturēdamies uz 
izdevīgām pozīcijām.

Arī nākošajā dienā  – 23. janvārī  – uz Kurzemes divīzijas frontes nopietnas sadur-
smes ar ienaidnieku nenotika; divīzija, darbodamās pēc poļu grupas komandiera aizrādī-
jumiem un turot ciešus sakarus ar poļu kreiso flangu, palika uz pagājušo dienu ieņemtās 
līnijas. Liepājas pulks bez kaujām pagāja uz priekšu un ieņēma līniju: Udeniki–Rekova–
Aizpuriņi–Kazeniki–Ciganovka–Loči–Tipini–Kauseniki–Rusarija–Bektereva.

Latgales divīzijas komandierim reizē ar spēku palielināšanu (Valmieras pulks) deva 
pavēles enerģiski iet uz priekšu ar mērķi ieņemt ar labo flangu un centru Siņajas upi un 
ar kreiso flangu  –līniju Brodoka–Rjabova–Gorškova–Meļņica–Gračkova Gora–Kudepi; 
apmēram uz šās līnijas ieņemt izdevīgas pozīcijas un nostiprināties. Šinī rajonā mēs gan 
gājām drusciņ pāri par mūsu etnogrāfisko robežu, bet to prasīja militārie noteikumi. Lai 
būtu iespējams izlietot Vecgulbenes–Pitalovas dzelzceļa līniju, tad bija vajadzīgs izbīdī-
ties no šī dzelzceļa tik tālu uz priekšu, ka lai ienaidnieks nevarētu vismaz ar savu vieglo 
lauka artilēriju apšaudīt dzelzceļu un ar nejaušu uzbrukumu pārgriezt dzelzceļa līniju.

Daugavpils pulka uzbrukumi pēdējā laikā nebija devuši visai labus rezultātus. Žogo-
vas rajona aizsargāšanai ienaidnieks bija pievilcis pietiekošus spēkus un ieņēmis izdevīgu 
stāvokli: ienaidnieka pozīcijas atradās uz augstumiem atklātā (bez mežiem) rajonā; šīs 
pozīcijas aizsargāšanu varēja ļoti labi pabalstīt no bruņotiem vilcieniem; šoseja deva ie-
spēju lietot bruņotos automobiļus; kā dzelzceļš, tā šoseja deva iespēju viegli pārgrupēt 
spēkus un pievilkt rezerves. Mums bija jāved uzbrukums no mežaina rajona bez ceļiem. 
Sagrupēt še lielākus spēkus no mūsu puses bija ļoti grūti, jo rajons ļoti maz apdzīvots un 
aukstā ziemas laikā mūsu karaspēks nekur nevarēja atrast silta pajumta.

Tā kā uzbrukums bija jāved enerģiski un ātri un tā kā beidzamā laikā Daugavpils 
pulka uzbrukumi Žogovas virzienā nebija devuši visai labas sekmes, tad Latgales divīzi-
jas komandieris lika priekšā vest tālākos uzbrukumus Žogovas rajonam ne no rietumu 
puses, bet no dienvidiem – no Korsovkas puses ar Partizānu pulku. Tādēļ pagaidām Dau-
gavpils pulkam uzbrukt tikai pamazām, bet šo pulku nepastiprināt, turpretim Partizānu 
pulkam sašaurināt fronti, izvirzoties stipri uz priekšu uz austrumiem, un tad tālākos 
uzbrukumus vest uz ziemeļiem gar Lžas upi. Partizānu pulka fronti varēja sašaurināt, pa-
teicoties Valmieras pulka pienākšanai; Valmieras pulks varēja nomainīt partizānu pulka 
labo flangu, ar nomainītiem spēkiem Partizānu pulks varēja pastiprināt savu kreiso flan-
gu. Ņemot vērā to apstākli, ka uzbrukumi no Daugavpils pulka rajona solīja sekmes tikai 
tad, ja tur tiktu sagrupēti lielāki spēki, bet spēku sagrupēšana būtu aizņēmusi daudz 
laika, tad šo priekšlikumu pieņēma, lai gan tā izpildīšana prasīja daudz laika: ar Valmie-
ras pulku un vēlāk ar Cēsu pulku vajadzēja nomainīt un atsvabināt Partizānu pulka labo 
flangu; nomainīto Partizānu pulka labo flangu pievienot centram un tad vest uzbruku-
mus. Kā Valmieras, tā Cēsu pulkus tomēr tālu uz ziemeļiem nebija iespējams stiept, bet 
bija vajadzīgs atsvabināt arī Liepājas pulka kreiso flangu, lai Kurzemes divīzijai nākotnē 
būtu iespējams savilkt rezervi, jo Kurzemes divīzijai nākotnē stāvēja priekšā poļu kara-
spēka nomainīšana Latgalē.

21. janvārī Latgales divīzijas frontē iesākās pārgrupēšanās: ar Valmieras pulka ba-
taljonu bija uzdots nomainīt Partizānu pulka labā spārna bataljonu pie Korsovkas; 
Partizānu pulka komandierim pavēlēja atdot Liepājas pulka bataljonu viņa paša pulka 
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komandiera rīcībā; no Siguldas pulka dažas rotas novietoja divīzijas rezervē. Daugav-
pils pulkam bija gan jāturpina pamazām iet uz priekšu, bet patiesībā šā pulka rotas, 
kuras bija ieņēmušas Gračkova Goru, ar stipru ienaidnieka uguni bija piespiestas atstāt 
šo rajonu.

23. janvārī pienāca Valmieras pulka baterija, un ar to lielā mērā bija pastiprināts 
Korsovkas rajons. Korsovkas rajonā (pie Ņesteriem) ienaidnieks bija pārgājis pretuzbru-
kumā un atspiedis Partizānu rotu, bet Valmieras pulka II bataljons bija atkal padzinis 
ienaidnieku tālu atpakaļ.

Arī 23. janvārī nekādu stiprāku kauju nebija noticis; vienīgi Partizānu pulka daļas 
bija sekmīgi pagājušas uz priekšu uz ziemeļiem no Korsovkas un sasniegušas Poroškas, 
Muhinas un Grenjevas sādžas, saņemot 20 gūstekņus.

Ienaidnieka daļas starp Korsovku un Rēzekni bija cietušas ļoti lielus zaudējumus un 
pilnīgi demoralizētas; tas bija redzams no gūstā saņemtiem komisāriem; to stāstīja arī 
gūstā kritušie sarkanarmieši. Ienaidnieks par tā laika (22. un 23. janvāra) Ventspils pulka 
kreisā flanga, Liepājas pulka un Valmieras pulka bataljonu darbību raksta: „Ienaidnieks 
turpināja enerģiski attīstīt savas sekmes, uzbrūkot ar lieliem spēkiem Sebežas un Osve-
jas virzienos (šis attiecās uz poļu karaspēku). Tanī pašā laikā ienaidnieks izpleta mūsu 
frontes pārrāvumu Korzovkas miesta un stacijas rajonā un 23. janvārī atveda 99. pulku 
uz Siņajas upes uz dienvidiem no Krasnojes. Šinī laikā ienaidnieka spiediens bija sajū-
tams sevišķi stipri abos uzbrukuma flangos: ziemeļu pusē – virzienā uz Krasnoji (uz Si-
ņajas upes) un dienvidos – uz Sebežu un Osveju.”

24. janvārī Kurzemes divīzijas labais flangs  – Jelgavas un Rēzeknes pulki  – sa-
skaņodamies ar poļu darbību, turpināja uzbrukumu un ar kaujām ieņēma līniju 
Zamostje–Vertalova–Maksimovka–Šmati–Bļižņaja.

Liepājas pulka jātnieku eskadrons, izdarīdams izlūku gājienu, bija iebrucis Ludzē, 
kur palicis ap 3 stundas un pēc tam atgriezies atpakaļ. Landesvērs un Ventspils pulki, 
paliekot uz vietas, bija veduši izlūkošanu.

Latgales divīzijas daļas savu pārgrupēšanos bija izvedušas: Valmieras pulks ieņē-
mis fronti; Partizānu pulks savilcis vairāk spēku uz kreisā flanga, tādēļ Latgales divīzijas 
komandieris atrada par iespējamu turpināt uzbrukumu ar mērķi izbīdīties tik tālu uz 
priekšu, ka lai Pitalova būtu nodrošināta. Pēc aizrādītās līnijas ieņemšanas nocietināt 
pozīcijas. Tādēļ uz 25. janvāri bija dota pavēle iesākt uzbrukumu; divīzijas daļām bija doti 
sekojoši uzbrukuma uzdevumi:

1) Latgales Partizānu pulkam ar tam padotām divām rotām no Siguldas pulka, vienu 
krievu un divām angļu baterijām (4 lielg. 3” un 8 lielg. 3,3”), apejot augstumus pie Višgo-
rodokas no dienvidiem un dienvidaustrumiem, ar enerģisku uzbrukumu izsist ienaidnie-
ku no minētiem augstumiem un ieņemt: Podsadņiku–Skodlinas–Žipolu augstumus, kur 
nostiprināties. Uzbrukumu sākt plkst. 5 no rīta.

2) Daugavpils pulkam ar piedoto Valmieras pulka III bataljonu, vienu haubiču, vienu 
angļu bateriju (4 lielg. 4,5” un 4 lielg. 3,3”) un bruņotiem vilcieniem Nr. 1 un 2, kad Par-
tizānu pulka uzbrukums labvēlīgi attīstīsies un minētais pulks būs sasniedzis apmēram 
Kļustinas līniju, pēc sevišķa rīkojuma pāriet uzbrukumā labajā spārnā divās kolonnās: 
no Gorodiščes uz Žogovu un gar dzelzceļa līniju sakarā ar bruņotiem vilcieniem; abu 
kolonnu mērķis – ieņemt Piškovas–Gračkova Goras–Meļņicas augstumu rajonu un tur 
nostiprināties. Kreisajam flangam demonstrēt ar stiprām izlūku nodaļām.

3) Valmieras pulkam (2 bataljoni) vest savā sektorā stipru izlūkošanu un izdevīgā 
gadījumā ieņemt un paturēt sādžas uz Ušas upes labā krasta.
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Pēc 20. janvāra bija iestājies auksts laiks, temperatūra ap 25. janvāri nokrita uz 20–
25 grādiem R. Tādēļ uz 25. janvāri pavēlētais uzbrukums netika šinī un arī nākošajās die-
nās izvests: divīzijas komandieris gribēja nogaidīt siltāka laika iestāšanos. Pitalovas ra-
jonā notika tikai abpusēja izlūku darbība, pie kam tika sagūstīti vairāki pretinieka izlūki.

Mūsu centrā, pret Latgales divīzijas labo un Kurzemes divīzijas kreiso flangu, ienaid-
nieks, satriekts iepriekšējās kaujās, turpināja atkāpties; mūsu izlūki bija aizgājuši līdz 15 
verstis lielam attālumam uz priekšu un nebija ienaidnieku sastapuši; pēc vietējo iedzīvo-
tāju ziņām, ienaidnieks atkāpjoties aiz Siņajas upes.

Kurzemes divīzijas labajā spārnā Jelgavas pulks kopīgi ar poļu karaspēku turpināja 
uzbrukumu; ar diezgan stiprām kaujām ienaidnieks tika padzīts un Jelgavas pulks ieņē-
ma līniju: Krinica–Kononova–Čuhnova–Ksaverinova–Kešči–Dvorišči–Bļižņaja.

Tā kā krievu karaspēks bijis stipri satriekts visā rajonā starp Daugavu un Rēzeknes–
Veļikije Luku dzelzsceļu, tad XV armijas komandieris apvienojis Pitalovas rajonā visu ka-
raspēku zem 55. divīzijas II brigādes komandiera vadības par atsevišķu „Pitalovas grupu” 
(II brigāde no 55. divīzijas, Petrogradas brigāde, 83. un 84. pulki un 10. divīzijas kavalē-
rijas pulks). Šī grupa tikusi uzskatīta par kaujas spējīgu un viņas stāvoklis par diezgan 
drošu. Pret šo grupu no mūsu puses darbojās: Partizānu pulks, Daugavpils un Siguldas 
pulki un bataljons no Valmieras pulka.

Lai glābtu stāvokli starp Daugavu un Rēzeknes–Veļkije Luku dzelzceļu, tad jau 
23. janvārī Ludzes virzienā izbīdīts pulks no 11. divīzijas II brigādes un 24. janvārī divi pā-
rējie šās brigādes pulki: tātad jau viena brigāde no trieciena grupas tikusi izlietota. Šai 
brigādei gan dots uzdevums izdarīt īsu pretuzbrukumu, bet jau 25. janvārī šī brigāde no 
poļiem pasista atpakaļ. Divīzijas komandieriem tikusi 24. janvārī dota pavēle – izlietot 
visus līdzekļus un apturēt atkāpjošos karaspēku uz līnijas: Nerses ezers–Lavdora–Slo-
bodas stacija–Landskrona–Osvejas miestiņš–Kohanoviči. 1. divīzijai III brigāde bijusi tik 
stipri satriekta, ka tās atliekas vajadzējis vest no frontes uz aizmuguri.

Uz 26. janvāri Kurzemes divīzijai uzdots turpināt uzbrukumu  – ar mērķi sasniegt 
Siņajas upes augšgalu, ar labo spārnu Osvejas ezeru. Latgales divīzijai paliek spēkā 
agrākā  pavēle.

Kurzemes divīzijas daļas arī iesākušas uzbrukumu no rīta; ar enerģisku, veiklu dar-
bību ienaidnieka jaunpienākušais 11. divīzijas II brigādes labais flangs pasists atpakaļ, 
kamēr poļu karaspēks atsit šās brigādes kreiso flangu. Norisinājušās vairākas diezgan 
niknas sadursmes. Jelgavas pulka III bataljons pēc 2 stundas garas kaujas ieņēmis Run-
danu miestiņu, tāpat stipras kaujas vedis Rēzeknes pulks, sevišķi pie Kušneru sādžas, 
pēc kuras ieņemšanas ienaidnieks pārgājis stiprā pretuzbrukumā, bet ar mūsu uguni 
atsists. Jelgavas pulks sasniedzis  – Traškus–Solodus–Konerpoli–Rundanus; Rēzeknes 
pulks – Tjapšus–Maisinus–Bogomolovu–Konevu–Bubnovu–Rudovu.

Landesvērs, izpildot kaujas pavēli, ar strauju uzbrukumu bija izsitis ienaidnieku un 
ieņēmis līniju Kurmi–Mežvepri.

Ventspils pulka uzdevums bija – ieņemt Ludzi. Pulks, iedams uzbrukumā gar dzelz-
ceļu, sekmīgi virzījies uz priekšu. Ienaidnieks bija pielicis lielu enerģiju, lai neatdotu Lu-
dzi, bet uzbrucējus tas nevarēja apturēt. Kad ienaidnieka ķēdes jau bija Ludzi atstājušas 
un mūsu priekšējās daļas, vajādamas ienaidnieku, gājušas iekšā pilsētā, tad vēl preti-
nieka bruņotais vilciens bija izbraucis, lai apturētu uzbrucējus. II diviziona I baterija bija 
tūliņ to pamanījusi un ļoti ātri sākusi to tik stipri apšaudīt, ka tas ar stipriem bojājumiem 
bijis piespiests tūliņ aizbraukt. Ludzē Ventspils pulks saņēmis ap 30 gūstekņu, 3 lauka 
ķēķus, gāzes maskas un citus piederumus. Pulks ieņēma līniju Mežeri–Šepinki.
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Liepājas pulks bija palicis savā iepriekšējā stāvoklī.
Ļoti strauji un enerģiski bija iesācis savu pirmo uzbrukuma gājienu lielinieku frontē 

Valmieras pulks (divi bataljoni). Veikli apejot no ienaidnieka ieņemtās vietas un tad uz-
brūkot tam no sāniem un muguras puses, pulks bija iztīrījis 20 sādžas no ienaidnieka un 
izvirzījies ap 10 verstis uz priekšu uz 10 verstis platas frontes. Sevišķi stipru pretošanos 
ienaidnieks izrādījis pie Moljevas un Tejedutu sādžām. Pulks bija sasniedzis Lubani–Ga-
vari–Rogezina–Stolbova–-Notriši līniju.

Kopīgi ar Valmieras pulka kreiso flangu, bija arī pārgājis uzbrukumā Latgales parti-
zānu pulka labais flangs un ieņēmis Kušnerovas–Kamenkas–Tjemirjevas līniju. Pārējās 
frontes daļās notikusi tikai izlūku darbība.

Tā kā Pitalovas rajonā galvenā uzbrukuma virzienā bija šoseja, tad še varēja tikt iz-
lietoti arī mūsu bruņotie automobiļi. Pēc kara pret Bermontu automobiļi bija pamatīgi 
remontējami, jo mūsu bruņotie automobiļi bija  – vecas atliekas no krievu armijas un 
daži sabojātā stāvoklī atņemti Bermontam. Tika gan pieprasīts, lai izlabošanas darbi tik-
tu izvesti steidzīgi, bet tomēr remonts ļoti novilcinājās. Pēc sarunām ar Latgales divīzijas 
komandieri izrādījās, ka pēdējais atrod par iespējamu, neskatoties uz dziļo sniegu, izlie-
tot uz šosejas automobiļus un pieprasīja tos. Divi bruņotie automobiļi – „Viesturs” un 
„Zemgalietis” – tika nosūtīti, līdzko remonts bija pabeigts, un 25. janvārī nonāca frontē. 
26. janvārī tie tika izmēģināti un atrasti par sabojātiem: tie bija tūliņ jāsūta atpakaļ uz 
Rīgu remontā. Ir grūti teikt, vai še bija nolaidība vai ļaunprātība, bet šinī grūtajā cīņu 
laikā tas bija ļoti nepatīkams atgadījums. Šis nebija vienīgais gadījums, kad bruņoto au-
tomobiļu izlabošana un lietošana darīja lielas galvas sāpes.

Aukstā laika dēļ arī Kurzemes divīzija un poļu karaspēks nevarēja tik ātri iet uz 
priekšu. 27. janvārī Jelgavas pulks tikai nelielos apmēros bez kaujām izvirzījies uz priek-
šu. Rēzeknes pulks atsitis ienaidnieka uzbrukumus Košnaru sādžai un izbīdījis uz priekšu 
savu labo flangu. Landesvērs un Ventspils pulks palika vecajās vietās.

Liepājas pulks, lai ieņemtu vienu līniju ar Ventspils un Valmieras pulkiem, ar nelie-
lām sadursmēm izvirzījies uz priekšu.

Kurzemes divīzija un Valmieras pulks atradās netālu no gala mērķa; nebija ko šau-
bīties par to, ka gala mērķis – Latvijas etnogrāfiskā robeža – taps drīzumā sasniegta. 
Latgales divīzija gan nebija tālāk no Latvijas etnogrāfiskās robežas, pats kreisais flangs – 
Siguldas pulka daļas – jau atradās uz robežas, bet Latgales divīzijas uzbrukuma gaita uz 
ziemeļaustrumiem no Pitalovas pēdējā laikā bija ļoti lēna. Latgales divīzijas rajonā mūsu 
spēki pakāpeniski palielinājās ar Vidzemes divīzijas daļu pienākšanu: 26. janvārī pienāca 
Cēsu pulka bataljons. Bet šīs pakāpeniski pienākošās daļas arī pakāpeniski tika ievestas 
kaujā, un tādēļ tās nedeva jūtamu spēku pārsvaru kaut kādā vietā. No taktiskās puses 
būtu bijis pareizāk sagrupēt Vidzemes divīzijas daļas kaut kur aiz frontes un tikai tad, 
kad jau būtu sagrupēti lielāki spēki – Valmieras un Cēsu pulki ar artilēriju – vest viņus uz 
reizi kaujā un dot ar šiem prāviem spēkiem stipru triecienu. Ņemot vērā mūsu toreizējos 
apstākļus, tāda darbība bija nepiemērota: vispirms tāds trieciens varētu būt dots tikai 
februāra sākumā, ja ne vēlāk. Mūsu mazās daļiņas – rotas – manevrēja nelielā rajonā 
ļoti labi un veikli, bet manevrēt ar lielākām vienībām plašā rajonā nebija iespējams, jo 
karaspēka daļās bija liels transporta līdzekļu trūkums; karaspēka daļas bija ļoti vāji ap-
gādātas ar siltu apģērbu, kādēļ ziemas laikā tam bija jāpieturas pie apdzīvotām vietām. 
Bez tam bija vēl daudzi citi organizācijas, apgādības un apmācības trūkumi, kuri neatļā-
va pārgrupēšanu un manevru izvešanu plašākos apmēros; bija jāapmierinās ar vienkāršu 
darbību – no ieņemtās vietas taisni uz priekšu. Tomēr visa mūsu darbība norādīja uz to, 
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ka ienaidnieka spēki ir noteikti salauzti. Kā no gūstekņiem, tā no aģentūras ievāktās 
ziņas skaidri rādīja, ka daudzas ienaidnieka karaspēka daļas ir pilnīgi iznīcinātas. Štāba 
izlūku nodaļa deva ļoti sīkas ziņas pat par katras ienaidnieka karaspēka daļas lielumu un 
zaudējumiem kaujās. Daudzmaz labāk turējās ienaidnieka labais flangs Žogovas rajonā, 
bet arī no turienes nāca ziņas par pilnīgi iznīcinātām vai izklīdušām ienaidnieka daļām. 
Turpretim pret poļu karaspēka fronti un mūsu labo flangu pēc kaujām pie Rēzeknes un 
Ludzes ienaidnieka spēki bija galīgi satriekti, ko atzīst arī ienaidnieka puse: ienaidnieks 
še izmanto to savu trieciena grupu, par kuras izlietošanu agrāk  – 9.  janvārī  – frontes 
komandieris kategoriski noteic, ka šo grupu nedrīkst izlietot agrāk, kamēr tā nebūs pa-
beigusi sagrupēšanos, un tad var tikt izlietota tikai izšķirošā trieciena došanai. 27. janvārī 
ienaidnieka rietumu frontes komandieris jau atzīstas, ka viņa XV armija ir satriekta un 
pagaidām ir jāatsakās no kaut kāda uzbrukuma, kas ir redzams no viņa pavēles 27. jan-
vārī Nr. 0106 (sekr.), kura skan šā: „Klusums, kurš decembra vidū bija iestājies Rietumu 
frontē, tika pārtraukts ar latviešu un poļu armiju uzbrukumu mūsu karaspēkam, kurš 
ieņēma izdevīgu stratēģisku stāvokli Daugavpils–Rēzeknes rajonā; uzbrukuma rezultāts 
ir tas, ka mūsu karaspēks ir izspiests uz austrumiem no šā rajona.

Vispārīgais rietumu frontes uzdevums  – sīva, aktīva ieņemamās frontes 
līnijas aizsargāšana.

Pavēlu:
1) 7. armijai ... (pret Igaunijas fronti – aizsargāties un izvilkt rezerves) ...
2) 15. armijai pēc visu to spēku, kuri nāk no centriem un ar frontes rīkojumiem, sa-

grupēšanas, dot ienaidniekam izšķirošu triecienu vispārējā virzienā – Sebeža–Daugav-
pils ar mērķi atdabūt janvāra mēnesī pazaudēto stāvokli, nodrošinot Daugavas kreisajā 
krastā placdarmu uz dienvidiem no Daugavpils. Šo operāciju iesākt pēc sevišķas pa-
vēle par to.

3) 16. armijai (pret Poliju) – turpinot sava rajona aktīvu aizsargāšanu, ar dziļu ie-
brukumu pretinieka aizmugurē saistīt to pie savas frontes tad, kad 15. armija iesāks 
uzbrukumu.”

No šās pavēles redzams, ka visā frontē uzskata par iespējamu tikai aizsargāties. 
Pāriešana uzbrukumā atlikta uz nezināmu termiņu  – pēc sevišķas pavēles. 15. armija 
ar saviem spēkiem vairs uzbrukt nevar: uzbrukt varēs tad, kad no centra un no citām 
frontes daļām pienāks spēki.

Uz 28. janvāri Kurzemes divīzijai bija pavēlēts turpināt enerģisku uzbrukumu kopī-
gi ar poļu karaspēku, divīzijas komandieris bija pavēlējis uzbrukumu iesākt rīta ausmā. 
Divīzijas daļu – pulku uzdevumi bija: savos sektoros uzbrukt taisni uz priekšu un ieņemt 
līniju apmēram 10–12 verstis no izejas stāvokļa.

Uzbrukums arī iesākās rīta ausmā. Pret Jelgavas un Rēzeknes pulkiem un landesvēru 
atradās no ienaidnieka puses bez jau agrāki bijušiem spēkiem no trieciena grupas ievestā 
11. divīzijas II brigāde un pret Ventspils pulku – komunistu pulks. Ienaidnieks izrādīja stip-
ru pretošanos, bet visur to spieda atpakaļ. Turpinot uzbrukumu, sevišķas grūtības nācās 
pārvarēt Jelgavas pulkam: uz viņa uzbrukuma frontes atradās vairāki ezeri, no tiem trīs 
diezgan lieli. Ezeri gan bija aizsaluši un tādēļ kustības nekavēja, bet aizsalis ezers ir pil-
nīgi līdzens – atklāts lauks, pār kuru zem uguns pāri tikt nevar; uzbrukums bija jāved pa 
ezeru starpām, kuras ienaidnieks bija labi ieņēmis. Ļoti izdevīgi ienaidnieks bija ieņēmis 
ezeru starpu pie miestiņa Sloboda, nostādīdams ložmetējus baznīcas torņos un uzkal-
nos, no kuriem visu apkārtni varēja ļoti labi apšaudīt. Vairākas reizes mūsu ķēdes bija ļoti 
tuvu piegājušas pie Slobodas, bet vienmēr ienaidnieka stiprā uguns piespieda tās atiet. 
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Kaujas vilkās no pusdienas līdz vakaram pie 25 grādu aukstuma. Pulka labajā spārnā poļi 
bija jau ieņēmuši ezeru starpu pie Čerņevskijes; še poļi bija jānomaina, ko izdarīja ap 
pusdienu. Šinī laikā ienaidnieks pārgāja ar lieliem spēkiem pretuzbrukumā. Ienaidnieka 
uzbrukumi tika atsisti, pašā labajā flangā daļas bija izvirzījušās diezgan tālu uz priekšu 
gar ezera dienvidu krastu un sāka apdraudēt uzbrucēja flangu. Uz vakaru ienaidnieks 
pārgājis uzbrukumā arī pret šo mūsu flanga galu gar ezera dienvidu krastu, bet uzbru-
kums arī še atsists. Ienaidnieks šinīs kaujās bija cietis lielus zaudējumus. Jelgavas pulks 
bija nodomājis ieņemt Slobodu ar nakts uzbrukumu, ko arī sagatavojis, bet naktī ienaid-
nieks pats bija atstājis šo izdevīgo pozīciju, jo viņa daļas bija stipri cietušas un arī visas 
kaimiņu daļas bija atsistas atpakaļ. Tāpat ar stiprām kaujām gājis uz priekšu Rēzeknes 
pulks un līdz vakaram sasniedzis uzrādīto līniju, iegūdams ložmetējus un dažus gūstek-
ņus; ienaidniekam še nebija tik izdevīgas pozīcijas, un tādēļ Rēzeknes pulks to spieda 
atpakaļ bez apstāšanās.

Landesvērs veda uzbrukumu gar dzelzceļa un šosejas abām pusēm, ar sīvām kaujām 
un ar zaudējumiem mūsu pusē ienaidnieku strauji dzina atpakaļ. Landesvērs izvirzījās 
pāri par 10 verstīm un ieņēma pozīcijas apmēram 5 verstis no Siņajas upes, bija arī iegūts 
ložmetējs un gūstekņi. Uz visas frontes no Jelgavas pulka labā flanga un līdz dzelzceļam 
(ieslēdzot), ienaidnieka jaunie spēki bija dabūjuši stipru triecienu. Bija krituši un gūstekņi 
no visiem trijiem 11. divīzijas II brigādes pulkiem, divām atsevišķām rotām un divām ap 
500 štiku lielām sniegkurpju rotām, kā arī no pulkiem, kuri jau agrāk atradās šinī frontē.

Vājāku pretošanos savā uzbrukuma frontē sastapa Ventspils pulks, jo pret to dar-
bojās Sarkano komunāru pulks, kurš jau agrāk bija stipri cietis. Ventspils pulks savu 
uzbrukumu bija vedis ļoti ātri un tādēļ ieguvis 3 lauka ķēķus un saņēmis ienaidnieka 
furāžas noliktavu.

Latgales divīzijas frontē lielākas kaujas darbības nebija izvestas. Tikai Liepājas pulks 
bija ar mazām sadursmēm pavirzījies uz priekšu. Valmieras pulka rajonā tikai priekšējās 
daļas un izlūki bija veduši sadursmes un saņēmuši ap 20 gūstekņu no ienaidnieka jātnie-
ku pulka un Opočkas pilsētas komunistu nodaļas.

Uz Latgales divīzijas pārējās frontes notika tikai abpusējas uguns sadursmes. Divīzi-
jas komandieris bija izvedis dažas karaspēka daļu pārgrupēšanas un maiņas uz frontes.

Nākošajā dienā Kurzemes divīzijas daļas turpināja uzbrukumu. Jelgavas pulkam bija 
jāieņem augstumi otrpus ezeru šauruma, ko pulka daļas arī izpildīja un sasniedza Špu-
govas–Borovojes rajonu. Ienaidnieks ar pretuzbrukumiem mēģināja atdabūt augstumus 
atpakaļ, bet tika ar zaudējumiem atsists. Īpaši stipri pretuzbrukumi bija Špugovas sādžai.

Rēzeknes pulks arī ar kauju gājis uz priekšu un ieņēmis līniju 4–5 verstis no Siņajas 
upes. Landesvēra daļas palika uz vietas un uz priekšu izsūtīja tikai izlūkus.

Ventspils pulka labais spārns – I bataljons, nobeidzot vakar saņemtā uzdevuma iz-
pildīšanu, pēc nelielām sadursmēm ar dezorganizētām atkāpjošamies ienaidnieka arjer-
garda daļām ieņēmis līniju Mal. Greči–Čiški un nostājies līdzās landesvēra kreisam flan-
gam. Izsūtītie pēcpusdienas izlūki bija sastapuši ienaidnieka aizsargu daļas vēl šaipus 
Siņajas upes. Neskatoties uz lieliem zaudējumiem, ienaidnieks tomēr atkāpās soli pa 
solim un bez kaujas sadursmēm negribēja atdot ne vienu soli teritorijas.

Latgales divīzijas daļas kā 29., tā 30. janvārī aukstā laika dēļ uzbrukumu neturpinā-
ja, bet veda tikai izlūku darbību. 30. janvārī Latgales divīzijas komandiera rīcībā pienāca 
vēl viena Vidzemes divīzijas baterija, kuru novietoja Pitalovas rajonā Latgales partizānu 
pulka rīcībā.
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Kurzemes divīzijas labais flangs arī 30. janvārī turpināja uzbrukumus. Jelgavas pulks 
ar stiprām kaujām izsita ienaidnieku no nākošās ezeru šaurumu līnijas un ieņēma Gre-
ļanus–Polgačenku–Zagorskije–Pavlovu. Rēzeknes pulks ar strauju uzbrukumu ieņēma 
kreisajā flangā Rozanovskajas miestu un staciju, kur saņēma gūstekņus, 2 zirgus, te-
lefona un telegrāfa aparātus un citas mantas. Ar savu centru Rēzeknes pulks ieņēmis 
pēdējos augstumus šaipus Siņajas upes – ap 2 verstis no upes; pulka labais flangs palika 
iepakaļ, turēdams sakarus ar Jelgavas pulku. Landesvērs jau 29. janvārī ar savām izlūku 
patruļām atspiedis ienaidnieka priekšējās daļas aiz Siņajas upes un 30. janvārī bez sa-
dursmēm ieņēma Siņajas upes kreiso krastu no dzelzceļa līdz Reiku sādžai.

Tātad 30. janvārī Rēzeknes pulks un landesvērs bija sasnieguši mūsu uzbrukuma 
gala mērķi – Siņajas upi, Latvijas etnogrāfisko un tagadējo valsts robežu.

31., t. i., pēdējā janvāra dienā, Jelgavas pulks vēl nepaspēja ieņemt Siņajas upes kras-
tus, jo pulkam bija gara fronte un ienaidnieks bija sakopojis diezgan prāvus spēkus. Rē-
zeknes pulks un landesvērs nocietinājās uz ieņemtajām vietām. Ventspils pulks, lai gan 
nebija tālu no Siņajas upes, bet arī vēl nebija sasniedzis tās krastus.

Latgales divīzija, izņemot kreiso flangu  – Siguldas pulku, kurš jau sen stāvēja uz 
robežas, vēl bija diezgan tālu no gala mērķa, ja ne attāluma ziņā, tad tomēr tanī ziņā, ka 
tā tik ātri nebija spējīga gala mērķi sasniegt uz visas divīzijas frontes. 31. janvārī Liepājas 
un Valmieras pulka izlūki bija gan atspieduši ienaidnieka priekšējās daļas uz Siņajas upi, 
bet tomēr upes krasts ieņemts netika. Daugavpils rajonā arī tika izvesti sekmīgi izlūku 
gājieni, bet uz priekšu pulks nebija pavirzījies.

1. februārī no rīta agri uzbrukumus turpināja uz visa labā flanga. Tā kā Kurzemes di-
vīzijai vajadzēja ieņemt fronti līdz Osvejas ezeram (Osvejas ezers bija nozīmēts par robe-
žu starp poļu kreiso flangu un Kurzemes divīzijas labo flangu), tad bija fronte jāizstiepj 
uz dienvidiem. Jelgavas pulkam bija jāizstiepjas uz dienvidiem un Rēzeknes pulkam jāno-
maina Jelgavas pulka kreisais flangs. Kurzemes divīzijas komandieris šo maiņu bija ļoti 
pareizi pavēlējis izvest: ar uzbrukumu uz priekšu. Jelgavas pulks bija iesācis uzbrukumu 
sekmīgi un ar niknām kaujām atsviedis ienaidnieku atpakaļ. Ienaidnieks, savilcis lielākus 
spēkus, iesācis pēc pusdienas pretuzbrukumus; no sākuma visus pretuzbrukumus Jelga-
vas pulks atsita, bet uz vakaru pulka priekšējām daļām pietrūcis patronu un pievakarē 
pulka priekšējās daļas bijušas piespiestas atkāpties uz izejas stāvokli. Šinī kaujā pulks 
tomēr bija saņēmis ienaidnieka ložmetēju.

Rēzeknes pulks iesācis sava labā flanga izstiepšanu ar strauju enerģisku uzbrukumu 
Posiņajas miestiņa virzienā. Ienaidnieka daļas še pilnīgi pārsteigtas un satriektas; pulka 
labais flangs ieņēmis Posiņajas miestiņu uz Siņajas upes kreisā krasta. Ienaidnieks at-
stājis uz kaujas lauka daudz kritušu un ievainotu. Pulks saņēmis ložmetēju, gūstekņus 
un 5 zirgus. Ventspils pulkam arī bija dots uzdevums ieņemt Siņajas upes krastu no lan-
desvēra kreisā flanga līdz Ostaševas sādžai.

Pulks agri no rīta iesācis uzbrukumu un ar nelielām sadursmēm sasniedzis Siņajas 
upi gandrīz uz visas frontes; pie Siņajas upes, purvainā rajona dēļ, pulks nebija ieņēmis 
tieši pašu Siņajas upes krastu, bet palicis šaipus uz kādām verstīm. Tātad 1. februārī Kur-
zemes divīzija, izņemot Jelgavas pulka labo flangu, bija ieņēmusi Siņajas upi uz visas 
savas frontes.

Latgales divīzijas labais flangs – Liepājas pulks arī pārgāja uzbrukumā; ar diezgan 
stiprām kaujām pulks ar savu labo flangu sasniedza Siņajas upi pie Dimovas sādžas; ar 
kreiso flangu pulks bija izgājis cauri purvu rajonam (Visokojes un Ploskojes ezeru rajo-
nos), lai gan līdz pašai upei tas vēl nogājis nebija.
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Valmieras pulka izlūki arī bija nogājuši gandrīz līdz Siņajas upei un atspieduši ienaid-
nieka priekšējās daļas; šā pulka galvenie spēki gan palika agrākajā stāvoklī.

Tātad no labā flanga un līdz Valmieras pulkam (ieskaitot) mūsu karaspēks bija sa-
sniedzis Siņajas upi. Upes sasniegšana no militārā redzes stāvokļa nesastāv iekš tam, lai 
nostādītu karaspēku uz upes krasta; pilnīgi pietiek atspiest ienaidnieku aiz šīs upes un 
nostādīt savu karaspēku tā, ka lai lielāki ienaidnieka spēki nevarētu pārnākt pār upi. Tas 
tagad bija sasniegts; atlika tikai novietot mūsu karaspēku izdevīgās vietās, lai būtu izde-
vīgi upi aizsargāt. Pāri pār Siņajas upi nebija domāts uzbrukumu vest. Lai būtu izdevīgi 
aizsargāt Siņajas upi, tad vajadzēja apskatīt un novērtēt apvidu: kur izdevīgi ieņemt pašu 
krastu, kur izbīdīt karaspēku uz priekšu, kur uz upes krasta nav izdevīgi aizsargāties, tur 
nostādīt uz krasta tikai novērošanu un karaspēku turēt iepakaļ – rezervē, pilnā gatavībā 
pāriet pretuzbrukumā. Latgales divīzijas centrs – Partizānu un Daugavpils pulki – nebija 
vēl sasnieguši uzdotās robežas, kur apstāties un izdevīgi aizsargāties. Abi šie pulki arī 
bija ļoti tuvu – 2–3 verstis attālumā no uzrādītām robežām, bet ienaidnieks tur ieņēma 
pozīcijas un tādēļ šīs robežas nācās ieņemt ar kauju.

Pamiers un kara darbības turpinājums

1. februārī kara darbība bija jāpabeidz, jo bija noslēgts pamiers. Pamieram uz fron-
tes bija jāiesākas no pulksten 12 dienā 1. februārī. Es neatceros, kādā mēneša dienā virs-
pavēlnieka štābā bija saņemts paziņojums par pamiera noslēgšanu un valdības rīkojums 
par pamiera stāvokļa iesākšanu frontē. Atceros tikai to, ka paziņojums par pamieru bija 
iepriekš 1. februāra, bet pamiera noteikumi un valdības rīkojums par pamiera izvešanu 
nāca zināmi pēc 1. februāra, kad atgriezās no Maskavas mūsu delegācija. Pa to laiku, kad 
pamiera sarunas veda, virspavēlnieka štābam kādas reizes pieprasīja par stāvokli frontē, 
galvenā kārtā par to, cik tālu ir mūsu karaspēks aizgājis un kādi pamiera noteikumi ir 
no militārās puses jāievēro. Galvenie militārie noteikumi bija arī pieņemti, ievesti pa-
miera noteikumos un arī pieņemti no Padomju Krievijas. Tie bija šādi: pamiers ir pilnīgi 
slepens. Abas puses apsolās neuzbrukt. Latvijas karaspēks paliek uz ieņemtām vietām; 
par Latvijas karaspēka ieņemto līniju jāskaita: Osvejas ezers–Siņajas upe no viņas augš-
gala un līdz Gortanovas sādžai, tālāk – līnija Utkina–Dulova–Tarakanova–Vaskova–Gra-
čkova Gora–Gorodišče–Krauli–Stupuni–Bubencova–Kudleši. Padomju Krievija apņemas 
atvilkt savu karaspēku ne mazāk par 5 verstīm lielā attālumā no šīs līnijas; karaspēka 
atvilkšanu iesākt tūliņ no pamiera iesākšanas brīža un pabeigt ne vēlāk kā pēc desmit 
dienām. Pamiera mērķis – miera noslēgšana.

Tātad, sākot no 1. februāra, no vienas puses, karš it kā bija pabeigts, bet, no otras 
puses, karš bija jāturpina likumīgi un oficiāli. Vispirms pamiers bija slepens un jātur pilnā 
slepenībā: tātad atklāti un oficiāli karš turpinājās un karaspēkam pamiers nedrīkstēja 
būt darīts zināms, jo to varētu uzskatīt par pamiera laušanu. Ja karaspēks nezina par 
pamieru, tad viņam ir jāturpina karš. No mums uzrādītā līnija, uz kuras paliks mūsu ka-
raspēks, nebija vēl visos punktos tieši ieņemta: šo līniju mums nācās ieņemt un, ja tur 
atrastos ienaidnieks, tad viņu no turienes izsist. Padomju Krievijai, pēc pamiera notei-
kumiem, jāatvelk savs karaspēks atpakaļ; tā kā šī atvilkšana bija mūsu interesēs, tad 
mums bija jāizzina, vai patiesi Padomju Krievijas karaspēks ir atvilcies atpakaļ vai ne; 
ja viņš nebūtu atvilcies, tad Padomju Krievija būtu lauzusi pamiera noteikumus un tā-
tad mums karš jāturpina. Tātad vienīgais, ko mūsu karaspēks pēc pamiera noteikumiem 
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nedrīkstēja darīt, bija – pāriet ar lieliem spēkiem uzbrukumā pāri pār uzrādīto līniju. Iz-
lūkošana un nelielu daļu iebrukumi zem noteikuma, ja šīs nelielās daļas pēc izlūkošanas 
vai iebrukuma izvešanas nepaliek uz ieņemtās vietas, bet atgriežas atpakaļ aiz mūsu 
līnijas, pēc pamiera noteikumiem bija pilnīgi likumīgi, jo kara stāvoklī atrodošamies ka-
raspēkam ir izlūkošana jāved pastāvīgi un nepārtraukti. Ja ienaidnieks no savas puses 
sūtītu izlūkošanu, tad izlūku sadursmes varēja norisināties ļoti asi. Bez tam pamiera no-
teikumi neierobežoja pozīciju nostiprināšanu un citus tamlīdzīgus darbus.

Šādā veidā mums bija jāskatās uz pamiera noteikumiem aiz šādiem iemesliem. 
Pirmkārt, mēs nebijām iebrucēji, bet iebrucēja bija Padomju Krievija: mēs centāmies 
atdabūt tikai mūsu zemi, kamēr Padomju Krievija bija iebrukusi mūsu zemē un centās 
to pievienot pie Krievijas. Otrkārt, Latvija ir ļoti maziņa samērā ar Krieviju, arī Latvijas 
karaspēks ir maziņš samērā ar krievu karaspēku. Tātad Krievijai nav ko baidīties no mūsu 
tālāka iebrukuma, bet gan Latvijai ir jābaidās no krievu iebrukuma: tādēļ Latvijai un vi-
ņas armijai ir jāizlieto visi drošības līdzekļi un pastāvīgi jābūt ļoti uzmanīgai. Ja Krievija 
patiesi un sirsnīgi gribēja mieru, tad viņa varēja droši atvilkt un pat pilnīgi noņemt no 
robežas savu karaspēku, jo Latvija taču nekādā ziņā netaisītu uzbrukuma gājienu ne tikai 
uz Maskavu, bet arī ne kādas 50 verstis pāri pār savu etnogrāfisko robežu. Šo apstākli 
Krievija ļoti labi zināja, tādēļ, ja viņa būtu labprātīgi gribējusi mieru, tad viņai pavisam 
nebūtu bijis vajadzīgs karot.

No otras puses, mēs iesākām uzbrukumu kopīgi ar poļiem, un mūsu sekmes vislielā-
kā mērā bija dibinātas uz poļu stipro pabalstu: no poļu karaspēka dotie triecieni bija par 
iemeslu tam, ka ienaidnieks nepaspēja sagrupēt savu trieciena grupu un pāriet ar to pre-
tuzbrukumā. Kurzemes divīzija līdz šim atradās poļu ģenerāļa padotībā. Ar poļiem bija 
gan norunāts, ka mēs tālāk par Siņajas upi uzbrukumu neturpināsim, bet nebija minēts, 
ka mēs vairs karu neturpināsim. No poļiem pamiera noslēgšana tika turēta slepenībā: 
tātad mums bija jārāda poļiem, ka mēs karu turpinām. Tātad, no vienas puses, karš bija 
pabeigts, bet, no otras puses, karš turpinājās. Virspavēlnieka štāba stāvoklis attiecībā 
pret poļu militāro priekšstāvi majoru Miškovski tapa ļoti neveikls. Katra slepena lieta 
pēc ilgāka vai īsāka laika top zināma. Ņemot vērā ļoti labi nostādīto poļu slepeno aģen-
tūru, bija jādomā, ka poļiem ļoti ātri tapa zināms, ka mēs esam pamieru noslēguši ar ko-
pīgo ienaidnieku. Tomēr poļu militārais priekšstāvis bija ļoti korekts un līdz galīgai miera 
noslēgšanai nekad nedeva just, ka viņš kaut ko zinātu par mūsu slepenajām sarunām ar 
Padomju Krieviju.

Karaspēka daļām un priekšniecībai, neizslēdzot arī divīziju komandierus, netika 
itin nekas darīts zināms par pamiera noslēgšanu. Tika dota pavēle: pēc norādītās līni-
jas ieņemšanas uz šīs līnijas izvēlēties izdevīgas pozīcijas un nocietināties; uz priekšu 
vest intensīvu izlūkošanu. Par pamiera noslēgšanu karaspēkam netapa darīts zināms aiz 
tā iemesla, lai uzturētu karaspēku pilnīgā kaujas gatavībā un nepamazinātu tā kaujas 
spējību. Pirmkārt, nevarēja jau pilnīgi ticēt, vai ienaidnieks pamiera noteikumus godīgi 
izpildīs; otrkārt, pamiers nav miers  – nav zināms, ar ko tas beigsies, un, treškārt, pie 
miera sarunu vešanas visstiprākais faktors, kurš dara iespaidu uz miera līguma notei-
kumiem  – ir armijas kaujas spējība. Ja pēc pamiera noslēgšanas mūsu armijas kaujas 
spējība būtu pamazināta, tad pie miera slēgšanas Padomju Krievija varētu diktēt mums 
tādus miera noteikumus, kādi viņai iepatiktos. Ja pamiers taptu pasludināts uz frontes, 
tad, pēc Padomju Krievijas paņēmieniem, iesāktos visniknākā aģitācija mūsu kareiv-
ju starpā. Ja mūsu karaspēkam būtu zināms, ka pamiers ir noslēgts, tad, ņemot vērā 
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vispārējo nogurumu pēc tik daudziem kara gadiem, dienests, bez šaubām, tiktu izpildīts 
ne visai uzmanīgi.

Padomju Krievijas XV armijas komandieris 30. janvārī saņēmis P.B.C.P. pavēli, pēc 
kuras kara darbība jāpabeidz 1. februārī plkst. 12. Pēc šīs pavēles Padomju Krievijas ka-
raspēkam ne vēlāk kā līdz 9. februārim plkst. 12 jāieņem demarkācijas līnija: Kaganova–
Sloboda–Kostiri–Tolkova–Žogova–Sipoli–Pudrino–Visokoje ezers–Pitol ezers–Antanki–
Pikova–Lavdor ezers–-Osvejas ezers–Osveja–Lipovka–Bosica–Balbinova–Pridruiska. No 
ziemeļiem un līdz Žogovai šī līnija no mūsu karaspēka vēl nebija sasniegta, turpretim no 
Žogovas uz dienvidiem un līdz pašai Daugavai visa šī līnija jau sen bija ieņemta no mūsu 
karaspēka. Padomju Krievijas diplomāti bija ļoti veikli izmantojuši mūsu pamiera dele-
gācijas nezināšanu un uzdevuši sev izdevīgu līniju. Mūsu pamiera delegācija, kā redzams, 
nerēķinājās ar mūsu karaspēka stāvokli un sekmēm. Ja patiesi Padomju Krievijas kara-
spēks būtu palicis uz augšminētās līnijas, tad tagad laba daļa no Latgales atrastos zem 
Krievijas valdības. Tomēr Krievijas karaspēkam uz pamiera noteikumu pamata vajadzēja 
atkāpties no tām vietām, kur krievu karaspēks tagad atrodas, uz austrumiem no šās 
līnijas, atkāpšanās jāiesāk bez kavēšanās, pēc šās pavēles saņemšanas.

Tātad, ja Padomju Krievija patiesībā būtu gribējusi mieru un izpildījusi pamiera no-
teikumus tā, kā tas aizrādīts pievestā pavēlē, jau 31. janvārī un 1. februārī kaujas sadur-
smes vairs nebūtu notikušas: mūsu karaspēks pat ar izlūkiem vēl šinīs dienās nemēģinā-
ja pāriet pār to līniju, kura no mums bija norādīta pamiera noteikumos, bet ienaidnieka 
karaspēks gandrīz nekur bez mūsu spiediena negribēja atiet ne tikai uz savu demarkā-
cijas līniju, bet pat no tās līnijas, kuru nācās ieņemt mūsu karaspēkam. Visu februāra 
pirmo pusi mūsu karaspēkam bija jāved niknas kaujas, lai atspiestu ienaidnieku uz viņa 
demarkācijas līnijas un bija jāatsit daudzi stipri ienaidnieka pretuzbrukumi. Kurzemes 
divīzijas uzdevums bija vieglāks, jo divīzijas daļas nostājās uz dabiskās robežas un da-
bisks šķērslis – Siņajas upe un purvi starp šās upes augšgalu un Osvejas ezeru apgrūtinā-
ja ienaidnieka uzbrukumus.

2. februārī notika ļoti nikna kauja uz Jelgavas pulka frontes: tikai ar mūsu artilērijas 
palīdzību pēc ilgas cīņas izdevās salauzt ienaidnieka pretošanos un atsviest viņa daļas 
aiz Siņajas upes. Uz kaujas lauka bija palikuši 20 kritušu un daudz ievainotu no ienaid-
nieka puses.

Tāpat, tikai pēc stiprām kaujām tika atspiests ienaidnieks Liepājas pulka rajonā aiz 
Siņajas upes, pie kam Liepājas pulks bija saņēmis 2 ložmetējus un 33 gūstekņus.

3. februārī Kurzemes divīzija uz visas savas frontes bija nostājusies uz noteik-
tās līnijas Osvejas ezers–Siņajas upe, un iesāka pozīciju nostiprināšanu, izsūtot uz 
priekšu izlūkošanu.

Tā kā ar 1. februāri laiks bija palicis siltāks, tad jau 1. februārī Latgales divīzijas da-
ļām bija dota pavēle turpināt uzbrukumu, ar mērķi galīgi ieņemt divīzijai uzdoto līniju. 
2. februārī uzbrukums iesākās uz visas divīzijas frontes. Par Liepājas pulka darbību jau 
bija teikts. Valmieras pulks veda kaujas no rīta līdz vakaram, līdz kamēr varēja sasniegt 
Siņajas upi. Sevišķi stipri ienaidnieks aizsargāja Krasnij miestu uz Siņajas upes; tikai pēc 
3 stundu ilgas kaujas pulka daļām izdevās ieņemt šo vietu. Arī še ienaidnieks bija cie-
tis lielus zaudējumus ar kritušiem, ievainotiem un gūstekņiem, kā arī pametis dažādu 
kara materiālu.

Latgales Partizānu pulks arī tikai ar nopietnu kauju tika uz priekšu un ieņēma Viš-
gorodoku; ienaidnieks ar pievilktām rezervēm vairākas reizes bija pārgājis pretuzbruku-
mos, bet bija atsists.
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Daugavpils pulks tanī pašā laikā veda uzbrukumu Žogovas virzienā un pēc diezgan 
stipras kaujas ieņēma atkal Gračkova Goru. Kā Partizānu, tā Daugavpils pulka sekmes 
šās dienas uzbrukumā bija dibinātas uz mūsu artilērijas uguns pabalsta. Pa iepriekšējo 
kluso laiku artilērija bija pavairojusies un nostājusies uz pozīcijām tuvu pie savām kājnie-
ku daļām, iepazinusies ar apvidu un ierīkojusi novērošanas punktus; tādēļ ienaidnieka 
baterijas un bruņotie vilcieni tika apkaroti un mūsu kājnieki varēja tikt uz priekšu. Visos 
iepriekšējos uzbrukumos trūka artilērijas pabalsta, tādēļ mūsu kājnieki bija pilnīgi pado-
ti ienaidnieka artilērijas un bruņoto vilcienu ugunīm. 3. februārī ienaidnieks bija pārgājis 
uzbrukumā Pitalovas rajonā gandrīz uz visas frontes. Sevišķi stiprus uzbrukumus ienaid-
nieks bija vedis uz Višgorodoku un Gračkova Goru. Ienaidnieka uzbrukumi kā vienmēr 
tika vesti ar divu bruņoto vilcienu uguns pabalstu. Bet šoreiz bruņotos vilcienus sastapa 
mūsu artilērijas uguns: ar labi mērķētu uguni abi bruņotie vilcieni nopietni sabojāti, tā-
dēļ arī ienaidnieka kājnieku uzbrukumi tika viegli atsisti, ienaidnieks bija cietis stiprus 
zaudējumus. Kad ienaidnieka uzbrukums bija atsists, tad mūsu daļas pārgājušas uzbru-
kumā un uz pēdām nekārtībā atkāpjošamies ienaidniekam ieņēmušas divīzijai uzdoto 
līniju Kuzņecova–Dulova–Grozdova–Svistušina–Zagrivje–Gorska. Ienaidnieks bija vedis 
uzbrukumu arī pret Partizānu pulka centru un pret Siguldas pulka fronti pie Bubenco-
vas; abās vietās ienaidnieka uzbrukumi atsisti ar mūsu uguni.

4. februārī arī Latgales divīzijas daļas uz visas frontes nostājās uz uzdotās līnijas, bet 
ne bez kaujām. Lai būtu iespējams aizsargāt Gračkova Goras rajonu, tad vajadzēja ie-
ņemt pozīcijas uz priekšu no Gračkova Goras, tādēļ Daugavpils pulks vēl 4. februārī gāja 
uz priekšu un ar kaujām ieņēma galīgo līniju: Rječina–Staši–Gračkova Gora. Pretinieks še 
bija vedis ļoti enerģisku aktīvu aizsargāšanos, dažas vietas bija vairākas reizes pārgājušas 
no vienām rokām otrās, kamēr beidzot izdevies pretinieku satriekt un padzīt. Arī Val-
mieras pulkam bija nācies vēl kauju vest. Šā pulka fronte bija ļoti gara un tādēļ, pieejot 
pie Siņajas upes, starp pulka daļām un kaimiņiem bija lielas atstarpes. Šīs atstarpes bija 
izmantojis ienaidnieks un palicis dažās vietās uz Siņajas upes kreisā (mūsu) krasta. Tā 
Valmieras pulka 6. rotas nodaļa bija uzdūrusies Berezņicas sādžā uz ienaidnieka rotu 
(99. pulka); mūsu nodaļa ar strauju, pretiniekam negaidītu uzbrukumu bija izsitusi to un 
ieguvusi ložmetēju un gūstekņus.

Citos Latgales divīzijas frontes iecirkņos notika rosīga abpusēja izlūku darbība; vai-
rākās vietās bija saņemti gūstā ienaidnieka izlūki un no tiem ievāktas ziņas. Izrādījās, ka 
labajā spārnā – pret Siguldas pulku – ienaidnieks bija dažas savas daļas atvilcis atpakaļ, 
turpretim Višgorodokas rajonā bija saņemti gūstekņi no jauna pretinieku pulka – 492. 
pulka, kurš tikko bija pārvests no Somijas frontes. Pēc saņemto gūstekņu izteicieniem, 
ienaidnieka priekšniecība izsolījusi saviem kareivjiem 23 dienas garu atvaļinājumu par 
katru gūstā saņemto mūsu kareivi. No visām ziņām bija jānāk pie slēdziena, ka ienaid-
niekam pamiers ir nepieciešams, jo viņa karaspēks ir zaudējis kaujas spēju. Bija redzams, 
ka ienaidnieks nepiegriež pamiera noteikumiem lielas vērības – tātad neliek uz pamieru 
arī nekādas cerības; galveno vērību ienaidnieks piegriež karaspēkam: savu karaspēku tas 
pārgrupēja, saveda kārtībā, pieveda jaunas daļas un vispār sagatavoja uz kara turpinā-
šanu. Mūsu armijai tas piegriež pat lielāku vērību nekā agrāk – grib iegūt noteiktas ziņas 
ne tikai par mūsu spēku lielumu un sastāvu, bet arī par gara stāvokli armijā un – laikam 
arī par propagandas iespējamību. Tātad mēs varējām cerēt pēc pamiera sasniegt mieru 
tikai tādā gadījumā, ja mūsu un poļu karaspēks arī turpmāk paliktu kaujas spējīgs un 
draudošs Krievijai, pretējā gadījumā  – tas ir, ja mūsu armija zaudētu savu spēku, tad 
Padomju Krievija nerēķinātos ne ar pamieru, ne ar mūsu cenšanos pēc miera, bet atrastu 
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par izdevīgāku izrēķināties ar mums tikpat vienkārši kā ar Gruziju. Tādu iespaidu deva 
ievāktās gan no gūstekņiem, gan caur aģentiem ziņas. Tādēļ mums vajadzēja būt uzma-
nīgiem un armiju pastiprināt, bet ne samazināt. Tas arī tika darīts, cik mūsu apstākļi un 
līdzekļi to atļāva.

Kad Latgales divīzija bija nostājusies visā frontē uz norādītās līnijas, tad tūliņ iesāka 
pozīciju nocietināšanas darbus. Latgales divīzijas stāvoklis bija vairāk bīstams nekā Kur-
zemes divīzijas stāvoklis. Ienaidniekam še bija izdevīgi vest stipru uzbrukumu gar dzelz-
ceļu un šoseju; spēka sagrupēšanai ienaidnieka aizmugurē bija divas pilsētas – Pleskava 
un Ostrova. Ienaidnieka uzbrukums bija mums sitiens flangā un ļoti vārīgā vietā – uz 
Pitalovas ceļu mezglu; fronte nebija aizsargāta ne ar kādiem dabīgiem šķēršļiem, tur-
pretim mūsu aizmugure bija vislielākā mērā šķērsota ar grūti pieejamiem purviem. Kur-
zemes divīzijas fronte bija mazdaudz segta ar ezeriem, purviem un upi. Kamēr mums vēl 
atradās līdzās poļu karaspēks, tikmēr šis poļu karaspēks arī uzņemtu uz sevis ienaidnie-
ka triecienu un, vismazākais, pilnīgi nodrošinātu mūsu flangu.

Visā februāra mēneša pirmajā pusē ienaidnieks gandrīz katru dienu veda uzbruku-
mus mūsu pozīcijām, izmantodams to apstākli, ka mūsu karaspēks palika uz vietas un 
vairs neuzbruka. Tā kā mūsu fronte ļoti gara, tad nebija iespējams ieņemt visu fronti 
nepārtraukti un pietiekoši stipri; starp karaspēka daļām palika lielas atstarpes, kuras 
tika novērotas tikai ar patruļām. Kad mēs vedām uzbrukumus, tad no atstarpām ne-
bija ko bīties; kā mēs palikām uz vietas, tā ienaidnieks sāka iebrukumus atstarpēs, kuri 
bieži vien tika vesti ar diezgan lieliem spēkiem. Vienīgais līdzeklis sekmīgi aizsargāt garu 
fronti ir –- taisīt nelielus uzbrukumus ienaidniekam. Tādēļ bija jādod aizrādījums – aiz-
sargāt fronti aktīvi, pārejot uzbrukumā no mūsu puses katrā gadījumā, kad būs kaut kur 
frontes tuvumā pamanīta ienaidnieku spēku sagrupēšana, ar pretuzbrukumiem atsist 
ienaidnieka uzbrukumus un vajāt uzbrucējus līdz iznīcināšanai.

6. februārī ienaidnieks bija pārgājis uzbrukumā uz visas Valmieras pulka frontes: 
vairākās vietās ienaidnieks bija pārgājis pār Siņajas upi un pat atspiedis dažas I bataljona 
daļas, kuras mežainā apgabalā bija izkaisītas uz ļoti garas frontes. Valmieras pulka ko-
mandieris tūliņ ar savu II bataljonu pārgājis uzbrukumā un ieņēmis vairākas sādžas uz 
Siņajas upes labā krasta. Ienaidnieks bija cietis ļoti lielus zaudējumus.

Liepājas pulka rajonā ienaidnieks bija uzbrucis Brencevas sādžai. No gūstā kritu-
šajiem sarkanarmiešiem noskaidrojās, ka uzbrukumu vedis 189. pulks, kurš tikko pār-
vests no Igaunijas Narvas frontes. Naktī no 6. uz 7. februāri ienaidnieks no jauna uz-
brucis Brencevas sādžai, uzbrukums atkārtots 4 reizes un izplatīts arī uz Ruškovas un 
Novopokrovskajes sādžām. Uzbrukumi atsisti un, gaismai austot, Liepājas pulka daļas 
pārgājušas uzbrukumā pār Siņajas upi un ieņēmušas vairākas sādžas, uz šīs upes labā 
krasta saņēmušas 35 gūstekņus un tad atgājušas. Gūstekņi bija no trim ienaidnieka pul-
kiem. Ienaidnieks cietis smagus zaudējumus; divas ienaidnieka rotas pilnīgi iznīcinātas.

Tā kā ar Igauniju jau miers bija noslēgts, tad Padomju Krievija varēja savus spēkus no 
Igaunijas robežas pārvadāt uz mūsu robežu. Bet tomēr kopsummā ienaidnieka spēki ne-
palielinājās lielā mērā, jo kamēr jaunie pulki pienāca, tikmēr vecie pulki bija jau gandrīz 
iznīcināti un pazaudējuši kaujas spējas. No 10. uz 11. februāri ienaidnieks bija gribējis vest 
uzbrukumu uz plašas frontes, bet tādēļ, ka karaspēks izrādījis ļoti lielu nevēlēšanos iet 
uzbrukumā, un arī sliktā laika dēļ no uzbrukuma nekas nav iznācis. Gūstekņi un pārbē-
dzēji bieži vien deva mums ziņas par to, ka komisāri sludinot uzbrukumus, bet karaspēks 
atsakoties uzbrukt. Tad no pārbēdzējiem un gūstekņiem mēs dabūjām zināt, ka Padom-
ju Krievija organizē dažādas bandas, kuru uzdevums pārnākt pār mūsu fronti, nokļūt 
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mūsu karaspēka aizmugurē un organizēt tur komunistu sacelšanos vai vismaz izvest da-
žādus bandītu uzbrukumus, bojāt satiksmes un sakaru līdzekļus. Divas nedēļas pēc šīm 
ziņām Latgales divīzijas aizmugurē arī patiesi parādījās bandīti: 27. februārī starp Kupro-
vu un Lipnu bija izdarīti uzbrukumi pat kareivjiem. Bija jāpieliek vislielākās pūles bandītu 
likvidēšanai. Pēc nostāšanās uz vietām un pozīciju nokārtošanas mūsu karaspēka daļas 
iesāka rosīgu izlūku gājienu vešanu. Nelielas nodaļas tuvojās ienaidnieka priekšējām da-
ļām, bieži vien tās sagūstīja, iznīcināja vai vismaz padzina. Kad šāda mūsu izlūku darbība 
sāka attīstīties plašāk, tad rezultāti tūliņ tapa jūtami: ienaidnieka uzbrukumi mūsu po-
zīcijām pilnīgi izbeidzās. Ienaidniekam atkal bija jāpāriet uz aizsargāšanos, un, tā kā viņa 
priekšējos posteņus bieži vien mūsu izlūki nocēla, tad ienaidnieks vairs nezināja, kur mūs 
daļas atrodas. Ienaidnieka izlūki nekad nevarēja iekļūt mūsu rajonā; lai dabūtu noteiktas 
ziņas par mūsu karaspēka novietošanos un ieņemto stāvokli, ienaidniekam bija jātaisa 
uzbrukumi ar lieliem spēkiem, bet tā kā katru šādu uzbrukumu atsita ar lieliem zaudēju-
miem ienaidnieka pusē, tad šie dārgi maksājošie uzbrukumi arī bija jāatmet.

Februāra vidū uz fronti bija nonākusi Vidzemes divīzija, bez Rīgas pulka un vienas 
baterijas. Pēc zināma laika varēja pienākt arī Rīgas pulks ar šo bateriju. 18. februārī Vi-
dzemes divīzijas komandierim nodeva vidējo frontes rajonu. Tagad pulku sadalīšana 
divīzijās bija šāda: Kurzemes divīzijai padoti – Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils pulki un 
landesvērs; Vidzemes divīzijai – Liepājas, Valmieras un Cēsu pulki; Latgales divīzijai – Lat-
gales Partizānu, Daugavpils un Siguldas pulki. Šāda pulku iedalīšana svešās divīzijās bija 
gan neizdevīga, bet pagaidām tā bija neizbēgama un ar to bija jāapmierinājas. Pārgrupēt 
pulkus savās divīzijās pēc piederības bija nodomāts izdarīt pēc tam, kad būs nostiprināta 
ieņemtā līnija un noorganizēta aizsardzība, nodibinot sakarus un satiksmi; kad tas būs 
izdarīts, tad varēs izvilkt daļu no spēkiem rezervē; kad rezervē būs veseli pulki, tad varēs 
sākt pulku pārgrupēšanu.

Pēc Kurzemes atbrīvošanas no Bermonta Latvijas armija varēja tikt lielā mērā pa-
lielināta, mobilizējot tos Kurzemes apriņķus, kuri līdz tam laikam vēl nebija mobilizēti. 
Tāpat arī no pārējās Latvijas tika iesaukti arī visi tie, kuriem pēc viņu gadiem nācās būt 
kara dienestā, bet kuri šādu vai tādu iemeslu dēļ kara dienestā nebija. Iesauktie pēc ap-
mācības kursa beigšanas tika sūtīti uz pulkiem. Ar to mūsu pulku kaujas sastāvs palie-
linājās. Mūsu ieroču darbnīcas ļoti enerģiski strādāja, izlabojot sabojātos ieročus, ar ko 
mūsu ieroču daudzums arī palielinājās; jo uz kaujas lauka ieroči vienmēr tika saņemti.

Uz 1. februāri Latvijas armijā uz uztura skaitījās 76 394 cilvēki. Mūsu armijas kaujas 
spēks, noapaļojot skaitļus uz mazāko pusi, bija šāds:

štiku lielgabalu ložmetēju
1. Kurzemes divīzija 10000 19 140
2. Vidzemes divīzija 5000 29 150
3. Latgales divīzija 4500 8 110
4. Zemgales divīzija 5500 5 80
Landesvērs 1900 9 154
Studentu bataljons 700 – 24
Pavisam 27600 70 658
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Bez tam 5 bruņotie vilcieni un 8 bruņotie automobiļi ar 21 lielgabalu, 7 mīnmetējiem 
un 49 ložmetējiem.

Piezīme: Zemgales divīzija nebija vēl apbruņota ar franču šautenēm un lielgabaliem, 
bet ar mūsu šautenēm un lielgabaliem, kādēļ pagaidām tanī varēja skaitīt tikai 1800 šti-
ku, tas ir, tik daudz, cik bija mūsu šauteņu.

No šiem spēkiem frontē atradās, ņemot apaļos skaitļos, 19 000 štiku, kamēr pārējie 
8000 štiki atradās Latvijas iekšienē: Liepājā – Zemgales divīzija, Rīgas pulks pie Palan-
gas un Studentu bataljons Rīgā. Frontes pastiprināšanai pirmā kārtā varēja tikt nosūtīts 
Rīgas pulks, kritiskā vajadzības gadījumā arī Studentu bataljons; turpretim Kurzemes 
divīzija varēja tikt nosūtīta tikai pēc pārapbruņošanās ar franču ieročiem.

Pret mums (Latvijas karaspēku) darbojošies ienaidnieka spēki uz 1. februāri, pēc 
mūsu aprēķina (Izlūkošanas nodaļas ziņām) nepārsniedza 10 000 štiku, no kuriem ap-
mēram 6000 ieņēma fronti un apmēram 4000 atradās turpat rezervē. Mūsu aprēķins 
nav pārspīlēts uz mazāko pusi. Pēc Padomju Krievijas aprakstiem tiek skaitīts uz 6. jan-
vāri 1. divīzijas III brigādē, 4. divīzijas I brigādē, 471. un 474. pulkos, kopā ņemot, 1200 
štiku, turpretim pēc mūsu aprēķina šinīs daļās, kopā ņemot, tika pieņemts 2100 līdz 
2450 štiku.

Padomju Krievijas 15. armijā skaitījās gan ļoti daudz pulku un divīziju, bet pulkos bija 
ļoti niecīgs štiku skaits. Sevišķi lielus zaudējumus bija cietusi Padomju Krievijas armija 
kaujās, sākot no Rēzeknes ieņemšanas. Jaunpienākušie pulki vairs nepaspēja izlīdzināt 
zaudējumus. Mūsu uzbrukumā, sākot no Rēzeknes ieņemšanas, bija satriekti ienaidnie-
ka labākie, drošākie pulki, kā Sarkano Komunāru pulks, 1. padomju strēlnieku pulks, 15. 
armijas atsevišķu uzdevumu pulks, latviešu komunistu rota; šie pulki bija kā pēc sava 
labuma, tā kaujas spējas līdzīgi 3–4 vienkāršiem pulkiem. Tagad arī no šiem pulkiem bija 
iznīcinātas veselas rotas un baterijas. Dažos ienaidnieka pulkos bija atlicis 50–60 šti-
ku. Ienaidniekam atlika tikai pilnīgi noņemt no frontes veselus pulkus un brigādes, no 
kuriem bija palicis tikai nosaukums. Faktiski tā arī notika: lielākā daļa no agrākajiem 
pulkiem nozuda no frontes.

Tātad uz pamiera iesākšanās laiku mēs bijām panākuši lielu – apmēram divkārtēju 
spēku pārsvaru. Bez skaitliskā spēku pārsvara mēs bijām ieguvuši vēl lielāku morāliskā 
spēka pārsvaru: mūsu karaspēks bija visur un vienmēr guvis tikai uzvaras un nebija cietis 
nevienas neveiksmes, nebija cietis arī daudzmaz lielākus zaudējumu; turpretim, Padom-
ju Krievijas karaspēks bija cietis tikai neveiksmes, daudz karaspēka vienības bija iznīcinā-
tas un pārējās lielā mērā demoralizētas. Šinī paša laikā, pa labi no mums, poļu karaspēks 
bija vēl lielākā mērā satriecis pretim atrodošās Padomju Krievijas armijas daļas: poļi bija 
ieņēmuši jau Drisu un no turienes draudēja iet uz Polocku. Padomju Krievijas fronte bija 
pilnīgi pārrauta un nebija līdzekļu, ar ko aizturēt mūsu un poļu tālāko iebrukumu, ja tāds 
būtu noticis.

Salīdzinot abpusējo militāro stāvokli uz 1. februāri, var skaidri redzēt, ka Padom-
ju Krievijai bija steidzīgi vajadzīgs pamiers: tikai ar pamieru tā varēja glābt stāvokli uz 
frontes un aizturēt poļu un mūsu varbūtējo tālāko iebrukumu; tikai ar pamieru Padom-
ju Krievija varēja iegūt laiku, lai pievilktu uz frontes jaunas karaspēka daļas un saves-
tu kārtībā sakautās daļas. Turpretim mums būtu bijis daudz izdevīgāk iesākt pamiera 
sarunas pēc 1. februāra un noslēgt pamieru februāra vidū vai beigās. Februāra mēnesī 
Padomju Krievijai būtu atklāti jāatzīstas, ka viņas spēki ir sakauti, tādēļ viņai ir vajadzīgs 
pamiers un tādēļ viņa arī būtu daudz piekāpīgāka. Janvārī iesāktās pamiera sarunas deva 
Padomju Krievijai iespaidu, ka mēs jūtamies ļoti vāji un tādēļ lūdzam pamieru. Vispār 
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gan pamiera slēgšana nevar darīt iespaidu uz miera slēgšanas noteikumiem, bet šinī 
gadījumā pamiers atklāja pilnā mērā ienaidniekam visas mūsu kārtis. Zinādama mūsu 
nolūkus un stāvokli, Padomju Krievija arī vilcinājās tik lielā mērā ar miera slēgšanu un 
bija ārkārtīgi nepiekāpīga. Mūsu pamiera slēgšana –- slepeni no mūsu sabiedrotajiem – 
poļiem – pierādīja ienaidniekam, ka mēs vairs nevaram karu turpināt vai nu spēku trū-
kuma dēļ, vai arī mūsu iekšējais stāvoklis neļauj mums karot. Ja nu mēs vai negribam, 
vai nevaram vairs karu turpināt, tad Padomju Krievijai ir pilnīga iespēja draudēt mums 
ar kara turpināšanu, ja mēs negribētu pieņemt viņas miera noteikumus. Turpretim, ja 
mēs ar pamieru nebūtu steigušies un nebūtu slēguši to slepeni no mūsu sabiedrotās 
Polijas, tad Krievijai būtu jābaidās, ka mēs kopīgi ar Poliju varam turpināt uzbrukumu un 
ieņemt Pleskavu, Ostrovu un Polija – Vitebsku un Smoļensku. Ka pamiers ir atklājis Krie-
vijai mūsu kārtis, tas ir redzams no Padomju Krievijas oficiālā referāta par kara darbību 
no 1. decembra 1919. g. līdz 25. novembrim 1920. g., kurā starp citu, runājot par Latgales 
operāciju, ir teikts: „Tādā kārtā uz janvāra beigām baltie latvieši ieņēma Daugavpils, Lu-
dzes un Rēzeknes apriņķus, kas, kā rādījās, apmierināja viņu kāri.” („... что, казалось, 
удовлетворило ихъ вожделения.”)

Miera sarunas iesākās tikai 16. aprīlī un vilkās līdz 11. augustam, kad parakstīja mie-
ra līgumu. Tātad slepenais pamiers vilkās bez miera slēgšanas 1½ mēneša un pēc tam 
miera sarunas vēl vilkās pāri par 4 mēnešiem. Visus šos 5½ mēnešus mūsu armija frontē 
turpināja būt kara stāvoklī, bet tikai ar to noteikumu, ka viņa, ja arī iegūtu sekmes, tad 
izmantot tās nevar, turpretim, ja ienaidnieks iegūtu sekmes, tad viņš tās izmantotu. Ir 
jāatzīst Padomju Krievijas diplomātu spējas un veiklība. Ja Padomju Krievija nebūtu pa-
steigusies noslēgt ar Igauniju pamieru līdz mūsu uzbrukuma iesākšanai, tad laikam gan 
Igaunija varētu uzstādīt lielākas prasības Krievijai. Slēdzot ar Latviju slepeni no Polijas 
pamieru, Padomju Krievija ieguva sekojošas priekšrocības: 1) par savu fronti no Pleskavas 
līdz Daugavai tā tagad bija droša – tātad bija iegūta drošība taisni tajā frontes rajonā, 
kurš nupat atradās kritiskā stāvoklī; 2) ar slepeno pamieru Padomju Krievijai bija skaidrs 
tas apstāklis, ka Latvija nekādā gadījumā vairs uzbrukumu kopā ar Poliju neturpinās, 
šis apstāklis lielā mērā atsvabināja Padomju Krievijai rokas darbībai citās frontēs; 3) pa-
miers ar Latviju neatļāva arī Polijai vienai pašai aktīvi darboties ar savu kreiso flangu, 
tātad arī varbūtēja Polijas aktīvas darbības fronte tapa ierobežota; 4) pamiers Padomju 
Krieviju nesaistīja: viņa varēja slēgt mieru vai arī turpināt karu, ja tas izrādītos par izde-
vīgāku; Padomju Krievija ieguva iespēju nogaidīt pēc patikšanas, kā grozīsies apstākļi 
Latvijā (armijas lielums) un uz citām frontēm; 5) ar to, ka Latvija bija slēgusi slepeni 
no Polijas pamieru, Padomju Krievija varēja būt pārliecināta, ka tuvākā nākotnē Polijas 
karaspēka kopdarbība ar Latvijas karaspēku top neiespējama.

Mēs ar pamieru itin neko neieguvām: mums tāpat bija ar karaspēku jāieņem un jā-
apsargā fronte no ienaidnieka uzbrukumiem; karaspēku mēs pamazināt nevarējām, bet 
bija pēc iespējas jāpalielina. Armijai bija jāapsargājas no frontes un aizmugures. No fron-
tes ienaidnieks veda bieži vien nelielus uzbrukumus, kurus vienmēr ļoti viegli atsitām. 
No aizmugures ienaidnieks uzbruka mūsu karaspēkam ar veselu armiju aģitatoru, kuri 
veda nežēlīgu propagandu kā pret Latvijas valsti, tā pret armiju un arī ar mērķi sanaidot 
Latviju pret Poliju. Miera noslēgšanu novilcināja no Padomju Krievijas puses ar to nolū-
ku, lai nogaidītu, vai ar propagandu neizdosies Latvijas valsti un armiju vieglāk sagraut 
nekā uz kara lauka. Par laimi, Latvijas valsts un karaspēks pierādīja, ka ir diezgan stipri 
arī pret propagandu.
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Padomju Krievija ir vispār ļoti spējīga propagandas ziņā, tādēļ arī izlietotie pret 
mums propagandas līdzekļi bija ļoti plaši un daudzpusīgi. Še es aizrādīšu tik uz galvena-
jiem, kurus izlietoja pret mūsu armiju:

Vispirms ir jāmin propaganda atklāti par labu komunistiem  – Padomju Krievijai. 
Tika dibinātas komunistu šūniņas armijas rajonā un pat karaspēka daļās, lai tur izman-
totu katru gadījumu propagandai. Armijas rajonā šīs šūniņas bija ļoti viegli nodibināt, jo 
starp tikko atbrīvotajiem iedzīvotājiem bija grūti atšķirt komunistu aģitatorus no citiem 
pilsoņiem. Propagandai, kuru veda tieši par komunismu, nekādu sekmju nebija, īpaši 
karaspēka starpā. Toties šīs komunistu šūniņas izpildīja vislabāko spiegu dienestu: no 
šīm šūniņām Padomju Krievija saņēma vissīkākās ziņas par mūsu armiju, viņas stāvokli, 
organizāciju un gara stāvokli. Bija gadījums, kad tikko apstiprinātie un nodrukātie štati 
jau nākošajā dienā bija atrasti pie Padomju Krievijas aģenta frontē, kur tas bija gribējis 
tikt cauri mūsu frontei.

Sekmīgāka bija propaganda zem kādas citas nokrāsas. Padomju Krievijas darbinie-
ki-aģenti, pārkrāsojušies kādā Latvijas politisko partiju krāsā, veda propagandu zem šīs 
partijas flagas. Šī propaganda sastāvēja iekš tam, ka karš ir izbeidzies, tādēļ armiju var 
laist uz mājām, ka Padomju Krievija ir miermīlīga, bet mūsu augstākā priekšniecība grib 
karu turpināt, jo karš esot izdevīgs augstākiem priekšniekiem un virsniekiem; ka tādēļ 
mūsu karaspēks tiekot dzīts izlūku gājienos, kuri esot pilnīgi nevajadzīgi utt. Es bieži 
vien dabūju pārmetumus par to, ka izdarīti izlūku gājieni un iebrukumi pretinieka rajonā: 
Krievija cenšoties pēc miera, bet mēs (augstākie priekšnieki), ar saviem izlūku gājieniem 
cenšoties izjaukt miera noslēgšanu. Kā es jau agrāk aizrādīju, tad šie izlūku gājieni bija 
vienīgais līdzeklis sekmīgi aizsargāt fronti ar vismazākiem zaudējumiem mūsu pusē. Tā-
lāk šie paši darbinieki veda propagandu par „armijas demokratizāciju”, kas, pārtulkojot 
no komunistu valodas latviski, nozīmē disciplīnas un kārtības iznīcināšanu armijā, jo 
mūsu armija nekad nedemokrātiska nav bijusi. Šī propaganda darīja daudz nepatikšanu 
un lielā mērā pabalstīja Padomju Krieviju pie miera slēgšanas.

Tad vēl veda ļoti plašu propagandu ar nolūku sanaidot mūsu karaspēku un tautu 
pret poļiem. No paša kopdarbības sākuma ar poļiem pastāvīgi izplatīja baumas par 
mūsu karaspēka sadursmēm ar poļu karaspēku. Neskatoties uz to, ka pa visu kopdar-
bības laiku nebija ne tikai nevienas sadursmes, bet pat pārpratuma, baumas tomēr 
pastāvīgi cirkulēja, katru reizi jaunās formās. Ir jādomā, ka šinī ziņā Padomju Krievijas 
aģenti ir ļoti daudz strādājuši, bet bez sekmēm. Tāpat kā mums tika stāstīts par poļu 
„ļauno” izturēšanos pret mums, ir jādomā, tika stāstīts poļiem par mūsu naidīgo pret 
viņiem izturēšanos. Šīs baumas bija dažreiz tik noteiktas, ka pat nopietni cilvēki sāka 
tām ticēt. Atceros šādu faktu, kurš notika pavasarī. Pie manis štābā ieradās Francijas 
militārais priekšstāvis Diparkē ar nopietni noslēpumainu smaidu un jautāja man, kas 
esot noticis Daugavpilī. Es atbildēju, ka itin nekas nav noticis. Tad viņš man teica: „Jums 
taču tur bija sadursme ar poļiem.” Es atbildēju, ka itin nekas nav noticis. Diparkē teica 
man: „Es ļoti labi saprotu un arī piekrītu tam, ka jūs to lietu gribat noklusēt un nedarīt 
zināmu atklātībai, bet es taču esmu oficiāls Francijas priekšstāvis, es jau zinu, ka poļi ir 
apšaudījuši Daugavpili un gribu zināt sīkumus, lai varētu paziņot savai valdībai!” Kad 
es nomierināju Diparkē un tas aizgāja, tad pēc pusstundas ieradās Anglijas militārais 
priekšstāvis majors Kenans ar to pašu jautājumu, kuru man pat neizdevās pārliecināt, ka 
nekas nav noticis. Majors Kenans teica, ka viņa aģents esot redzējis notikumu, ka poļi iz-
laiduši pār Daugavpili 28 granātas, un Kenana aģents redzējis granātu iedobumus Dau-
gavpilī. Pat mani pārņēma šaubas: neskatoties uz to, ka no rīta bija ienākuši ziņojumi par 
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notikumiem uz frontes, es pieprasīju papildu ziņojumus ar jautājumu, vai Daugavpilī nav 
kaut kas noticis. Zināms, noticis absolūti nekas nebija.

Reizē ar šo propagandu Padomju Krievija centās savest kārtībā savu sakauto 15. ar-
miju. Daļu no stipri cietušajiem pulkiem nomainīja uz aizveda uz Igaunijas, Somijas, Po-
lijas frontēm vai uz Iekškrieviju un uz tām pašām vietām uz mūsu fronti atveda citus pul-
kus. Tomēr Padomju Krievijai neizdevās iegūt sekmes ar propagandu un tāpat neizdevās 
arī lielākā mērā pastiprināt savu karaspēku. Tikai tad, kad Padomju Krievijas politiķi no-
skaidroja, ka viņu propagandai nav sekmju Latvijā un ka Latvijas armija nepaliek vājāka 
ne skaitļa, ne morāliskā ziņā, tikai tad miera sarunas sāka sekmīgāk virzīties uz priekšu. 
Padomju Krievija palika piekāpīgāka, kad Dienvidkrievijā Vrangelis sāka gūt sekmes, kad 
Polijas armija bija nonākusi pie Kijevas un pie Polockas un Latvijas frontē stāvēja čet-
ras mūsu divīzijas pilnā kaujas gatavībā. Janvāra mēneša pēdējās dienās iegūtais spēku 
pārsvars palika mūsu pusē arī uz priekšu; Padomju Krievijas armija gan palielināja pulku 
skaitu frontē, bet štiku skaitu tai neizdevās palielināt plašākos apmēros. Spēku pārsvars 
palika mūsu pusē arī pēc tam, kad mēs nomainījām poļu karaspēku Latgalē un ieņēmām 
visu fronti no Igaunijas robežas līdz Daugavai pie Drisas, šo pilsētu ieslēdzot. 

Mums pretim atrodošais ienaidnieka spēku sastāvs un lielums bija šāds:

Marta mēneša sākumā:
štiku ložme-

tēju
zobenu lielgab.

17. brigāde: 49., 50., 51., 55. pulki, 9. atsev. rota 1700 36 - 6
1. baškieru pulks 200 6 - -
Jātnieku partizānu pulks - 12 1000? -
15. armijas dzelzceļa brigāde: 32., 63., 64., 65., 
166. dzelzc. bat.

1800 27 - 6

48. divīzija: 142. brigāde: 424., 425., 426. un 15. arm. 
atsev. uzdev. pulki

1300 31 60 2

48. divīzija: 143. brigāde: 427., 428., 429. un 
1. strēln. pulki

1720 55 60 4

48. divīzija: 144. brigāde: 430., 431., 432. un 
1. kaval. pulki

1300 41 300 2

55. divīzijas 164. brigāde: 490., 491., 492. pulki 1400 30 - 4
4. divīzijas 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. un 36. pulki 2500 50 - 6
Kopā 11920 288 1420 30

Aprīļa mēneša sākumā:
štiku ložme-

tēju
zobenu lielgab.

6. divīzijas 17. brigāde: 42., 50., 51., 55. pulki, 
9. atsev. rota

1700 36 - 6

1. baškieru pulks 200 6 - -
Jātnieku partizānu pulks - 12 1000? -
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15. armijas dzelzc. brig.: 32., 63., 64., 65. dzelzc. 
bataljoni

1700 27 40 4

48. divīzija: 142. brigāde: 424., 425., 426. pulki 800 28 - 7
48. divīzija: 143. brigāde: 427., 428., 429. un 31. pulki 1400 50 - 14
48. divīzija: 144. brigāde: 430., 431., 432. pulki 1100 37 - 8
16. dzelzceļa bataljons 150 4 - -
1. un 2. kavalērijas pulki - 5 450 -
11. divīzijas 96., 97., 98. un 99. pulki 950 24 - 6
55. divīzijas 164. brigāde: 490., 491., 492. pulki 1200 30 - 8
Atsevišķās Petrogradas brigādes 1., 2., 3. pulki 500 12 - 6
4. divīzija 2500 50 250 38
15. armijas atsev. uzd. pulks 700 24 60 -
Kopā 12700 345 1800 97

Maija mēnesī ienaidnieka spēki bija pamazinājušies, jo spēki bija ļoti vajadzīgi pret 
poļiem un Vrangeļa armiju. Jūnija sākumā pretinieka spēki bija atkal drusciņ palielināju-
šies, bet tomēr nepārsniedza 10000 štiku uz frontes un tuvākā aizmugurē.

Turpretim mūsu spēki pēc Zemgales divīzijas ierašanās uz frontes ir jārēķina ne ma-
zāk kā 25000 štiku. tātad miera slēgšanas laikā mums bija droši divkārtējs spēku pār-
svars, ierēķinot visas ienaidnieka rezerves. Ja mēs atcerēsimies, ka tanī laikā Padomju 
Krievija veda ļoti grūtu karu ar Poliju un Vrangeli, tad būs skaidrs, ka Padomju Krievijai 
bija ļoti jābaidās no mūsu uzbrukuma. Bet Padomju Krievijas diplomātiem bija mūsu 
kārtis atklātas, un tādēļ tie nedomāja piekāpties, bet vilcinājās ar miera slēgšanu, no-
gaidot rezultātus citās frontēs. Mūsu kārtis viņiem bija atklātas tanī ziņā, ka ar saviem 
aģentiem, kuri skaitījās par dažādiem mūsu politisko partiju locekļiem, tie skaidri zināja, 
ka Latvijas karaspēks vairs uzbrukumā nepāries: ja Latvijas karaspēks pats vairs uzbru-
kumā pāriet nevar, tad Latvijai ir jābaidās no tā, ka Padomju Krievija var pāriet uzbruku-
mā. Tātad Latvijai ir jāpiekāpjas un jāpieņem visi Krievijas miera noteikumi. Latvijas poli-
tika nestrādāja saskaņā ar stratēģiju; es to neattiecinu uz Latvijas valdību, bet attiecinu 
tikai uz Latvijas politiskajām partijām, kuras bija padevušās to Padomju Krievijas aģentu 
aģitācijai, kuri bija mācējuši iekļūt šinīs partijās.

Pamiera un miera slēgšanas laikā

Kā jau aizrādīju, tad pa pamiera un miera slēgšanas laiku no mūsu karaspēka tika 
prasīta pilnīga modrība un kaujas gatavība, kā arī pretinieka spēku un stāvokļa nepār-
traukta izlūkošana. Ilga stāvēšana pozīcijās bezdarbībā vienmēr stipri demoralizē ka-
raspēku; ir jāpieliek vislielākā enerģija, lai karaspēks paliktu kaujas spējīgs. Kaujas spē-
jīguma uzturēšana pastāv iekš tam, ka daļas izved rezervē, kur ar tām ved apmācības; 
ar frontē stāvošām daļām atkal ir jāved intensīva izlūku darbība. Pēc iespējas tika darīts 
kā pirmais, tā otrais. Pateicoties tam apstāklim, ka mūsu karaspēka daļās bija diezgan 
daudz ļoti enerģisku un uzņēmīgu virsnieku, izlūku gājieni tika praktizēti plašos apmē-
ros ar ļoti labām sekmēm. Katru dienu veda izlūkošanu ar nelielām izlūku patruļām uz 
neliela attāluma ar mērķi izzināt, cik lieli ienaidnieka spēki atrodas mums pretim. Bieži 
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vien izlūku gājieniem par mērķi nostādīja – padzīt vai noņemt tās ienaidnieka daļas, ku-
ras bija izbīdījušās uz priekšu, kā arī padzīt atpakaļ vai noņemt tos ienaidnieka ložmetē-
jus un lielgabalus, kuri apšaudīja mūsu pozīcijas. Daži no spīdošākajiem izlūku gājieniem 
ir visos sīkumos aprakstīti kapteiņa Helmaņa grāmatā „Izlūku gājieni Latgales frontē”. 
Tādēļ es šos izlūku gājienus neaprakstīšu; bez tam izlūku gājieniem nebija mērķis kaut 
ko iekarot vai paturēt mūsu rokās ieņemtās sādžas, bet gan pabalstīt sekmīgu frontes 
aizsargāšanu. Aizrādīšu tikai uz to, ka šie izlūku gājieni vienmēr izsauca nepatikšanas 
gan pie mūsu politiķiem, gan pie Padomju Krievijas diplomātiem. Daži mūsu politisko 
partiju priekšstāvji, būdami, bez šaubām, zem Padomju Krievijas propagandas iespaida, 
bija ļoti nemierā un izteica sašutumu: mūsu karaspēks turpinot uzbrukumus, un ar to 
mēs laužot pamiera noteikumus un neļaujot mieru noslēgt. Kad tā runāja pie mums, tad 
Padomju Krievija tūliņ šo izmantoja un vēl stiprāk kliedza par to, ka Latvijas karaspēks 
uzbrūkot, ka Padomju Krievija gribot mieru, bet Latvija turpinot karu utt. Bieži vien pa 
miera slēgšanas laiku ienāca Padomju Krievijas notas ar sūdzībām par mūsu karaspēka 
uzbrukumiem. Šīs sūdzības tika iesniegtas mūsu miera slēgšanas delegācijai, kura tās 
sūtīja mūsu Ārlietu ministrijai. Man nekad nebija ne mazākās grūtības atbildēt uz šīm 
sūdzībām, jo Padomju Krievijas karaspēks tāpat un pat biežāk taisīja ne tikai izlūku gā-
jienus, bet pat uzbrukumus ar lielākiem spēkiem, tikai ar to starpību, ka Padomju Krie-
vijas uzbrukumi vienmēr beidzās ar pilnīgu neveiksmi un zaudējumiem; kad Padomju 
Krievijas karaspēks pastāvīgi apšaudīja mūsu rajonu, es vienmēr varēju atbildēt, ka mūsu 
izlūku gājieni ir atbilde uz tādu un tādu Padomju Krievijas karaspēka uzbrukumu vai, 
vismazākais, mūsu pozīciju apšaudīšanu. Grūtāk bija atbildēt iekšzemes politiķiem, jo, 
tā kā Padomju Krievijas uzbrukumi vienmēr bija neizdevīgi, tad mūsu politiķi negribēja 
ticēt, ka tādi uzbrukumi būtu bijuši. Padomju Krievijas diplomāti patiesībā tikai tādēļ ir 
cēluši sūdzības par mūsu izlūku gājieniem, ka viņiem bija labi zināms, ka šīs sūdzības pa-
balstīs mūsu politiķi. Ka Padomju Krievija ir uzskatījusi mūsu izlūku gājienus par pilnīgi 
likumīgiem un pareiziem, tas ir redzams no Padomju Krievijas kara literatūras: Padomju 
Krievijas žurnāla „Революция и Война” Nr. 1 ir raksts zem virsraksta: „На пассивных 
участках Западного фронта”; šinī rakstā ir apskatīti divi izlūku gājieni, no kuriem viens 
ir kapteiņa Helmaņa 1. maijā 1920. gadā izvestais izlūku gājiens, kurš beidzās ar baterijas 
saņemšanu. Padomju Krievijas rakstnieks (oficiālā žurnālā) sīki apskata šo izlūku gājienu 
kā pozitīvu piemēru par izlūku gājienu izvešanu. Tālāk šinī rakstā autors izteic taisni tos 
pašus ieskatus, kādus es jau minēju par garas frontes aizsargāšanu: „... kordona veidā 
izstiepta un izkaisīta karaspēka novietošana nekādu mērķi nesasniedz, bet tikai nogur-
dina karaspēku, iznīcina disciplīnu un sagatavo neveiksmi.” „Lieta pastāv iekš tam, ka 
ļoti garu fronti ar ļoti maziem spēkiem nevar ne aizstāvēt, ne apsargāt pēc reglamenta 
normām.” Ko šādā gadījumā darīt, uz to autors atbild: „1) vest izlūkošanu, 2) paralizēt 
pretinieka izlūku iebrukumus un no savas puses taisīt iebrukumus.”

Slēdziens

Karu mēs pabeidzām kā uzvarētāji. Uzvarētājus netiesā, bet tikai slavē un godā. Ka-
rot mēs varam mācīties tikai no pagājušiem kariem. Tādēļ dažus slēdzienus mēs varam 
taisīt un dažu labu pamācību smelties no šī kara. Karā mēs uzvaru ieguvām ar maziem 
zaudējumiem, bet diezgan prāviem ieguvumiem. Man nav visos sīkumos pārbaudītu 
datu par zaudējumiem un ieguvumiem, bet bez lielām kļūdām tie būtu šādi:
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krituši virsnieki un kareivji .....  190
ievainoti .................................  650
bez vēsts pazuduši .................  100

Saņemts:
gūstā ienaidnieka karavīru ....  4000
lielgabalu ...............................  10
ložmetēju ...............................  60
šauteņu ..................................  2000
dzelzceļa lokomotīvju ...........  6
vagonu ...................................  ap 250
automobiļu ............................  1

Bez tam vēl saņemts diezgan daudz niecīgāku kara piederumu, kā telefona aparātu, 
lauka ķēķu, zirgu, sedlu un citu piederumu. No šiem skaitļiem ir skaidri redzams, ka uz-
vara bija gūta ar niecīgiem zaudējumiem un niecīgiem izdevumiem; man liekas, ka kara 
materiālie izdevumi tika pilnīgi segti ar iegūto materiālu vērtību.

Dažreiz uzvaru iegūst, pateicoties mākslai un varonībai, bet dažreiz uzvar arī – ne-
skatoties uz mākslas un varonības trūkumu. Pirms mūsu darbības novērtēšanas es pie-
vedīšu mūsu ienaidnieka slēdzienus par Latgales operāciju. Par Padomju Krievijas ne-
veiksmēm tur taisīts sekojošs slēdziens:

„Mūsu neveiksmes izskaidrojas ar sekojošiem iemesliem: ļoti izstieptais stāvoklis 
uz kaujas iecirkņiem. Gandrīz trīskārtīgs spēku pārsvars ienaidnieka pusē. Karaspēka ne-
izturība. Pasivitāte. Pietiekoši labu priekšnieku trūkums. Pietiekošu armijas un iecirkņu 
rezervju trūkums. Vēla rezervju pienākšana no Igaunijas frontes, kas neatkarājās no ar-
mijas komandiera; rezervju sūtīšana kaujā pa daļām.”

„Ir jāatzīstas, ka uzbrukuma grupas sagrupēšanas rajons bija ļoti plašs (Sebeža–No-
vosokoļņiki–Kļasticas stacija), bet galvenais – viņš atradās zem pretinieka sitieniem. Tas 
piespieda iztērēt priekšlaicīgi 11. divīzijas II brigādi, un varēja notikt, ka, ienaidnieka uz-
brukumam turpinoties Sebežasvirzienā, uzbrukuma grupa nepaspētu savilkties kopīgai 
plānveidīgai darbībai, bet laikam tiktu izlietota pa daļām.”

„Šinī operācijā griež uz sevi vērību vispārīgais mūsu taktiskās darbības raksturs; 
ienaidnieks vairākkārt izdarīja mūsu frontes pārraušanu. Mēs pēc negrozāma šablona 
centāmies likvidēt pārrāvumus ne aktīvā ceļā ar pretuzbrukumiem flangā, bet vienmēr 
izskrienot ienaidniekam pretim un aizsprostojot tam ceļu, pat gadījumos, kad šī „izskre-
jošā” karaspēka daļa jau atradās izdevīgā stāvoklī flanga uzbrukumam pret cauri izrā-
vušos ienaidnieku. Caurrāvums vienmēr tika „piepildīts”; vispār karaspēks izvilkās diegā, 
nekur nebija sagrupējuma, ļoti steidzās aizbāzt katru caurumu; ļoti stipru lomu spēlēja 
elkoņa sajūta. Nebija manevrējošas kopdarbības starp karaspēka daļām.”

„Kas attiecas uz ienaidnieka darbību, tad vispār viņa sekmes bija nodrošinātas ar 
skaitlisko pārsvaru. Tomēr nevar noliegt ienaidnieka pusē operācijas izpildīšanas ener-
ģiju un zināmā mērā mākslu. Par nožēlošanu mums trūkst materiālu, kuri varētu ap-
gaismot šo jautājumu. Tomēr var teikt, ka galvenā trieciena virzienā operācijas pirmajā 
cēlienā ienaidnieks bija mācējis ātri savilkt pieckārtīgu spēku pārsvaru.”

„Ir jāatzīmē neapšaubāmi labāka jaunāko priekšnieku sagatavošana, salīdzinot ar 
mūsējiem. Tas bija sajūtams no mazām taktiskām darbībām kā pašas operācijas laikā, tā 
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sevišķi priekš operācijas un klusuma laikmetā. Klusuma laikmetā142 nepagāja gandrīz ne-
viena diena, kad operatīvajos ziņojumos nebūtu atzīmēts ienaidnieka izlūku iebrukums 
mūsu rajonā, kurš gandrīz vienmēr bija beidzies ar ienaidnieka sekmēm. Ienaidnieks 
izmantoja mūsu nemācēšanu pareizi izpildīt izlūkošanas un apsardzības dienestu. Ļoti 
daudz mūsu augstāko priekšnieku pavēles liecina par cenšanos nopietni apkarot minēto 
jaunāko priekšnieku sagatavošanas trūkumu. Šinīs pavēlēs prasano karaspēka aktivitāti, 
uzņēmību, prasa uz iebrukumu atbildēt ar iebrukumu no mūsu puses. Tomēr aktivitāte 
un uzņēmība pie mūsu jaunākajiem priekšniekiem nebija manāma, tādēļ mūsu iebruku-
mi pa lielākai daļai beidzās ar neveiksmēm.”

No šī mūsu pretinieka slēdziena ir redzams, ka mūsu armijas darbība ir novērtēta 
diezgan augsti un visādā ziņā augstāk par Padomju Krievijas karaspēka darbību. Lūkosim 
apsvērt šīs karadarbības izvešanu no mūsu redzes stāvokļa. Karš ir politikas turpinā-
jums, tikai ar citādiem līdzekļiem, un turpinājums tādā laikmetā, kad ar politiku vairs 
nekas nav sasniedzams. Ja karš ir politikas turpinājums, tad starp politiku un stratēģiju ir 
jābūt visciešākajiem sakariem. Kad karš tiek vests, tad gan politika vairs pastāvīgi nedar-
bojas ar to valsti, ar kuru tiek karš vests, bet ar citām valstīm tomēr darbojas pastāvīgi. 
Politikai ir jāpabalsta stratēģija ar visiem līdzekļiem. Pabalsts sastāv stratēģijas stāvokļa 
uzlabošanā: iegūstot sabiedrotos vai vismaz nodrošinot citas frontes (ārējā politika) un 
dodot stratēģijai visus kara vešanas līdzekļus (iekšējā politika). Latvijas politika nepa-
balstīja stratēģiju.

1) Kas attiecas uz sabiedroto iegūšanu, tad politika negribēja vai nemācēja šinī lietā 
itin neko darīt, lai gan apstākļi bija ļoti labvēlīgi: Polija piesolīja pabalstu. Stratēģijai nā-
cās pašai meklēt sev palīdzību – sabiedroto – un tas tika darīts; pie tam politika neteica 
ne „jā”, ne „nē”, – tas ir, negribēja uzņemties atbildību, nomazgāja rokas: ja stratēģijai ar 
Polijas palīdzību izies labi, tad labi, ja labi neies, tad vainīgs būs tas, kurš iesācis kopdar-
bību ar Poliju. Man nav zināms, kādas sarunas veda ar Igauniju, bet man liekas, ka ir bijis 
iespējams pie labas gribas un enerģijas atturēt Igauniju no miera slēgšanas ar Padomju 
Krieviju taisni tanī brīdī, kad mēs uzsākām uzbrukumu, ja būtu nodibinātas labas attie-
cības ar Igauniju.

2) Mūsu politika arī neko nedarīja pārējo robežu nodrošināšanai. Ja ar Vāciju tiktu 
tūliņ noslēgts miers, tad nebūtu jātur Vidzemes divīzija Liepājas rajonā un šo divīziju 
varētu vēl janvāra mēnesī pārvest uz Latgales fronti, ar ko būtu iegūts noteikts spēku 
pārsvars. Arī pa uzbrukuma laiku politika negribēja nodibināt tik pietiekošas attiecības 
ar citiem kaimiņiem, ka lai būtu pilnīga drošība, bet gan otrādi – politika pat gribēja, 
lai stratēģija noņem kaut ko no Padomju Krievijas frontes un tura pret citu kaimiņu ro-
bežām. Mūsu ārējā politika nebija devusi šinīs jautājumos stratēģijai visu iespējamo ne 
tādēļ, ka politikā būtu bijuši citi ieskati vai politika nebūtu gribējusi darboties, bet tādēļ, 
ka mūsu politika (neatzīta valsts) bija grūtā stāvoklī un mūsu diplomāti bija ļoti jauni, 
bez piedzīvojumiem un attiecīgas sagatavošanas.

Iekšējā politika darbojās ļoti saskaņoti ar stratēģiju un pabalstīja to, cik vien bija 
iespējams, izņemot vienu  – apgādības jautājumu, kurā daudz ko varēja izdarīt daudz 
labāk un izdevīgāk.

Arī pamiera un miera slēgšanas jautājumā mūsu ārējā politika neizmantoja to, ko 
bija devusi stratēģija, un pa pamiera un miera slēgšanas laiku prasīja no stratēģijas dro-
šību uz frontes, bet centās saistīt stratēģijai rokas: kā jau aizrādīju, tad pamiera slēgšana 

142 Par klusuma laikmetu sauc laikmetu pēc pamiera noslēgšanas.
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notika steidzīgi, agri. Pa pamiera laiku karaspēkam pārmeta tā aktīvo izturēšanos uz 
frontes. Šinīs jautājumos gan oficiālā politika – Ārlietu ministrija pilnīgi pabalstīja stra-
tēģiju un bija pilnīgi vienos ieskatos ar stratēģiju, bet še darbojās politiskās partijas.

Padomju Krievijas diplomātija un stratēģija darbojās priekšzīmīgi saskaņoti. Diplo-
mātija ar ārkārtīgu spēku pabalstīja stratēģiju: Krievija paspēja noslēgt ar Igauniju pa-
mieru, iekams Latvija varēja uzsākt uzbrukumu, – politika nodrošināja stratēģijai Igauni-
jas fronti. Politika atrada līdzekļus noslēgt ar Latviju pamieru taisni tanī brīdī, kad armija 
atradās gandrīz katastrofiskā stāvoklī. Pa pamiera laiku, tikko armijai sāk iet grūtāk – 
mūsu izlūku gājieni nedod tai mieru, un pret tiem Padomju armijai nav līdzekļu – poli-
tika tūliņ nāk armijai palīgā – sūta protestus un sūdzības un izsauc Latvijas politiskajās 
partijās līdzjūtību.

Kas attiecas uz stratēģijas darbību, tad ir jāatzīstas, ka darbības izvešana pilnā mērā 
neizdevās tā, kā tā bija nodomāta. Bija nodomāts izdarīt stiprus, straujus uzbrukumus 
ar abiem flangiem: dienvidu flangā ar Polijas karaspēku un Kurzemes divīzijas labo flan-
gu un ziemeļu flangā ar Latgales divīzijas daļām. Kad flangu iebrukums būtu pietiekoši 
dziļš, tad pagriezt dienvidu flanga grupu uz ziemeļiem – Ludzes virzienā un ziemeļu flan-
gu pagriezt dienvidu virzienā arī uz Ludzi: ar to ienaidnieka centrs tiktu pilnīgi apiets, un 
viņam būtu vai nu ātri jāatkāpjas, vai tas tiktu pilnīgi satriekts un gūstā saņemts. Kam-
dēļ šis plāns neizdevās, to aizrādīju pēc operāciju apraksta. No manas puses še bija jau 
minētā kļūda, ka es neizstrādāju Latgales divīzijai darbības plānu visos sīkumos; bez tam 
mani aprēķini nebija attaisnojušies tanī ziņā, ka mūsu karaspēka daļas Latgalē izrādīja 
daudz mazāku kustības spēju nekā karā pret Bermontu.

Daugavpils ieņemšanas operāciju izveda ļoti spīdoši, gandrīz pilnā mērā tā, kā tikai 
varēja vēlēties, kā bija domāts.

Pitalovas rajona ieņemšanai operācijas sākums novilcinājās aiz ne no vadības, ne 
karaspēka daļu priekšniecības neatkarīgiem iemesliem. Pirmo dienu uzbrukums Pitalo-
vas virzienā arī bija ļoti sekmīgs un pilnīgi tā, kā nodomāts. Bet pēc tam dažādi apstākļi 
vairāk un vairāk aizturēja tālāka uzbrukuma sekmes. Ziemeļu flangs sāka vest kaujas 
uz vietas, uz priekšu gāja maz: tad ienaidnieka apņemšanas plāns jau sāka izgaist. Tanī 
pašā laikā mūsu centrs sāka sekmīgi iet uzpriekšu, ar ko vēl vairāk mūsu fronte sāka iz-
stiepties taisnā līnijā. Kad uzbrukums nebija vajadzīgajā virzienā – Pitalovas rajonā devis 
gaidītās sekmes, tad atlika vienīgi attīstīt uzbrukumus tur, kur sekmes bija gūtas, – tas 
ir, centrā.

Vienīgais iedobums uz frontes bija iegūts pie Rēzeknes, kur poļu karaspēks kopā ar 
Kurzemes divīzijas kreiso flangu bija tālu izvirzījušies uz priekšu un tā apņēmuši Rēzekni 
no dienvidiem. Šo apstākli izmantoja Kurzemes divīzijas komandieris un izveda Rēzek-
nes ieņemšanu ar apiešanu diezgan tālu aizmugurē Rēzeknei. Šī Rēzeknes ieņemšanas 
operācija arī bija izdevusies gandrīz pilnā mērā.

Pēc Rēzeknes ieņemšanas notika vienkārši frontāli uzbrukumi, izdarot vietējus nelie-
lus pretinieka frontes pārrāvumus, bez sevišķas sagatavošanas un spēku pārgrupēšanas. 

Mūsu karaspēka darbībā ir jāatzīmē neapšaubāma varonība, veiklība un izturība. 
Karaspēka daļas pa visu uzbrukuma laiku un arī pa pamiera laiku nekur un nekad nav 
neveiksmes cietušas. Katrs uzbrukums, katra darbība vienmēr tika veikta ar sekmēm. 
Karaspēka varonību vienmēr pierāda gūstekņu skaits. Apzinīgi, varonīgi kareivji gūstā 
nekrīt. Kā no mūsu zaudējumiem ir redzams, tad bez vēsts pazudušu ir tikai ap 100 cilvē-
ku, no kuriem daļa varbūt ir gūstā krituši, bet šinīs 100 cilvēkos ietilpst arī tie komunisti, 
kuri bija iestājušies Latvijas armijā ar nolūku dibināt komunistu šūniņas; daļa no bez 
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vēsts pazudušiem ir arī tie kaujās kritušie, kuru līķi nav atrasti. Tātad gūstekņu skaits ir 
ļoti niecīgs. Niecīgais gūstekņu skaits ir vislabākais pierādījums, ka mūsu karaspēks ir 
bijis morāliski stiprs, ka tas ir apzinīgi karojis savas tautas un tēvijas labā. Kā kareivjiem, 
tā virsniekiem bija jāpārcieš ļoti lielas grūtības: uzbrukums notika aukstā ziemas laikā, 
maz apdzīvotā nopostītā apgabalā, pie tam ziemas apģērbs bija nepietiekošs, ne visai 
labi bija arī iespējams karaspēkam uzturu piegādāt. Visas grūtības pārcieta: nebija ne 
kurnēšanas, ne sūdzību par nepietiekošu apģērbu vai uzturu.

Kas attiecas uz mūsu karaspēka taktiskajām spējām, tad tās, bez šaubām, bija daudz 
augstākas par mūsu pretinieka taktiskajām spējām, to atzīst arī mūsu pretinieks. Tomēr 
diezin cik augsta mūsu karaspēka taktiskā sagatavošana nebija. Vispirms, arī mūsu pusē 
karaspēks bieži vien tika izvilkts tievā diegā gar visu fronti; arī mūsu karaspēks centās 
iet uz priekšu nepārtrauktā frontē un baidījās no neieņemtām atstarpēm. Caur to arī 
grūti bija izdarīt lielākas spēku sagrupēšanas galvenajos uzbrukumu virzienos. Citādi tas 
arī nevarēja būt, jo mūsu karaspēks darbojās pēc 1916. gada krievu taktikas. Toties, kas 
trūka taktiskā ziņā, tas tika izlīdzināts ar uzņēmību un enerģiju kā kareivju starpā, tā no 
vismazākajiem priekšniekiem līdz divīziju komandieriem. Uzņēmība, enerģija, pašdarbī-
ba – ir tās karavīru īpašības, kuras dod pārsvaru pār ienaidnieku un kuras izlīdzina visus 
trūkumus un kļūdas. Šīs īpašības piemita mūsu karavīriem pilnā mērā.

Viens no diezgan jūtamiem karaspēka taktiskās sagatavošanas trūkumiem, kurš 
uzbrukuma laikā diezgan stipri lika sevi just, bija – artilērijas un kājnieku kopdarbības 
trūkums. Mūsu skaitliski mazā artilērija tādēļ nevarēja dot pat to, kas bija iespējams, 
ņemot vērā viņas mazo daudzumu. Tādēļ lielākā daļa no uzbrukuma darbības gūlās tikai 
uz kājnieku pleciem. Par laimi, pretinieka artilērija ne labāk, ja ne sliktāk, mācēja darbo-
ties. Tikai ar artilērijas trūkumu un viņas vājo kopdarbību ar kājniekiem ir izskaidrojama 
tik ļoti plašā abpusējā bruņoto vilcienu darbība.

_______________

Latgales atbrīvošanas kara nozīme ir ļoti liela; man liekas, ka uzvarai Latgalē ir lie-
lāka nozīme nekā uzvarai pret Bermontu. Karojot pret Bermontu, mēs vedām karu pret 
ienaidnieku bez idejas, bez tēvijas; šo ienaidnieku centās apkarot arī Sabiedrotie un pa-
līdzēja mums vislielākā mērā kā morāliski, tā materiāli. Karojot pret Bermontu, mūsu 
karaspēkā darbojās kā nacionālā sajūta, tā šķiras naids pret reakcionāro muižniecību. 
Latgales atbrīvošanas karā Sabiedrotie vairs mums nepalīdzēja. Mūsu karaspēkā dar-
bojās gan nacionālā sajūta un arī naids pret sarkano teroru, bet, no otras puses, mūsu 
karaspēkā un tautā tika vesta propaganda arī par labu šim sarkanajam teroram. Mūsu 
karaspēkam bija jākaro ar ļoti lielu ienaidnieku – veselu lielvalsti – ienaidnieku, kurš bija 
uzvarējis visas baltās krievu armijas. Tikai ar šo uzvaru mēs pierādījām visai pasaulei, ka 
mums ir pilnīgi noteikta nacionāli valstiska apziņa, kura nepadodas nekādiem vilināju-
miem ne uz labo, ne uz kreiso pusi. Tikai ar šo uzvaru mēs ieguvām Latvijas austrumu 
robežu. Ja mēs nebūtu karojuši un uzvarējuši Padomju Krievijas karaspēku, tad mēs ne 
tikai nekad nepievienotu Latgali pie Latvijas, bet nekad mēs nebūtu ieguvuši arī mieru 
un drošību no Krievijas puses.

Latvijas armija 1920. gada janvārī izkaroja galīgo Latvijas apvienojumu un neatkarību.
Lasot šo īso aprakstu, lasītājam izrādīsies, ka visi šā kara notikumi ir tik vienkārši un 

tādēļ arī tik viegli, ka tur nav bijis nekādu grūtību, nedz gudrības. Tā bieži vien spriež par 
katru karu. Bet citādi skatās tad, kad karš vēl nav izkarots.
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Karā viss ir vienkāršs, bet taisni tas vienkāršais ir visgrūtākais. Kara darbība līdzinās 
mašīnas darbībai ar bezgalīgi daudzām darbības gaitām, bet neviena no šīm darbības 
gaitām nevar tikt padzīta uz tādiem punktiem atpakaļ, kā to var mehānikā darīt, jo katra 
darbība karā ir savienota ar bezgalīgi daudz gadījumiem un nejaušībām. Tāpat kā katra 
kustība gaisā ir daudz vieglāka par kustību ūdenī, tā arī katra darbība karā ir grūtāka 
par darbību miera apstākļos. Briesmas un uzbudinājums ir elementi, kuros jādarbojas 
cilvēka prātam karā un kurus nejūt cilvēks, sēdot mierīgi istabā.

Beigas 
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Aizmirstie varoņi143

Jau senie romieši mēdza teikt: „Vai uzvarētiem”. Nelaime nāk ne tikai no ienaidnie-
ka, bet arī no savējo puses. Par uzvarēto kaujā vai karā neviens neinteresējas, lai arī viņš 
būtu diezin kādus varoņu darbus izdarījis. Tikai vēsture vēlāk spriež tiesu un atzīst viņa 
varonību. Katrā karā, katrā kaujā viena puse galu galā tiek uzvarēta. Ar pārspēku var tikt 
sakauts vislielākais varonis. Vislielākie kara ģēniji – Kanibāls un Napoleons galu galā ir 
sakauti... tie bija no visas pasaules atzītie kara mākslas ģēniji; un tomēr, – „vai uzvarē-
tiem”. Tikai vēlākā vēsture deva spriedumu, ka 1815. gadā pie Vaterlo ir sakauts Napo-
leons – ķeizars, bet Napoleons karavadonis nekad.

Atbrīvotā Latvija godina savus atbrīvotājus – karavīrus gan ar svētkiem un mielas-
tiem, gan ar apbalvojumiem, dienesta pakāpēm, ordeņiem, gan uzvaru aprakstos, runās 
un uzslavās. Viss: gods, slava un balvas nāk tikai tiem, kuri ir ņēmuši dalību tanīs kaujās, 
kurās mūsu armija ir uzvarējusi, neskatoties uz to, vai šīs uzvaras ir gūtas, pateicoties 
varonībai. Kamēr par tiem, kuri ir ņēmuši dalību tanīs cīņās, kurās mūsu armija ir kauju 
pazaudējusi, neviens nerunā, nedz raksta; neskatoties uz to, ka varbūt mūsu armija ir 
uzvarēta tikai ar pārspēku un ka varbūt mūsu armija ir parādījusi tajos vislielāko varonību; 
varbūt tikai pateicoties mūsu armijas vislielākai varonībai, ir izdevies novērst katastrofu 
un izglābt armiju un valsti. Es rakstu par Latvijas armijas kaujām 8. un 9. oktobrī 1919. 
gadā. Tanī laikā es nebiju Latvijā; man nav nācies lasīt dokumentus par šīm kaujām, nedz 
arī dabūt ko nebūt zināt no šo kauju dalībniekiem (no Latvijas puses). Tādēļ arī manī ievie-
sies vispārējs ieskats, ka nav izdarīts viss tas, ko vajadzēja darīt, ka šai neizdevībai ir savi 
vainīgie – vadītāji un izpildītāji – vai vispār, ka šinī kaujā nav bijis varonības ne no vadītāju 
puses, ne no karaspēka un tādēļ par šo kauju netiek neviens ne slavēts, ne apbalvots.

Tagad es izklāstu šīs kaujas aprakstu – no mūsu ienaidnieka puses. Neskatoties uz 
to, ka mūsu ienaidnieks vispār izturas ļoti nicinoši pret Latvijas armiju un tādēļ nekur 
negrib atzīt latviešu varonību un kara mākslu, tomēr visam prasītajam spīd cauri vislie-
lākā varonība un izveicība no latviešu puses, un ļoti bieži autors negribot izteic atzinību 
Latvijas karaspēkam. Ja 8. un 9. oktobra kaujās ienaidnieks atzīst mūsu karaspēka varo-
nību un izveicību, tad domāju, ka būtu interesanti kā šīs kauja dalībniekiem redzēt, kā 
ienaidnieks apraksta šo kauju.

Bermonta toreizējā armija sastāvējusi no: 1) vācu leģiona – 5500 kājnieku ar 24 liel-
gabaliem; vācu leģionā ietilpuši visi tā sauktie „sveškorupsi” – Stevera, Brandisa, Mede-
ma, Jenas, Mekhmana, Baltijas strēlnieku bataljons – Kurland, Dorma ložmetēju nodaļa, 
lidotāju un dažas vēlāk pievienojušās daļas, 2) Dzelzs divīzijas – 5000 karavīru ar 30 liel-
gabaliem un 3) krievu nodaļas – apmēram 1500 cilvēku ar 11 lielgabaliem; tātad pavisam 
12 000 kājnieku un 65 lielgabali. Latvijas armija tikusi novērtēta uz 20 000 karotāju, no 
kuriem 14 000 ar 10–15 lielgabaliem frontē pret Bermontu.

Par iemeslu, kādēļ Bermonts iesācis uzbrukumu, tiek uzskatīts tas fakts, ka Latvijas 
armija apdraudējusi Krievijas rietumarmijas flangu un caur šiem draudiem nav ļāvusi 
Bermontam iesākt karu pret lieliniekiem; bez tam, Latvijas armija uz Daugavas kreisā 
krasta pastāvīgi tikusi palielināta, un caur to bija redzams, ka latvieši domā Bermontam 
uzbrukt; bija vajadzīgs atsvabināties no šī flanga apdraudējuma. Tādēļ Bermonta uz-
brukuma mērķis bijis: iznīcināt visu Latvijas karaspēku, kurš atrodas uz Daugavas kreisā 

143 Latvijas Kareivis, Nr. 35 (1921, 13. februāris).
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krasta. Tādēļ arī uzbrukuma plāns ticis izstrādāts, ka lai varētu šo pilnīgo iznīcināšanu 
sasniegt: ar Dzelzs divīziju uzbrukt no frontes, gar Jelgavas šoseju un caur Tīreļa purvu; 
ar vācu leģionu apiet latviešu kreiso flangu, uzbrūkot Ķekavai un virzoties tālāk gar Dau-
gavas malu uz Torņkalnu, un tā atgriežot latviešus no Daugavgrīvas. Tādā kārtā Latvijas 
armija būtu bijusi piespiesta pie Daugavas starp Torņkalnu un Daugavgrīvas cietoksni.

Karaspēka sagrupēšana ir darīta 6. un 7.oktobrī. 8. oktobrī no rīta, gaismai austot, 
iesākts uzbrukums. Vācu leģions atstājis daļu no saviem spēkiem Jaunjelgavas virzienā 
priekš flanga un aizmugures aizsargāšanas no latviešiem (mūsu Jaunjelgavas grupa) un 
leišiem; vācu leģiona galvenie spēki jau pirms uzbrukuma bijuši sagrupēti Lieliecavas ra-
jonā; viņu sānu kolonna (Brandis)  – Stelpes muižas rajonā. Sānu kolonnas uzdevums 
bijis – iet uz Baldoni, Mercendorfu un tālāk gar Daugavas malu, pabalstīt galveno grupu. 
Galvenajai grupai jāuzbrūk un jāieņem Ķekava un tad gar Daugavmalu, apejot latviešu 
kreiso spārnu, jāieņem Torņkalns un jātiek pār Daugavu. Dzelzs divīzija bijusi sakoncen-
trēta uz ziemeļiem no Jelgavas un iesākusi uzbrukumu Olaines pozīcijām. Krievu daļas 
ieradušās rajonā starp Kalnciemu un Tukumu, no kurienes tās sākušas virzīties uz Sloku; 
krievu daļām bijušas piedalītas arī dažas vācu nodaļas no Dzelzs divīzijas.

Kad vācu leģiona avangards sasniedzis Aškoviču, tad ienākušas ziņas no izlūkiem, 
ka latvieši – apmēram viens bataljons – ieņem vecās krievu divīzijas uz dienvidiem no 
Ķekavas uz kalna. Avangards atbalstījis vienu kājnieku rotu, vienu ložmetēju rotu un 
kalnu haubicu vadu ar uzdevumu – apiet latviešu labo flangu no rietumiem caur Bildavu 
un Lamu mājām. Pārējais avangards – divas strēlnieku un divas ložmetēju rotas turpinā-
jušas virzīties taisni uz priekšu. Nonākot tuvāk pie latviešu pozīcijām, avangarda priekš-
nieks pārliecinājies, ka Ķekavas pozīcijas, uzbrūkot no frontes, neizdosies ieņemt, tādēļ 
tas lūdzis izsūtīt no galvenajiem spēkiem vienu bataljonu priekš tam, lai apietu latviešus 
no austrumiem; bataljons arī ticis izsūtīts caur Vecmuižu. Tātad priekš Ķekavas pozīciju 
ieņemšanas vācieši laiduši darbā vairāk kā divus bataljonus, līdz ar artilēriju.

Pulksten pus 11 no rietumiem apejošā nodaļa sadūrusies ar latviešiem un iesākusi 
uzbrukumu. Kā domājams, sadursme notikusi ar latviešu priekšposteņiem. Latvieši šeit 
nav stipri pretojušies, bet atkāpušies uz mežu, kurš atrodas ziemeļrietumos no Bildavu 
mājām. Mežā notikusi sīva cīņa, kamēr izdevies padzīt latviešus, kuri atkāpušies uz Flo-
retu un Lamu pusi. Bildavu mežmalā nostādīti lielgabali, ar kuriem tad iesākts apšaudīt 
pozīcijas no flanga. Tanī pašā laikā latvieši nomanījuši, ka visu kreiso flangu apiet mūsu 
bataljons, kurš izsūtīts caur Vecmuižu, arī avangards iesācis frontālu uzbrukumu. Tikai 
pēc tam latvieši iesākuši pamazām atkāpties. Ķekavas pozīcijas ieņemtas plkst. 12-os. 
Pulksten 4-os iesākta tālāka virzīšanās. Pie Pļavniekiem latvieši ieņēmuši jaunas pozīci-
jas. Uzbrukt no frontes bermontieši nav uzdrošinājušies; apiet flangus nebijis iespējams 
purvu dēļ un pateicoties stiprai ugunij no Daugavas labā krasta. Tādēļ nolemts izdarīt 
nakts uzbrukumu. Pulksten 8 iesākusies artilērijas sagatavošana. 8 minūtes artilērija šā-
vusi, cik spējusi, tā ka lielgabali palikuši karsti. Latviešu pozīcijās bijis pilnīgs klusums. 
Bet kad kājnieki iesākuši uzbrukumu, – urrā kliedzienu vietā iestājusies ļoti stipra ložme-
tēju un plinšu uguns no latviešu puses. Uzbrukums pilnīgi atsists un ar lieliem zaudēju-
miem. Pa nakti esot bijis jāpaliek bez pajumtes uz lauka, dubļos, lietū un aukstumā un 
jāturas pilnīgā kaujas gatavībā, un tikai šī kaujas gatavība ir izglābusi vāciešus. Pavisam 
negaidot ap pulksten 10 uz reizi iesākusies stipra ložmetēju uguns uz pussargu līnijas. 
Latvieši iesākuši nakts uzbrukumu, pilnīgi ielenkuši aizsargu nodaļas un ielenkuši arī 
rezerves, t.  i., galvenos spēkus. Tikai pateicoties pilnīgai kaujas gatavībai, izdevies vēl 
laikus atklāt stipru ložmetēju uguni un atsist latviešu uzbrukumu galvenajiem spēkiem. 
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Pēc tam bermontiešu galvenie spēki pārgājuši pretuzbrukumā, lai atsvabinātu ielenkto 
aizsargu līniju, kur esot notikusi nikna kauja – vīrs pret vīru. Aizsargu līnija arī atsvabinā-
ta, bet zaudējumi vāciešiem šinī nakts kaujā bija ļoti lieli.

Gaismai austot, latvieši viņu pozīcijās vairs nav atrasti, un tādēļ uzsākta tālākā vir-
zīšanās uz Torņkalna pusi. Dzelzs divīzija 8. oktobrī visu dienu vedusi sīvas kaujas, bet 
ar mazām sekmēm. Izsisti no vienas pozīcijas, latvieši tūliņ ieņēmuši netālu savā aiz-
mugurē jaunas, labi sagatavotas pozīcijas. Tāpēc arī Dzelzs divīzijas frontālam uzbru-
kumam nav bijušas paredzamas tālākas sekmes, tādēļ Dzelzs divīzija sava labā spārna 
pulku pārvietojusi vēl vairāk uz labo flangu, blakus vācu leģionam. Tātad 9. oktobrī no 
rīta vācu leģions kopā ar Dzelzs divīziju pulku iesācis tālāko uzbrukumu. Latvieši ie-
ņēmuši izdevīgas pozīcijas 8 verstis uz dienvidaustrumiem no Torņkalna. Vācu leģions 
stipri cietis no latviešu uguns, kas nākusi no Daugavas labā krasta. Latvieši saņēmuši 
uzbrucējus ar stipru uguni, – kā no pozīcijas, tā arī no mežmalas pie Murmurmuižas; bez 
tam pilnīgi negaidīti atklājis stipru artilērijas uguni latviešu bruņotais vilciens no Dreili-
ņu muižas rajona. Tālākais uzbrukums prasījis lielu sagatavošanu ar artilērijas uguni un 
labi saorganizētu kājnieku darbību, kas būtu saskaņota ar Dzelzs divīzijas pulka darbību. 
Uzbrukuma sagatavošanai nozīmēti 18 lielgabali un daudz mīnmetēju; artilērijas saga-
tavošana nolikta uz plkst. 4. Pateicoties stiprai latviešu ugunij uz Daugavas labā krasta, 
sagatavošanās plkst. 4 nav vēl notikusi. Taisni plkst. 4 latvieši pārgājuši ļoti enerģiskā 
pretuzbrukumā pret vācu leģionam blakus atrodošos Dzelzs dīvīzijas pulku. Brīdis bijis 
ļoti kritisks. Steidzīgi nosūtīta palīgā vācu leģiona ložmetēju rota, kura ar mierīgu uguni 
no 11 ložmetējiem atsitusi latviešu pretuzbrukumu. Pa to pašu laiku vācu leģiona labais 
spārns gar Daugavas krastu apgājis latviešu kreiso spārnu; uzbrukumu atsākšana un 
spārna apiešana piespiedusi latviešus, krēslai metoties, atkāpties uz Torņkalnu. Vācieši 
sekojuši ļoti apdomīgi – lēni un tikai plkst. 10 sasnieguši Torņkalna nomali, bet naktī ie-
brukt Torņkalnā nav uzdrošinājušies. Dzelzs divīzija 9. oktobra vakarā paspējusi tikai ar 
labo spārnu sasniegt Murmurmuižu, ar centru – Švarcenhofu un ar kreiso spārnu – Piņķu 
muižu. Krievu daļas nonākušas līdz Bulduriem. Tā apraksta vācieši Rīgas kauju 8.–9. ok-
tobrī. Šis vācu apraksts ir Latvijas armijas varonības apraksts; īpaši, ja ņem vērā, cik vāji 
spēki bija latviešiem. Ir redzams, ka Latvijas armija ir darbojusies ļoti veikli un sekmīgi 
un ir gājusi vairākas reizes pretuzbrukumā. Tātad ir parādīta varonība kā no karaspē-
ka, tā arī virspavēlniecības. Kā redzams, tad 8. un 9. oktobra pretuzbrukumi ir darījuši 
ienaidnieka stāvokli kritisku; varbūt, ja būtu bijis vairāk spēka, tad šie pretuzbrukumi 
arī būtu noveduši līdz uzvarai. Bet, ja nav uzvarējusi Latvijas armija, tad nav uzvarējis 
arī Bermonts: Latvijas armija nav iznīcināta, bet ir tikai bijusi piespiesta atkāpties. Karā 
uzvaru dod ne lielāka vai mazāka zemes gabala iegūšana, bet tikai ienaidnieka armijas 
iznīcināšana. Latvijas armija 8. un 9. oktobrī nav iznīcināta: tādēļ nav arī uzvarēta.

Vēstule redakcijai144

„Latvijas Kareivja” redaktora kungam.
Tā kā „Brīvās Zemes” š. g. 11. novembra raksts „Pie ģenerāļa J. Baloža” bija citēts 

arī „Latv. Kareivja” 257. numurā, tad lūdzu arī Jūsu laikrakstā nodrukāt sekojošo manu 
paskaidrojumu:

144 Latvijas Kareivis, Nr. 260 (1921, 16. novembris). 



280

„Brīvās Zemes” š. g. 11. novembra numura rakstā „Pie ģenerāļa J. Baloža” kaut kādā 
man neizprotamā speciālā nolūkā minēts mans vārds. Autors, atsaukdamies uz ģenerāli 
Balodi, stāsta par manu „naivo prieku dēļ Līvānu ieņemšanas” (pēdiņas manas). Tā ir 
nepatiesība. Ne naivu, ne citu kādu prieku es nesajutu; sajutu tik lielu īgnumu par tanī 
laikā gluži nelietderīgu un manus aizrādījumus (negribu lietot stiprāku vārda) pārkāpjo-
šu pāreju uzbrukumā austrumu frontē un pārdzīvoju vēl jo lielāku uztraukumu, apzinā-
damies varbūtējas sekas, jo ar Līvānu ieņemšanu tika saistītas rokas sagaidāmai Rīgas 
aizsargāšanai pret Bermontu. 

Ģenerālis Simonsons.
Rīga, 1921. g. 14. novembrī.

Ļ. g. redaktora kungs!
Lūdzu nodrukāt sekojošu manu piezīmi pie „Brīvās Zemes” sarunas ar ģenerāli Balo-

di, kuru man bija izdevība lasīt arī Jūsu god. laikraksta atstāstījumā. 
Kad nespeciālists ņemas apspriest kara lietas, tad bieži vien notiek kuriozas lietas. 

Par tādu kuriozu ir jāuzskata arī „Brīvās Zemes” 11. novembra numurā nodrukātā saruna 
ar ģenerāli Balodi. „Brīvā Zeme” atstāsta lietas, kuras ģenerālis Balodis runāt nevarē-
ja, labi pārzinādams 1919. gada novembra notikumus. No „Brīvās Zemes” raksta varētu 
nākt pie slēdziena, it kā ģenerālis Balodis šos notikumus nepārzinātu vai būtu nepareizi 
apsvēris, tas nav domājams. Tāpēc skaitu par vajadzīgu darīt dažas piezīmes no tīri mi-
litāra stāvokļa.

„Brīvā Zeme” raksta: „Ja Bermonts bija apstājies pie Rīgas vārtiem un tālāk nevirzī-
jās, tad no tā gribot negribot bija jātaisa teorētisks slēdziens, ka viņam trūkst rezervju”.

Tā varētu spriest tikai tāds, kas kara zinībās nav mācījies un pasaules karā nav bi-
jis. Pēc katras operācijas karaspēks ir piespiests zināmu laiku atpūsties, lai sagatavotos 
uz nākošo. Bermonts, ieņemot Daugavas kreiso krastu, bija vienu operāciju pabeidzis 
un tādēļ teorētiski bija jāspriež , ka tas gatavojas uz jaunu operāciju. Kas attiecas uz 
štāba izlūkošanas ziņām, tad pastāvīgi ienāca aizrādījumi, ka atsevišķas partijas nāk no 
Vācijas uz Kurzemi. Pamatojoties uz šīm ziņām, ģenerālis Balodis bieži vien griezās pie 
Sabiedrotajiem, lai tie spertu soļus un neatļautu vāciešu ieplūšanu Kurzemē. Tālāk štābā 
bija noteiktas ziņas, ka Bermonta armijā uz uztura ir 47  000 cilvēku, kamēr uz fron-
tes apmēram ceturtā daļa no šī skaita. Tas atkal norādīja, ka Bermonta armija tiek vēl 
organizēta un tādēļ viņas kaujas spēki var stipri palielināties. Tad „Brīvā Zeme” stāsta, 
ka vest uzbrukumu tā, kā tas bijis iesākts ar Daugavgrīvas ieņemšanu, atbalstoties uz 
Sabiedroto floti, bez sauszemes artilērijas palīdzības, štābs esot atzinis par nelietderī-
gu aiz tiem iemesliem, ka būtu bijuši lieli zaudējumi un būtu stipri cietusi Pārdaugava. 
Ģenerālis Balodis to nevarēja teikt, jo 3. novembra uzbrukums ne tikai atbalstījās, bet 
pilnā mērā dibinājās uz Sabiedroto flotes artilērijas uguni. Sauszemes artilērija uz kreisā 
krasta uzbrukuma sākumā tika palielināta tikai ar diviem lielgabaliem. Flotes artilērija 
no Daugavas un jūras sniedz daudz tālāk nekā sauszemes artilērija no Daugavas labā 
krasta. Uzbrukuma plāns no sākuma līdz galam tika izstrādāts 31. oktobrī un nekad tas 
vairāk „sīki apspriests un izstrādāts” netika, kā to raksta „Brīvā Zeme”. Uzbrukums tika 
atlikts uz 3. novembri ne ieroču sagaidīšanas dēļ, bet gan tādēļ, ka Sabiedroto flote pa-
ziņoja, ka tā nevar agrāk par 3. novembri iesākt stipru uguns vešanu, jo tai jāpapildina 
artilērijas lādiņi, kuri atradās uz transporta kuģiem jūrā.
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Ir patiesība, ka daži fakti vēl nav tik tālu aizmirsti, lai tos kāds laikraksts 
varētu sagrozīt.

P. Radziņš

Prese145

11. novembrim
Rīgas atsvabināšanas un mūsu varoņu svētku dienai ir veltījusi plašākus apskatus 

arī pārējā Latvijas prese (izņemot laikam vienīgi vācu valodā iznākošo). Starp citu, „Brī-
vā Zeme” ir ievietojusi ļoti interesantu sarunu ar bijušo armijas virspavēlnieku ģenerāli 
Balodi, kuru te atstāstam:

„Par armijas virspavēlnieku mani iecēla ar Kabineta lēmumu 17. oktobrī. Štābs ne-
varēja palikt pasīvs, ievērojot stāvokli frontē, un bija jāatrod ceļi, kā labāk atsvabināt 
Rīgu. Vislielākās grūtības radīja tehnisku kaujas līdzekļu, īpaši artilērijas, trūkums, ne-
skatoties uz ģenerāļa Burta un majora Grīnsleja – angļu militārpriekšstāvju uzupurējošo 
darbību un soļiem, lai šai ziņā nāktu mums palīgā. Ar manu iecelšanu sakrita laimīgs 
apstāklis arī šai laukā, proti, ģenerālim Burtam bija uzdots pagaidām pārzināt visas an-
gļu munīcijas noliktavas Baltijas valstīs. Tas atraisīja viņam rokas un deva iespēju rīkoties 
patstāvīgāk, negaidot instrukcijas no centra. 17. oktobrī plkst. 10 no rīta ģenerālis Burts 
pirms satikšanās ar mani jau bija devis telegrammu uz Helsingforsu un Viborgu sūtīt 
mums uz Rīgu no angļu kara noliktavām munīciju, lielgabalus, ložmetējus un šautenes.

Cerībā uz šo palīdzību štābs arī sāka rīkoties jau uz uzbrukuma sagatavošanu. Ja 
Bermonts bija apstājies pie Rīgas vārtiem un tālāk nevirzījās, tad no tā gribot negribot 
bija jātaisa teorētisks slēdziens, ka viņam trūkst rezervju. Pārbaudot caur izlūkošanu šo 
hipotēzi, tiešām arī izrādījās, ka jauni spēki viņam nebija pienākuši. Igauņu palīdzību, par 
kuru veda sarunas politisko partiju un valdības priekšstāvji Rēvelē, mūsu armijas štābs 
nevarēja uz tādiem nosacījumiem, kā bija projektēts, pieņemt. Tā kā angļu un franču 
eskadras artilērijas pabalsts mums bija nodrošināts, štābs nolēma, saziņā ar Sabiedro-
tajiem, pāriet uzbrukumā atkarībā no tā, kad pienāks pirmie apsolītie ložmetēji un liel-
gabali. Tālāk attīstīt uzbrukumu, kas bija iesākts ar Daugavgrīvas un Bolderājas ieņem-
šanu 15. oktobrī, atbalstoties uz Sabiedroto flotes, bez sauszemes artilērijas palīdzības 
štābs atzina par nelietderīgu, jo tas prasītu pārāk daudz cilvēku dzīvību, būtu riskants, 
neļautu attālināties sevišķi tālu no bāzes, jo kuģu uguns distance itin dabīgi ir aprobe-
žota. Bez tam mēs negribējām, lai ciestu no lielgabalu uguns pārāk lielā apmērā Pārdau-
gavas nabadzīgie iedzīvotāji, kuri varētu pēc tam taisīt pārmetumus valdībai un armijai.

Ap 20. oktobri notika divas lielas kara apspriedes, kurās piedalījās ģenerālis Burts, 
majors Kinans un pulkvedis Dipartē no Sabiedroto puses, bet no mūsu puses toreizējais 
štābs (kā zināms, līdz ar ģenerāļa Baloža iecelšanu par armijas virspavēlnieku ģenerāļa 
Simansona vietā, tika iecelts par štāba priekšnieka vietas izpildītāju pulkveža O. Kalniņa 
vietā Apsardzības ministra biedrs pulkvedis O. Laimiņš). Apspriedēs jau panāca vieno-
šanos par visiem principiāliem jautājumiem un Sabiedroto eskadras noteikto piedalī-
šanos uzbrukumā. 22. oktobrī notika atkal apspriede, kurā bez štāba piedalījās aktīvie 
augstākie virsnieki, divīziju komandieri pulkveži Peniķis un Berķis, kuri arī piekrita uz-
brukumam tādā gadījumā, ja pienāktu ieroči. Tiem vajadzēja pienākt 24. oktobrī no rīta, 
bet uzbrukums bija nolikts uz 26. oktobri. Bet ieroči nepienāca paredzētajā laikā. Tad 

145 Latvijas Kareivis, Nr. 257 (1921, 12. novembris).
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sasauca vēlreiz visus divīziju komandierus un nolēma sākt uzbrukumu vēlāk, tikko pie-
nāks gaidītā munīcija. 

30. vai 31. oktobrī pienāca gaidītās lietas, bet ne ar visiem piederumiem. Franču 
eskadras komandieris Brisons izrādīja ļoti aktīvu interesi pie Bermonta izdzīšanas un so-
lījās noslaucīt kaut vai visu Pārdaugavu no zemes virsas, ja viņam uzrādītu mērķus. Bet 
aiz jau augšā aprakstītiem motīviem mēs to nevēlējāmies un nolēmām vēl dažas dienas 
pagaidīt, kamēr varēsim uzstādīt Daugavmalas rajonā savas jaunās sauszemes bateri-
jas. Oktobra beidzamās dienās ieradās pulkvedis Radziņš un pulkvedis Ozols, kuriem 
uzticēja atbildīgus amatus štābā. Uzbrukuma plāns tika vēl sīki apspriests un izstrādāts 
no štāba un uzbrukums varēja sākties pēc uzbrukuma ievadīšanas ar flotes uguni, Lat-
gales divīzija pāriet uzbrukumā 3. novembrī no rīta. Vidzemes divīzija un visa artilērija uz 
labā Daugavas krasta nakti no 2. uz 3. novembri un visu dienu 3. novembrī demonstrējas 
uz Daugavas krasta. Uzbrukums, kā zināms, vilkās astoņas dienas. Pa uzbrukuma laiku 
bija momenti, dažas dienas, kad stāvoklis bija kritisks. Ziņojumi no kaujas vietām štābā 
ne vienu reizi vien vēstīja par lieliem cilvēku upuriem, par zābaku, patronu u.c. lielu trū-
kumu vajadzīgās vietās. Mūsu štābam, kas bija paradis saudzēt cilvēku dzīvības un sas-
niegt ar pēc iespējas mazākiem upuriem uzstādītos mērķus, bija grūts stāvoklis. Tomēr 
nervus mēs nepazaudējām un pastāvējām uz uzdevumu pabeigšanu. Ja es gribētu izcelt 
visu, kas ir atzīmēšanas vērts šai grandiozā cīņā, man vajadzētu minēt daudz atsevišķas 
daļas, atsevišķu personu vārdus. Bet tik viegli ir tādā gadījumā izlaist kādu personu vai 
rotu, un es negribu nevienu sarūgtināt. Visi darīja savu pienākumu un vēl vairāk par to. 
Praktiskā kaujas plāna izvešana gūla uz divīziju komandieriem pulkvežiem Peniķi un Ber-
ķi. Pēdējais bija tas, kas vadīja viņam padotās daļas pirmajā uzbrukumā pret Bermontu, 
un viņa kaujas rajonā vissīvākās cīņas gāja ar pazīstamās cementa fabrikas ieņemšanu. 
Lūzums operācijā notika naktī no 10. uz 11. novembri, kad vācieši atstāja Pārdaugavu un 
metās bēgt. Tas bija pa daļai arī mūsu lielgabalnieku nopelns. 14. novembrī pienāca vēl 
pirmais kuģis no Anglijas ar ieročiem, kuri mums ļoti noderēja tālākās operācijās pret 
Jelgavu. „Tad mēs palikām pavisam lepni”, noteica ar uzsvaru ģenerālis”.

Tālāk laikraksts atzīmē lielo lūzumu kareivju un iedzīvotāju psiholoģijā, ko radījusi 
Rīgas uzvara, kā arī savas augstāk aprakstītās sarunas ievadā konstatē, ka „daži fak-
ti, kurus ģenerālis min, lai noskaidrotu sakaru, nav vēl tiktāl nobrieduši, lai tos varētu 
atklāti publicēt, neizsaucot polemikas no jau radušos Bermonta laikmeta „objektīvo” 
vēsturnieku puses. Ģenerālis varbūt pats kādreiz uzrakstīs savas atmiņas, bet tagad viņš 
pats ir staigājoša dienas grāmata un katru faktu atmin līdz beidzamam raksturīgam 
sīkumam. Kad ģenerālis stāsta par Niedres aģitācijas apmeklējumiem pie viņa vai par 
ģenerāļa Simansona naivo prieku dēļ Līvānu ieņemšanas, vai par saviem braucieniem 
pie frontes karavīriem, – tad jūsu priekšā nozīmējas tipiska kara glezna, kādu vēl nav 
uzrakstījis neviens dzejnieks, nedz pulkvedis-redaktors”.

Pie pēdējā konstatējuma pašas pēdējās frāzes daļas mums būtu tikai piebilstams 
mūsu godājamai kolēģei, ka tā nav ne piemērota tik lielai dienai kā 11. novembris, ne 
sarunai ar tik cienījamu personu kā ģenerālis Balodis, un nav arī uzskatāma par sevišķu 
asprātību priekš tik nopietni ņemama laikraksta kā „Brīvā Zeme”. 

Redakcija
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Daugavpils ieņemšana146

Piecus gadus atpakaļ 3. janvārī iesākās Latgales atbrīvošanas operācija un šinī dienā 
tika ieņemta Daugavpils. Kā visiem zināms, Latgales atbrīvošana tika izvesta no mūsu 
un Polijas karaspēka. Toreiz Latvijas stāvoklis bija ļoti grūts: Latvijas karaspēks samērā ar 
lielo Krievijas karaspēku bija niecīgs, mūsu karaspēks bija diezgan vāji apbruņots, sevišķi 
artilērijas un tehniskajiem līdzekļiem, munīcijas nebija daudz: tamdēļ bija grūti cerēt, 
ka Latvija tikai ar savu karaspēku īsā laikā būtu spējīga atbrīvot Latgali no lieliniekiem. 
Ja atbrīvošana netiktu izdarīta jau 1920. gada sākumā, tad bija diezgan grūti cerēt, ka 
tā vispār izdosies, jo padomju Krievija likvidēja vienu pēc otra savus galvenos ienaid-
niekus – baltās krievu armijas – Judeņiču, Kolčaku, Deņikinu un Vrangeli; pie šo armiju 
likvidēšanas padomju Krievijas karaspēks tapa svabads, un pēc tam mums būtu bijušas 
sliktas izredzes uz sekmīgu Latgales atbrīvošanu.

Šinī kritiskajā, grūtajā laikā mūsu lielais dienvidu kaimiņš – Polija – piesūtīja mums 
palīdzību, un ne tikai morālu un materiālu, bet gan palīdzību ar savu karaspēku. Polija, 
piesolot mums palīdzību stipra karaspēka veidā, neprasīja savukārt ne mazākās konpen-
sācijas par šo palīdzību, izņemot vienīgo, lai Latvija būtu pret Poliju draudzīga. Toreizējais 
Polijas valsts galva maršals Pilsudskis caur saviem priekšstāvjiem (kapteinis Miškovskis) 
izrādīja tik lielu draudzīgu pretimnākšanu mūsu armijai, ka vairāk pat nebija iespējams 
iedomāties. Polijas virspavēlniecība bija gatava sniegt mums palīdzību jau sen, bet mēs 
nevarējām uzbrukumu iesākt agrāk par 3. janvāri; tamdēļ uzbrukuma iesākšana tika no-
likta uz šo dienu. Polijas karaspēks uzņēmās iesākt grūtāko pirmo darbu: ieņemt Dau-
gavpili un vispār vest uzbrukumu no dienvidiem uz ziemeļiem. Mūsu karaspēka labajam 
flangam 3. janvārī arī bija jāuzbrūk un jānodibina tieši sakari ar poļu karaspēka kreiso 
flangu, kā arī ar kādu daļu jānonāk Daugavpilī, kuru poļi būs no ienaidnieka iztīrījuši. 
Kurzemes divīzijas komandierim uz 3. janvāri bija dots sekojošs uzdevums:

Ar 3. Jelgavas un 9. Rezēknes pulkiem naktī no 2. un 3. janvāri pilnīgi noslēpti pāriet 
pār Daugavu uz ziemeļiem no Kazimirski un vienam – paša labā flanga bataljonam – 
dot uzdevumu iet gar Daugavas labo krastu uz Daugavpils pusi, ieņemt Daugavas labo 
krastu un meklēt satiksmi ar poļiem starp Ļubestena ezeru un lēģera laukumu. Lai uz 
Daugavpils pusi ejošajam bataljonam būtu nodrošināts flangs un aizmugure, tad izbīdīt 
vienu bataljonu Kormarskoje–Motavani–Ratniki rajonā.

Galveno uzbrukumu ar 2–3 bataljoniem un bateriju izdarīt virzienā Dviete–Kolubi–
Dubnas upe, Stodiški rajonā; arī šo uzbrukumu iesākt naktī. Ar vienu bataljonu pāriet 
Daugavu Podunajas rajonā un ieņemt Dubnas upes kreiso krastu.

Landesvēram naktī no 2. un 3. janvāri pāriet uzbrukumā un ar labo flangu ieņemt 
Dubnas upes kreiso krastu Mačino rajonā.

Tāds bija dots uzdevums. Jelgavas un Rēzeknes pulks iesāka uzbrukumu plkst. 6.30. 
Poļu karaspēks arī tanī pašā laikā iesāka uzbrukumu. Uzbrukums izdevās ļoti sekmīgs, 
īsā laikā poļu karaspēks, pārejot pār Daugavu augšpus Daugavpils, bija iztīrījis pilsētu no 
ienaidnieka. Mūsu karaspēks arī sekmīgi gāja uz priekšu, un jau ap pulksten 16 mūsu labā 
flanga bataljons pulkvežleitnanta Apsīša vadībā sastapies ar poļu karaspēku un vakarā 
šis bataljons iegāja Daugavpilī.

146 Latvijas Kareivis, Nr. 2 (1925, 3. janvāris).
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3. janvārī 1920. g. notika pirmā Latvijas un Polijas karaspēka draudzīgā kopdarbība 
uz kaujas lauka; šī draudzīgā kaujas kopdarbība arī tālāk turpinājās ne mazāk draudzīgi 
līdz galīgai Latgales atbrīvošanai.

Var mainīties politiskie apstākļi, politiskie ieskati un virzieni, bet draudzība starp 
nācijām, noslēgta uz kopīga kaujas lauka un apliecināta ar asinīm, nekad nevar nozust 
vai pārmainīties. 3.  janvārī 1920. gadā pie Daugavpils tika noslēgta šī ciešā draudzība 
starp Latvijas un Polijas karaspēku un šī draudzība paliks vienmēr.

Grāfs fon der Golcs par savu darbību Latvijā147

Grāfs fon der Golcs ir izlaidis grāmatu zem virsraksta „Meine Sendung in Finnland 
und im Baltikum”. Šīs grāmatas mērķis, kā no viņas satura redzams, ir pierādīt neprātī-
gai Vācijas tautai un valdībai, ka vienīgi viņš – grāfs fon der Golcs ir pareizi apsvēris visus 
toreizējos apstākļus un tādēļ vispareizāk rīkojies. Ja nu no viņa darbības ir iznācis skan-
dāls, tad par to ir vainīga Vācija, jo tā nav ne tikai viņu pabalstījusi un darījusi to, ko viņš 
lūdzis, tad tagad visa pasaule būtu tam bijusi pateicīga, neizslēdzot pat Latviju.

Lai gan savā priekšvārdā autors atklāti izteicās, ka viņš rakstot subjektīvi un tikai 
notikumus un faktus pievedot uz oficiālu dokumentu pamata, tad tomēr grāmata ir 
pārāk vienpusīga. Es neuzņemos spriest par Golca darbību Somijā, kur man nav pazīs-
tami ne apstākļi, ne personas, izņemot ģenerāli Manerheimu. Tādēļ es savu spriedumu 
attiecinu tikai uz grāmatas daļu, kurā iet runa par Latviju. No grāmatas satura ir re-
dzams, ka fon der Golcs tiešām ir ļoti apdāvināts cilvēks. Viņš ļoti pareizi apsver aps-
tākļus, bet paskaidro lasītājiem tika tā, kā tas nāktu viņam par labu. Tāpat viņš dod par 
personām dažus pareizus rakstura vilcienus, ar kuriem tas varētu šās personas raksturu 
un darbību apgaismot tā, kā tas viņam vajadzīgs priekš tam, lai attaisnotu savu darbību 
Vācijas priekšā.

Darbība Latvijā iesākas ar tā stāvokļa aprakstu, kāds bija Liepājā 1. februāri 1919. g., 
kad viņš tur ieradies. Lielinieki tuvu pie Liepājas, karaspēka maz, karaspēkā disciplīnas 
nav un priekš nopietnas kaujas darbības tas maz noderīgs, lai gan tomēr daudz labāks 
nekā tas, kuru viņš komandējis pie Čehijas robežas. Kā Golcs ir apsvēris politisko stāvok-
li, ir redzams no viņa raporta no 17. februāra:

„Mums ir jānostājas uz draudzīga stāvokļa ar Kurzemi, viena alga, vai tā neatkarīga 
republika, Krievijas federatīva valsts vai Krievijas province. Mēs nevaram atbalstīties ti-
kai uz baltiešiem, kuri sastāda tikai 8% no iedzīvotāju skaita.”

„Nepareiza apiešanās ar latviešiem 4 gadu okupācijas laikā, revolucionārās 8. ar-
mijas ordu rupjība, pastāvīgi vēl turpinošās laupīšanas no brīvprātīgajiem, kuri še grib 
atbaroties, un gadsimtiem vecais ienaids pret baltiešiem ir novedis tik tālu, ka arī tās 
aprindas, kuras patiesībā nav lielinieciskas, labāk ieredz lieliniekus nekā vāciešus.”

No Vācijas valdības un virspavēlniecības fon der Golcam uzdots aizsargāt Austrumu 
Prūsiju no lielinieku iebrukuma. Priekš šā uzdevuma izpildīšanas karaspēka maz, fronte 
gara, tādēļ fronte var tikt pārrauta; aizsargāšanās uz vietas nav iespējama – ir jāiet uz-
brukumā. Virspavēlniecība, atļaudama iesākt uzbrukumu, ierobežojusi to ar Mažeiķu–
Šauļu dzelzceļa ieņemšanu. Tādēļ Kuldīgu un Venspili ieņēmušas ne Vācijas karaspēka 
daļas, lai tas nebūtu pret pavēli. 

147 Latvijas Kareivis, Nr. 18, 19 (1921, 23. janvāris). 



285

Golcs apraksta savu satikšanos Rudbāržu pilī ar Kalpaku, kuru tas raksturo ļoti labi, 
bet kurš esot skatījies uz viņu ar neuzticību. Par latviešu kareivjiem Golcs teic: „Latviešu 
kareivji atstāja īsti labu militāru iespaidu”. Pēc lielām pūlēm virspavēlniecība atļāvusi 
vest uzbrukumus un iztīrīt Kurzemi no lieliniekiem līdz Lielupei. Šī atļauja nav tikusi 
dota tikmēr, kamēr nav dabūta piekrišana no Antantes. Pie šīs operācijas izpildīšanas 
zaudējumi: 20 virsnieku un 298 kareivju, no landesvēra un latviešu bataljona 7 virsnieki 
un 87 kareivji. No tiem 1/8 apmēram krituši, 7/8 ievainoto. Tālāka virzīšanās un Rīgas 
ieņemšana stingri noliegta. Uz savu galvu flanga aizsargāšanas dēļ viņš ieņēmis Bausku.

11. aprīlī pie viņa ienācis angļu Reger-Admirālis un uzprasījis: „Vai Jūs vēlaties Rīgu 
ieņemt, tad es beigšu blokādi” (Liepāja un Ventspils bijušas tanī laikā bloķētas). Golcs 
pieprasījis tūliņ virspavēlniecību, bet tā nav atļauju devusi un Antante arī vairāk nav šo 
jautājumu iekustinājusi.

21. februārī pie Golca ieradies Striks, par kura fanātisko politisko darbību Golcu brī-
dinājis Vācijas diplomātiskais priekšstāvis. Saruna ar Striku notikusi štāba priekšnieka 
klātbūtnē. Strika papīri un plāni bijuši atņemti no Latvijas valdības, un tādēļ no saru-
nām Golcs varējis noprast, ka lieta grozās ap fantastiskas neitrālas Baltijas lielvalsts 
dibināšanu, kura savienībā ar Zviedriju un zem Zviedrijas protektorāta pārvaldītu Bal-
tijas jūras piekrastes. Striks pats laikam esot cerējis tapt par šīs valsts valdītāju un kā 
vidus laikmeta ordeņmeistars svinīgi domājis iebraukt Liepājā, kur vācu karaspēks būtu 
izpildījis šleifes nesēju lomu. Golcs atraidījis Striku, kā arī vienu augsti stāvošu personu, 
kura gribējusi dabūt atļauju atsūtīt no frontes uz Liepāju 100 baltiešus ar caurredzamu 
mērķi pabalstīt Striku. Lai nekas nevarētu notikt, tad Golcs izdevis stingru pavēli gar-
nizonam. 16. aprīlī Golcam tāpat bijuši zināmi uz Liepāju nākošā landesvēra nodomi, 
bet šinī gadījumā viņš nav atradis par vajadzīgu spert kādus nebūt soļus: tā esot bijusi 
Latvijas valdības iekšējā darīšana, kurā viņam nav bijis tiesības ņemt dalību. Tomēr 15. 
aprīlī viņš brīdinājis Mateuzeli (?) un viņa biedrus nedarīt nekādus vara darbus un it īpaši 
ar militāru spēku: „Valdību nogāzt ir nieka darbs, bet no tā var nākt labums tikai tad, ja 
nāktu jauna valdība, kura būtu pabalstīta no tautas vairākuma.” Notikumu ar Plesseri 
Golcs pats ļoti asos vārdos nosoda, zināms, tagad uz Latvijas valdības pieprasījuma viņš 
neesot ticis atcelts tikai tāpēc, ka tas būtu bijis Vācijas goda aizskaršana. Viss tas būtu 
arī bijis ļoti labi un varētu piekrist tam, ko raksta Golcs, ja viņš šinī gadījumā būtu darījis 
tāpat kā Stika gadījumā, tas ir – būtu izdevis 15. aprīlī to pavēli, kuru tas bija izdevis tikai 
24. aprīlī – pēc tam, kad landesvērs jau bija savu darbu izdarījis. Savu 24. aprīļa pavēli tas 
laikam bija izdevis zem tā iespaida, ka landesvēra kareivji bez maz bija arestējuši pašu 
Golcu un izrādījuši gribu darīt tikai to, ko paši grib, bet ne ko viņš pavēl.

Niedres valdība Golcam ļoti patikusi un vispār darījusi labu iespaidu. Tāpēc ļoti ne-
skaisti bijis no latviešu virsnieku puses, ka tie Niedru aizveduši kaut kur uz laukiem, no 
kurienes tam ar lielām grūtībām pēc 5 dienām izdevies izbēgt, pie kam cienījamais baz-
nīcas kungs noskrējis 25 kilometrus bez virsdrēbēm, vienās apakšbiksēs.

Tanī pašā laikā Liepāju apciemojis Vācijas apsardzības ministrs Roske (?). Kad tam 
tikuši apgaismoti Liepājas politiskie notikumi, tad Roske izrādījis gan vispārīgu piekri-
šanu, bet teicis: „Valdība, kura neatbalstās uz plašām tautas masām, nevar šinīs laikos 
pastāvēt”. Vispār arī visas tālākās Golca sarunas ar Roski un Vācijas valdību atgādina 
man vienu krievu ģenerāli, kurš priekš kara raksturoja savu tiešo priekšnieku – korpusa 
komandieri: „Viņš izliekas diezgan gudrs cilvēks, tomēr ļoti bieži neklausa mani”.

Rakstīdams par Rīgas ieņemšanu, fon der Golcs neaizmirst ar labu vārdu arī 
Latvijas karaspēku.
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Cēsu kaujas iemeslus fon der Golcs apraksta šādi: „Še jautājums bija jāizšķir ne starp 
Niedru un Ulmani, bet starp autonomu, Vācijai draudzīgu Latviju un starp atkarīgo, no 
Anglijas iegūto vasaļu valsti Latviju, kura ir spējīga uzturēt savu neatkarību tikai tik ilgi, 
kamēr Krievijā valda lielinieku anarhistiskais stāvoklis”...

Bet Cēsu kaujā fon der Golca karaspēks tiek apkaunojošā kārtā sakauts. Še nu iesā-
kās no Golca puses pilnīga pretimrunāšana tam, ko tas agrāk darījis un spriedis.

Līdz Cēsu kaujai Golcs ir loģisks. Viņš aizsargā Vāciju no lieliniekiem. Kad viņš to 
izdarījis, tad viņš paplašina savu darbību – sāk strādāt priekš tā, lai gāztu lielinieku val-
dību Krievijā, lai caur to iegūtu Vācijai draudzīgu Krieviju, tā stiprinot Vācijas politisko un 
militāro stāvokli, iegūstot priekš Vācijas rūpniecībai un tirdzniecībai izdevīgu tirgu. Ar šo 
viņš grib glābt Vāciju no kritiska stāvokļa. Ir vajadzīgs Latvijas pabalsts un labas attiecī-
bas ar Latviju neatkarīgi no tā, kāda būs Latvija nākamībā – neatkarīga, autonoma vai 
province. Golcs domā, ka Latvija par neatkarīgu valsti palikt nevar. No sākuma tas domā 
nodibināt draudzīgas attiecības ar Latvijas valdību un viņas aprindām, bet savos pirmos 
soļos viņš pārliecinājās, ka latvieši ir naidīgi pret Vāciju. Tas nu vēl nekas – varētu sadrau-
dzēties, bet galvenais: Latvijas valdība draudzējas ar angļiem un ar visiem spēkiem cen-
šas iegūt Anglijas simpātijas. Golcs nāvīgi ienīst Angliju un katru angli, tādēļ tas paliek 
nervozs pat tad, ja redz, ka Ulmanis kopā ar Renanu sēž automabilī. Tādēļ vairs nevar 
būt runas par labām attiecībām ar Ulmaņa valdību. Un fon der Golcs lūko dabūt nost šo 
valdību: pirmais mēģinājums Liepājā neizdodas. Tad tas mēģina izdarīt Ulmaņa valdības 
gāšanu ar karaspēku, bet kaujā pie Cēsīm pats tiek sakauts. Pirms šīs kaujas Golcs ļoti 
slavēja savu karaspēku. Pēc kaujas viņš rakstīja, ka karaspēks bija mazvērtīgs: virsnieki 
nav zinājuši pienākumus, nav mācējuši kauju vadīt un kareivjos jau bijusi ieskaņojusies 
propaganda, ka tie karojot ne priekš Vācijas, bet priekš Baltijas baroniem.

 Tā ka uz Antantes pieprasījuma Vācijas valdība pavēl Golcam ar visu armiju iziet 
no Latvijas, tad Golcs ķeras pie pilnīga avantūras darba, kurš nemaz nesaskan ar Golca 
agrākajiem spriedumiem un darbiem. Atradis ļoti šaubīgu personu  – Bermontu, kurš 
par naudu gatavs spēlēt katru lomu, pataisa viņu par pulkvedi un neeksistējošās krie-
vu armijas vadītāju. Interesanti izrādās tas, ka Bermonta lietā fon der Golcs nav nekur 
atradis sev piekritēju: valdība strādājusi tam pretim; Berlīnes krievu aprindas arī nav 
nākušas palīgā. Golcs gribēja Bermonta vietā dabūt kādu krievu ģenerāli, vispirms ģe-
nerāli Garku (?), bet tas atsacījies un pat nav uzrādījis kādu nebūt citu. Pēc tam Golcs 
gribējis dabūt priekš Bermonta štāba priekšnieku, – neviens vācu ģenerālštāba virsnieks 
nav pieņēmis šo amatu; fon der. Golcs nosūtījis uz Berlīni ģenerālštāba virsnieku ar uz-
devumu iepazīstināt vācu finansistu aprindas ar Bermonta pasākumu un plāniem un 
ieinteresēt šos finansistus, lai tie dotu naudu priekš šo plānu izvešanas. Šis ģenerālštā-
ba virsnieks izrādījies par tādu gļēvuli, kurš tā apgaismojis finansistiem Bermonta lietu, 
ka pat tie, kuri pirms tam bijuši gatavi pabalstīt Bermontu, tagad pilnīgi atteikušies no 
kaut kāda pabalsta. Patiesībā citādi arī tas nevarēja būt, jo arī pēc tādas Bermonta plānu 
apgaismošanas, kādu pasniedz savā grāmatā pats fon der Golcs, katrs, pat karavešanā 
nemākulīgs cilvēks, teiks, ka tā ir neizpildāma fantāzija. Kā sarunu protokols no 15./VII 
rāda, tad pats fon der Golcs arī nebūt nav ticējis šai lietai. Tātad viņa mērķis, kā viņš 
to vairākās vietās nedomādams arī izteic, novilcinot laiku, kā ne būt palikt Kurzemē ar 
savu armiju. Revolūcijas laikā visi apstākļi ātri mainās, tādēļ šis karaspēks varētu spē-
lēt lomu, turpretim atgriežoties Vācijā, karaspēks būs jāatlaiž. Fon der Golca karaspēka 
atteikšanās izpildīt Vācijas valdības pavēli, kā rādās, ir izdarīta tikai no Golca un Bišofa 
un pat Rīt-Prūsijā ir atradusi maz piekrišanas. Atbraukušais no virspavēlniecības štāba 
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ģenerālštāba virsnieks ļoti izbrīnījies par to, ka viņš, grāfs fon der Golcs, gribot palikt 
nepakļāvīga karaspēka priekšgalā. Ar kādu mērķi Bermonts 8. oktobrī bija iesācis uz-
brukumu, tas no Golca apraksta nav redzams. No Golca pievestie uzbrukuma motīvi 
nekādā ziņā nevar tikt uzskatīti par nopietniem. Tādēļ ir jāšaubās arī par to, ka Bermonts 
nav domājis ieņemt pašu Rīgu, bet tikai kreiso Daugavas krastu, lai dabūtu pozīcijas, ku-
ras viegli apsargāt. Varbūt tie vācieši, kuri maz ko zina par Latvijas notikumiem, patiesi 
dabūs no fon der Golca grāmatas iespaidu, ka tas ir darbojies pareizi Vācijas labā, bet tie, 
kuri pazīst Latvijas notikumus, ne tikai neattaisnos Golca darbību, bet vēl vairāk, – to 
nosodīs tādēļ, ka tas ir mēģinājis ievilkt Vāciju ļoti tumšā avantūrā.

Priekš f. d. Golca apraksts ir interesants, ka mūsu nacionālo jūtu un spēku ātrās 
izaugšanas pierādījums. Še atspoguļojas ļoti daudz no tā, kā Latvijas valdība un armija ir 
iesākušas ne no kā augt, zelt un nostiprināties.
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TREŠĀ NODAĻA

Armijas komandieris 

Ģenerālis Pēteris Radziņš. 1924. – 1928. gads. Foto no Latvijas kara muzeja arhīva
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TREŠAJĀ NODAĻĀ „ARMIJAS KOMANDIERIS” IR APKOPOTI ĢENERĀĻA 
RADZIŅA RAKSTI UN INTERVIJAS, KURAS VIŅŠ SNIEDZ KĀ LATVIJAS ARMIJAS 
KOMANDIERIS. ŠAJĀ NODAĻĀ ARĪ PUBLICĒTA PĒDĒJĀ ĢENERĀĻA PĒTERA 
RADZIŅA PAVĒLE ARMIJAI, KURU VIŅŠ IZDOD PĒC TAM, KAD IR SPIESTS 
„VESELĪBAS DĒĻ” RAKSTĪT ATLŪGUMU PAR AIZIEŠANU NO AMATA. PAR 
ŠO ĢENERĀLIM RADZIŅAM SMAGO PERIODU, KURŠ PĒC DIVIEM GADIEM 
BEIDZĀS AR VIŅA PĀRAGRO AIZIEŠANU AIZSAULĒ, LAIKRAKSTS „LATVIJAS 
SARGS” SPILGTI UN EMOCIONĀLI RAKSTA: „TAGAD, KAD RADZIŅA VAIRS 
NAV STARP MUMS UN VIŅAM NODARĪTĀS PĀRESTĪBAS VAIRS NEVAR PAR 
LABU GRIEZT, NEVIĻUS RODAS JAUTĀJUMS: VAI MĒS ESAM PIETIEKOŠI 
MĀCĒJUŠI CIENĪT RADZIŅU, KĀ TO PRATA VIŅA KOLĒĢI UN APAKŠNIEKI 
KRIEVU ARMIJĀ, UN VAI VIŅŠ IR SAŅĒMIS, DZĪVS BŪDAMS, TO ATZINĪBU, KAS 
VIŅAM PIENĀCĀS PAR IZCILI LIELAJIEM NOPELNIEM LATVIJAS ATBRĪVOŠANĀ? 
VAI LIEKUĻI UN PAŠLABUMA MEKLĒTĀJI NAV SARŪGTINĀJUŠI MŪSU 
AIZGĀJUŠO LĀČPLĒSI, UN VAI PSEIDODEMOKRĀTI NAV PILINĀJUŠI VAROŅA 
SLIMAJĀ SIRDĪ NĀVES ZĀLES? KĀ IZSKAIDROJAMA TO POLITIĶU NEVARĪBA, 
KURI BALAMUTĪGI SOLĪJĀS LAUZT UN TOMĒR NELAUZA PILSONISKĀS 
VIENĪBAS KOALĪCIJU TANĪ BRĪDĪ, KAD DEMOKRĀTISKAIS VALSTS GALVA 
SPIEDA RADZIŅU ATLŪGTIES NO ARMIJAS KOMANDIERA AMATA? VAI 
NAV UZKRĪTOŠI, KA TO, KO NEUZDROŠINĀJĀS KREISĀ VALDĪBA, PAR 
LIELU IZBRĪNU UN RŪGTUMU VISIEM LATVIJAS PILSOŅIEM IZDARĪJA 
PILSONISKĀ VALDĪBA?”
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Saruna ar armijas komandieri148

Armijas komandieris ģenerālis Radziņš mūsu līdzstrādniekam laipni 
paskaidroja sekojošo:

Jaunā armijas vadības institūta, armijas komandiera posteņa nodibināšana bija pro-
jektēta, cik man zināms, jau labu laiku agrāk, vēl bij. ministra Ducena149 laikā. Dažādu 
apstākļu dēļ projekts izvests dzīvē tikai patlaban. Kā jau zināms, līdz šim karaspēka in-
spektora un galvenā štāba priekšnieka amatu izpildīja viena persona, ģenerālis Peniķis, 
kas, saprotams, prasīja no pēdējā dubultas pūles. Tamdēļ, dabīgi, agri vai vēlu viens no 
šiem amatiem bija jāuzdod citai personai. Tagad tas noticis, reizē ar ko arī karaspēka 
inspektora vietā nodibināts armijas komandiera postenis. Kā motīvs šādai pārdēvēšanai 
ir neskaidrība agrākā amata nosaukumā. Līdzšinējais karaspēka inspektora uzdevums 
nebija tikai vien armijas inspekcija, bet galvenā kārtā karaspēka apmācības vadīšana, 
tā sagatavošana nākošai varbūtējai kaujas gatavībai un disciplīnas ieturēšana armijā. 
Tamdēļ arī šīs darbības vadošo institūtu ir nolemts nosaukt par armijas komandieri, kas 
vairāk piemērots mūsu armijas iekārtai un savienots ar lielāku autoritāti. Armijas ko-
mandierim, kā tas jau ar Valsts prezidenta pavēli noteikts, tiek pilnā mērā uzlikti tie 
pienākumi un dotas tās tiesības, kādas līdz šim bija armijas inspektoram. Tagad sakarā 
ar abu amatu – galvenā štāba priekšnieka un armijas komandiera – faktisko nodošanu 
atsevišķu personu vadībā, tam sekos arī nepieciešamās reorganizācijas un izmaiņas kara 
resorā. Nodibināmā armijas komandiera štābā ietilpst visas tās līdz šim galvenā štāba 
priekšnieka vadībā atrodošās daļas un amati, kuriem ir sakars ar valsts bruņoto spēku 
militāro audzināšanu un savešanu kaujas gatavībā. Tādejādi armijas komandiera amata 
nodibināšana nav uzskatāma kā kāda atsevišķa jauna armijas vadošā posteņa ievieša-
na, bet gan kā loģiskāks un pareizāks armijas militāro sagatavošanu vadošās personas 
funkciju apzīmējums.

Atrodoties personīgi ilgāku laiku ārpus aktīvā karaspēka, neesmu patlaban vēl 
pilnā mērā armijas vadības gaitas sīkumos iedziļinājies, tamdēļ arī par savu turpmāko 
darbību tagad sīkāk neizteikšos. Cik man jaunuzliktais amats dos iespēju, turpināšu, lai 
gan saprotami sašaurinātos apmēros, savu militārā pedagoga darbību virsnieku kur-
sos un kara skolā mūsu virsnieku taktisko zināšanu papildināšanā un nākošo virsnieku 
sagatavošanā.

Armijas komandieris150

Savā dienas pavēlē atgādina, ka karavīru attiecības pret dažādām politiskām orga-
nizācijām ir noteiktas kara ministra 5. pavēlē. Izpildot ar šo pavēli atgādināto likumu, 
visiem daļu priekšniekiem tiek uzdots šķirot politiskās organizācijas no apolitiskām ne 

148 Latvijas kareivis, Nr. 47 (1924, 26. februāris). 
149 Jānis Ducens (1888–1925) Piedalījies Latvijas neatkarības proklamēšanas aktā Nacionālajā teātrī 
1918. gada 18. novembrī No 1922. gada novembra līdz 1923. gada janvārim bija Latvijas Republikas 1. Saeimas 
deputāts, bet no 1923. gada janvāra līdz 1924. gada janvārim bija Kara ministrs. 
150 Latvijas kareivis, Nr. 86 (1924, 12. aprīlis). 
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tikai pēc satura, bet arī pēc šo organizāciju līdz šim novērotās darbības. Par apolitiskām 
organizācijām, kurās karavīriem var atļaut iestāties, ir jāuzskata tikai tādas, kuras fak-
tiski ne mazākā mērā nenodarbojas ar jebkādiem politiskiem jautājumiem. Šinī pavēlē 
armijas komandieris aizrāda, ka rodas jautājums, kādēļ vispār virsnieki grib būt par bied-
riem dažādās organizācijās ārpus armijas saimes. Katram virsniekam ir jāziedo visa ener-
ģija armijas labā. Pēc armijas komandiera viedokļa, virsniekam, kas grib sekmīgi veikt 
savu darbu un uzdevumus, nevar atlikt ne laika, ne enerģijas ņemt aktīvāku dalību citās 
organizācijās, jo virsniekam ir daudz laika jāziedo dienestam un ir arī jāturpina militārā 
izglītība. Ja virsniekam tomēr atliktu brīvais laiks, tas būtu jāizlieto valsts kultūras celša-
nai, kas vislabāk izdarāms, paceļot iesaukto kareivju attīstības un izglītības stāvokli. Tas 
ir plašs nacionāli kulturāls darba lauks.

Mūsu armijai ir jātop par cieši sakausētu Latvijas dēlu-karotāju masu, un šis darbs ir 
jāveic virsniekiem. Tādēļ pašiem virsniekiem ir jābūt cieši apvienotiem un nekādas citas 
tieksmes nedrīkst būt stiprākas par virsnieku korpusa interesēm un virsnieku saimes tra-
dīcijām. Vai virsniekam kāda cita apvienība var būt mīļāka par darbu virsnieka korpusa 
apvienībā? Un kas notiks, ja virsnieki sastāvēs par aktīviem biedriem daudzās citās, ne-
reti savstarpēji naidīgās organizācijās. Šis savstarpējais naids var tikt ienests arī armijā, 
un tā tiks nevēlamā kārtā ievilkta politikā. Bez tam, gandrīz visas biedrības, klubi un 
savienības nodarbojas ar politiku un līdzdarbība tādās organizācijās ir uzskatāma par 
armijas ārdīšanu.

Karavīri ir jau pierādījuši un arī pierādīs ar saviem darbiem, ka nacionālās idejas un 
tēvijas mīlestība priekš tiem nav tukši vārdi, kā tas dažreiz izrādās citās organizācijās. 
Tādēļ visiem virsniekiem, kam ir mīļa šo ideju izvešana dzīvē, it nebūt nav jāgriežas pie 
ārpus armijas stāvošām organizācijām. To apzinoties, virsniekiem ir jādod piemērs pārē-
jiem karavīriem un jātur savas tradīcijas un virsnieku korpusa savienība augstāk par visu.

Mūsu tēvijas aizstāvju sagatavošana savam 
kareiviskam uzdevumam151

Armijas komandieris ģen. P. Radziņš pieņēma mūsu redakcijas priekšstāvi un laipni 
sniedza sekojošo novērtējumu par karaspēka apmācības gaitām:

Ir pagājis jau zināms laiks no jaunkareivju ieskaitīšanas armijā un tādēļ ir jau iespē-
jams sniegt novērtējumu par viņu apmācības sekmīgumu. Varu atzīmēt, ka jaunkareivju 
apmācību sekmīgumu vēl pavairo pašu apmācāmo centība. Un tādēļ ļoti neilgā laikā ir 
sasniegts daudz vairāk, nekā agrāk bija iespējams sasniegt Krievijas armijas laikos.

Man ir patīkami konstatēt, ka kareivji ne tikai stipri interesējas par apmācību gaitu, 
bet tie cenšas, lai mācīšanās turpinātos arī ārpus noteikto apmācības stundu rāmjiem. 
Un tādēļ reglamenti un grāmatas parasti tiek uzskatītas par patīkamiem sarunu bied-
riem arī brīvlaikā. 

Pati mācību pasniegšana arī notiek daudz lietderīgāk, nekā tas bija agrāk. It īpaši 
virsnieku kursi ir parūpējušies par labu virsnieku apmācītāju kadra sagatavošanu. Bez 
tam apmācāmo prāti netiek piesārņoti ar nevajadzīgu balastu, jo viss, kas nav nepiecie-
šamas kara apstākļos, tiek izmests no apmācību kursa. Pie kam apmācības tiek praktiski 

151 Latvijas kareivis, Nr. 97 (1924, 30. aprīlis). 
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izvestas nevis caur stāstīšanu, bet gan caur rādīšanu. Tiek sekots, lai kareivji izieto kursu 
būtu piesavinājušies ar iespējami dziļu izpratni un nevis, lai tie būtu nepieciešamās zinā-
šanas tikai iekaluši no galvas.

Par to možo un spirgto garu, kas valda mūsu karaspēkā, starp citu, spilgtu liecību 
dod mūsu kareivju ārējais izskats. Ikviens novērotājs tiek noteikti pārliecināts, ka viņa 
priekšā vairs nav pelēkā masa, par kādu tika ātri pārvērsti krievu armijas iesaukumi, bet 
gan kā visa latvju karavīru saime jūtas jautri un dzīvi.

Kareivju apmācības pēc iespējas tiek izvestas uz lauka. Mani novērojumi rāda, ka 
šinī ziņā visērtāk ir nostādīts Liepājas garnizons. Liepājā novietotajām karaspēka daļām 
ir pastāvīgi iespējams vest lauka apmācības izdevīgā un interesantā apkaimē. Citos gar-
nizonos, turpretim, iziešana uz lauka apmācībām ir saistīta ar zināmām grūtībām. Vai 
nu apmācības laukumi ir tālu un tādēļ iziešana ir saistīta ar neproduktīvu laika patēriņu, 
vai arī tie ir pārāk dubļaini, vai arī dažreiz tiek pārklāti ar ūdeni, kas, protams, atstāj ne-
labvēlīgu un kavējošu iespaidu uz apmācību gaitu.

Pēc zināma laika ir jātiek atvaļinātiem tiem obligatoriskā dienesta kareivjiem, kas 
būs nokalpojuši karaklausības likumā paredzētos 18 mēnešus. Tomēr šogad dažādu ie-
meslu dēļ daļa kareivju tiks atvaļināti ātrāk par likumā paredzēto termiņu.

Liela vērība tiek piegriezta, lai arī virsnieki specializētos un papildinātu savas zināša-
nas. Tādēļ pulkos ir notikušas virsnieku apmācības, kuras ir savienotas ar dažādu taktis-
ku uzdevumu atrisināšanu. Garnizonos ir tikušas izvestas kara spēles. Bez tam Rīgas un 
Liepājas garnizonos šopavasar pie karaspēka izvešanas tika pieaicinātas klāt visas šajos 
garnizonos atrodošās ieroču šķiras (Rīgā, piem., aviācija, bruņotie vilcieni un automobiļi 
un Liepājā – jūras virsnieki).

Pašlaik interesanta kara spēle notiek vecāko virsnieku kursos. Tā neapšaubāmi ir 
jāuzskata par vienu no vissaistošākajiem apmācības veidiem uz kartes. Pie kara spēles 
netiek safantazēti kādi nebūt mistiski dati par pretinieka spēkiem, bet gan ienaidnieka 
lomu spēlē dalībnieku otra partija. Tādēļ arī visas ziņas par ienaidnieku ir jāuzskata par 
faktiskām, un tās sakrīt ar pretinieka puses taktisko darbību. Tādā kārtā kara spēles laikā 
pretējo grupu starpā notiek intensīva sacenšanās, un visa apmācība norit ne vien dzīvi, 
bet nereti par aizraujoši interesanti.

Tagad karaspēka daļās un virsnieku kursos teorētiskās apmācības izbeidzas un drīzā 
laikā sāksies praktiskās – lauku apmācības.

Kara resors sistemātiski rūpējas, lai mūsu armija uzturētu kontaktu arī ar ārzemju 
armiju dzīvi un jaunākajiem sasniegumiem. Cik vien mūsu apstākļi atļauj, tiek izdarīti 
virsnieku komandējumi uz ārzemēm, lai galvenā kārtā iepazītos ar kara mākslas no-
stādīšanu Francijā un Polijā. Francijas kara akadēmijā Parīzē pašlaik, kā zināms, atro-
das pulkvežleitnanti Hartmanis un Jeike, bet Mecā – speciālu studiju nolūkos uzturas 
pulkv. Kalniņš. Man ļoti patīkami atzīmēt, ka Francijas un Polijas kara iestādes šinī ziņā 
ir ļoti pretimnākošas mūsu vajadzībām un labprāt uzņem mūsu virsniekus savās kara 
mācību iestādēs.
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Armijas komandieris par jūras 
krastu aizsardzības izveidošanu152

Armijas dienas jautājumi
Armijas komandieris ģenerālis Radziņš pieņēma mūsu redakcijas priekšstāvi un 

laipni sniedza sekojošus paskaidrojumus par svarīgiem, valsts aizsardzības pastiprinā-
šanas nolūkā veicamiem darbiem.

Mūsu likumdošanas iestāde savā laikā bija atradusi par vajadzīgu piegriezt nepie-
ciešamo vērību Latvijas jūras krastu aizsardzībai. Šim nolūkam ar īpašu likumu atvēlēja 
zināmus līdzekļus. Pēc tam bija jāatrisina jautājums par atvēlēto līdzekļu lietderīgu iz-
mantošanu. Pēc attiecīgām apspriedēm par vislietderīgāko atzina dažu zemūdens laivu, 
traleru un mīnu iegādāšanos. Tiek dzirdēts arī pretējais viedoklis it kā jūras krastus būtu 
izdevīgāk nodrošināt ar krasta artilēriju. Bet šis aprādījums neiztur nekādu kritiku, jo 
šādā veidā krasta aizsardzības iegāde nepieciešamos apmēros iznāktu pārāk dārga.

Ir jāņem vērā, ka viens 12 collīgs lielgabals jau fabrikā izmaksā 1½ miljonus latus. 
Ja vēl pieskaitām klāt šāda lielgabala uzstādīšanas izdevumus, kā arī maksu par nepie-
ciešamo šāviņu komplektu, kopsumma jau palielinās līdz 2 miljoniem Ls. Viens 4 collīgs 
krastu lielgabals izmaksātu 5600 angļu mārciņas. Šī tipa krastu lielgabals izdevīgi atšķi-
ras no sauszemes lielgabala ar savu garumu un tālšāvību.

Diezgan stipra krastu artilērija ir Somijai un Estijai. Tā tomēr nav iegādāta tagad, bet 
gan ir palikusi pāri no krievu laikiem. 

Lai izšķirtos par vietu, kurā pasūtāmi mūsu jūras krastu peldošie aizsardzības lī-
dzekļi, pēc valsts kontroles norādījumiem tika sastādīta lietpratēju komisija, kurā iegāja 
arī kara resora speciālisti. 

Tagad izstrādātā projekta apstiprināšana atkarājas no ministru kabineta. Būtu vē-
lams, lai pasūtījumu attiecīgajai ārvalstu firmai nodotu iespējami drīz. Ja to nokavēs, fir-
ma pasūtījuma sākuma termiņu laikam sāks aprēķināt no nākošā gada sākuma. Bez tam 
kopā ar kaujas flotiles pasūtījumu ir nodomāts komandēt apmācībā uz ārzemēm dažus 
jūras virsniekus. Atļauja par mūsu virsnieku teorētisku un praktisku sagatavošanu ir jau 
saņemta. Bet ja mūsu iestādes nokavēsies ar jau aprādītā pasūtījuma izdarīšanu, nebūs 
iespējams uzsākt nākošajā mācību gadā arī mūsu jūras virsnieku apmācību. Šoruden ok-
tobra mēnesī iesāks darboties augstākie virsnieku kursi ar divgadīgu apmācības laiku. 
Šajos kursos mūsu vecākos virsniekus sagatavos dienestam augstākos ierindas amatos 
un ģenerālštāba dienestam. Komandēšana šim nolūkam virsniekus uz ārzemēm iznāk 
dārgi, un tādēļ arī nav iespējams piemēroti sagatavot lielāku virsnieku skaitu. Ir no svara 
arī lietderības jautājums, un šinī ziņā arī Francijas militārais priekšstāvis kolonels Arsens 
par līdzšinējo sistēmu ir nodevis negatīvu spriedumu. Jo uz svešu zemju akadēmijām ir 
vērts sūtīt tikai tādus virsniekus, kas savā zemē ir jau dabūjuši pilnu augstāko militāro 
izglītību, pēc kam tie var doties uz kādu lielvalsti specializēties, kā arī papildināt savas 
zināšanas.

Salīdzinājuma dēļ, varu aprādīt, ka franču agronoms nevar ātrā laikā palikt Latvijā 
par lauksaimniecību vadītāju, tāpat arī franču kara akadēmiķis nevar tūlīt pilnā mērā 
savas zināšanas piemērot Latvijā.

152 Latvijas kareivis, Nr. 173 (1924, 3. augusts). 
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Reizē ar svarīgo armijas organizācijas un apmācības darbu konsekventi tiek izstrā-
dāti arī karavīru ietērpu noteikumi. Ne vien no kara vēstures un pēdējo karu piedzīvo-
jumiem, bet arī ikdienas darbos ir redzams, ka kareiviskam ietērpam ir liela audzinoša 
nozīme. Jo skaistāks ir cilvēka apģērbs, jo skaistāk viņš sevi sajūt un jo skaistākā garā viņš 
grib izvest savus darbus.

Karavīri, protams, visvairāk lepojas ar saviem ieročiem un šinī ziņā militāro iznesību 
ir iespējams visvairāk pastrīpot. Kas attiecas uz pašu karavīru tērpu, tas ir jānes gandrīz 
vienāds ir virsniekiem, ir kareivjiem.

Jo, ja kaujas apstākļos virsnieki pārāk izdalīsies kareivju starpā, tie nevēlami ātri kri-
tīs par upuri vislabāk mērķētām pretinieka lodēm. 

Zināmu, nelielu atšķirību miera laikā virsniekiem sagādā aukstie ieroči – iepriekšējā 
kara ministra laikā ieviestais zobens. Šis zobens ar greznu pušķi, protams, nav domāts, 
nēsāšanai arī kara laikos. Kara laikam ir domāts, ka arī pie lauku apmācībām, kas notiek 
kaujas ietērpā, tiek lietots kā aukstais ierocis – duncis. Dunci un revolveri arī turpmāk 
nesīs pie līdzšinējās ādas jakas.

Turpretim ir skaidrs, ka spožais zobens un spožais pušķis pavisam neharmonizē ar 
tumšo ādas jostu, bez tam tā ir arī izrādījusies nepiemērota zobena nešanai. Tādēļ armi-
jā šinīs dienās zobenu nešanai ir ievesta īpaša spīdoša josta.

Savā laikā, kad tika apspriests jautājums par auksto ieroču ievešanu komandējošam 
sastāvam, jau tika aprādīta zobena nepiemērotība kara laika apstākļiem. Toreiz varēja 
vai nu zobenu ievešanu pavisam neizdarīt, vai arī to uzsākt, lai paceltu karavīru morālis-
ko pašsajūtu. Un kara resors atzina par vissvarīgāko argumentu – pēdējo.

Kaujas lidmašīnas pagatavos Latvijā153

Armijas komandieris ģenerālis Radziņš pieņēma mūsu laikraksta priekšstāvi un 
laipni informēja viņu par svarīgākajiem darbiem, kas tiek veikt valsts drošības pavairo-
šanas nolūkā.

Šinīs dienās īpašā apspriedē nolēma nodot Liepājas kara ostu darbnīcām pasūtī-
jumu izgatavot kara resoram vairākus kaujas aeroplānus. Šis lēmums ir apsveicams 
no divējāda viedokļa: vispirms – tik svarīgi kara piederumi tiks pagatavoti mūsu pašu 
zemē, kam ir sevišķi liela nozīme varbūtēju sarežģījumu gadījumā. Un, otrkārt, kara 
resors ar saviem pasūtījumiem grib pabalstīt mūsu pašu rūpniecību. Ir jāņem vērā, ka 
pie mūsu aeroplānu būves piedalīsies mūsu pašu inženieri, konstruktori un strādnieki. 
Bez tam pie šo lidmašīnu būves kā asistenti piedalīsies arī daži inženieri no pazīstamās 
Beardmore fabrikas (tai, kā zināms, ir nodots mūsu ledlauža pasūtījums). Angļu in-
ženieru uzdevumā, starp citu, stāvēs pienākums novērot, lai pie mūsu aeroplānu bū-
ves ievērotu visus modernos tehnikas sasniegumus un lai pie tās nepielaistu nekādus 
konstruktīviskus eksperimentus.

Beidzamā laikā dažos laikrakstos ir parādījušās ziņas, it kā mūsu brīvības cīņu da-
lībniekiem dažos gadījumos tiktu atņemta iespēja ieņemt armijā viņiem piemērotas die-
nesta vietas. Tā ir galīga nepatiesība. Un ja arī kāds no bijušajiem brīvības izcīnītājiem 
ir atstājis kara dienestu, viņš to ir izdarījis uz paša vēlēšanos. Jo tā ir parasta parādība, 

153 Latvijas kareivis, Nr. 186 (1924, 19. augusts). 
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ka viens otrs no vecākiem un jaunākiem virsniekiem paši uz savu vēlēšanos pāriet 
privātā dzīvē.

Lai motivētu šādus nepareizus aprādījumus, daži laikraksti ir uzsākuši jauno inten-
dantūras noteikumu kritizēšanu, aprādot, it kā jaunajai iekārtai būtu kas kopējs ar vecā 
krievu „rauga” atdzīvināšanu. Ir skaidrs, ka šo uzbrukumu autori nemaz nav iepazinušies 
ar jaunās intendantūras iekārtas noteikumiem, jo tie ir pilnīgi pretēji vecajiem krievu 
armijas principiem. Armijas apgādes decentralizācija ir jāuzskata par modernu paņē-
mienu armijas saimniecībā. Pie šī jautājuma izlemšanas bez kara sektora interesēm tika 
ņemtas vērā arī mūsu lauksaimnieku – ražotāju intereses. Divīziju intendantiem tika pie-
šķirta plaša iniciatīva iegādes operāciju izvešanā, arī tādēļ, lai lauksaimniecību produkti 
varētu tikt nodoti tieši, bez dažādu starpnieku vidutājības.

Galīgi nepareizs ir arī apgalvojums, it kā par intendantiem varēšot nākt tikai per-
sonas, kas intendantūrā būšot kalpojušas ne mazāk par 20 gadiem. Šis apgalvojums ir 
pilnīgi no gaisa grābts, jo tāda nosacījuma intendantūras noteikumos pavisam nav.

Tie paši laikraksti raksta nepareizības, arī aprādot, it kā pēc jaunās iekārtas inten-
dantūras iestādes paplašinoties. Jo divīziju intendantūru nodibināšana it nebūt nav sais-
tīta ar štatu palielināšanos. Sakarā ar armijas apgādes decentralizāciju, dabiski, samazi-
nājās centrālie orgāni un zināmā mērā palielinājās divīziju apgādes daļas, jo tās pārņem 
labu daļu no centrālo iestāžu agrākajām funkcijām.

Sakarā ar izdarāmām reorganizācijām bijušajiem divīziju saimniecību priekšniekiem 
tiek dota ne zemāka dienesta vieta citur, vai arī, ja viņi ir speciāli sagatavoti, tos atstāj 
līdzšinējās vietās.

Bez tam vairāki virsnieki tiek sagatavoti intendantūras speciālajam dienestam 
augstskolā. Pēc paredzētā kursa nobeigšanas tiem, protams, tūliņ piešķirs amatus viņu 
specialitātē, kas vēlreiz norāda, cik aplami ir „apgalvojumi” par to, it kā pie atbildīgo 
intendantūras darbinieku izvēles galveno lomu spēlētu pāris desmit gadus ilgais stāžs.

Armijas komandieris ģenerālis Radziņš154

Armijas komandieris ģenerālis Radziņš pēc atgriešanās no izbraukuma uz Daugav-
pili vakar mūsu redakcijas priekšstāvi informēja par viņa vadībā Daugavpils apkārtnē no-
tiekošo vecāko virsnieku lauka izjādi.

Notiekošajā lauku izjādē ņem dalību armijas vecākie virsnieki no visām ieroču šķi-
rām: divīziju komandieri, pulku un bataljonu komandieri, daži rotu komandieri, jātnie-
ku, aviācijas un auto-tanku vienību priekšnieki. Lauka izjādes nolūks ir armijas vecāko 
virsnieku praktiskā sagatavošana uz lauka kara darbībai un kaujas vadībai. Šī ir pirmā 
pilnīgākā lauku izjāde mūsu armijā. Šāds virsnieku sagatavošanas veids tika pielietots 
šaurākos apmēros vecāko virsnieku kursu pēdējā izlaiduma apmācības laikā. Notiekošā 
izjāde sākās pagājušo otrdien un to nobeigs nākošo trešdien. Izjādes dalībniekiem dots 
plašāks kaujas darbības uzdevums, kurš tiem jāizved šo astoņu dienu laikā. Kā jau mi-
nēts, izjāde notiek pirmo reizi, un tamdēļ vien viņas noorganizēšana un sarīkošana nebi-
ja viegla. Trūka arī vajadzīgo līdzekļu, un tie tika patapināti no dažiem kara resora kredīta 
atlikumiem. Aiz šiem iemesliem šī lauku izjāde nevarēja notikt vēlami pilnīgi. Lauku izjā-
des darbības gaita ir līdzīga virsnieku apmācības nolūkā piekopjamajai kara spēlei. Tikai 
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tur, kur kara spēlē visi nozīmētie priekšnieki dotos uzdevumus atrisina pilnīgi teorētiski 
uz kartes, lauku izjādēs šie priekšnieki izved kaujas darbību praktiski uz vietas, tikai bez 
vadāmā karaspēka. Tāpat kā kara spēlē, lauka izjādes ir vienpusīgas un divpusīgas. Pat-
laban notiekošā lauku izjāde ir vienpusīga, jo divpusīgu manevru noorganizēšanu ir vēl 
sarežģītāka un, protams, prasa vēl lielāku dalībnieku skaitu un tātad arī lielākus izdevu-
mus. Šādu divpusīgu lauku izjādi nodomāts sarīkot nākošā gadā. Pie katra priekšnieka, 
kuram dots zināms uzdevums, ir nozīmēts novērotājs, kurš seko šī priekšnieka darbībai 
un novēro to no sava redzes viedokļa. Pēc zināma noteikta darbības posma nobeigšanas 
tiek izdarīta darbības iztirzāšana, novērtēšana un apspriešana kā no lauka izjādes vadī-
tāja, tā no priekšnieku un novērotāju puses. Ar to lielā mērā tiek veicināta visu armijas 
vecāko virsnieku savstarpējā iepazīšanās, apmainoties ieskatiem visdažādākajos apstāk-
ļos un apspriežot dažādus ar kara kopdarbību saistītus jautājumus. Viss tas kopā sekmē 
vienādu uzskatu ieviešanu armijā. Lai arī zemākie priekšnieki, sevišķi rotu komandieri, 
kā arī jaunākie virsnieki tiktu praktiski uz lauka sagatavoti vienību vadībai kauju laukā, 
turpmāk paredzēts sarīkot šādas lauku izjādes katrā divīzijā.

Pēdējās dienās ir atkal no jauna piegriezta liela vērība manai rīcībai Niedres lietā, 
kurā, kā zināms, esmu piekritis kara prokurora lēmumam par lietas iztiesāšanas ne-
piekritību kara tiesai. Nepiekrist šim lēmumam man nebija iespējams, jo tādā gadījumā 
tam vajadzētu atrast jaunus pamatojumus. Tiek aizrādīts, ka Niedres lieta nodota kara 
tiesai ar agrākās valdības lēmumu. Nodošana vai nenodošana kara tiesai notiek ar manu 
pavēli. Ja Niedre būtu nodots kara tiesai atsevišķa likuma kārtībā, tad man par to vairs 
nekāda pavēle nebūtu jādod. Neatkarīgi no valdības šī lieta vairs pēc būtības nepiekrita 
kara tiesai, jo agrākās valdības laikā pastāvēja pastiprinātas apsardzības stāvoklis, ka-
mēr tad, kad nāca lieta priekšā, pastiprinātas apsardzības stāvoklis valstī bija atcelts. Ja 
kara prokurors lietā neatrada sodu likuma 100. pantā paredzētās pazīmes, tad viņa arī 
pēc kara stāvokļa atcelšanas bez likuma pārkāpšanas nevarēja tikt nodota iztiesāšanai 
kara tiesā. Kad Niedres lieta otrreiz tika nodota senātam, tad arī tas atzina, ka lietas 
izskatīšana nepiekrīt kara tiesai.

Par traģisko notikumu Daugavpils cietoksnī izmeklēšana ir nobeigta un lietas aps-
tākļi noskaidroti. Cietušais leitnants Stradiņš ir bijis centīgs un enerģisks virsnieks, kurš 
savus pienākumus kā spridzinātāju komandas priekšnieks pārzinājis labi. Gribēdams pēc 
iespējas labāk nostādīt kareivju apmācību šai nozarē, viņš centies iegūt šim nolūkam 
pēc iespējas vairāk sprāgstvielu. Sprāgstvielas, kuras atrod un par kuru sastāvu un ār-
došo darbību nav pilnīgi noteiktu datu, nav atļauts glabāt, bet tās jānodod noliktavās. 
Tamdēļ viņš mēģinājis pats vai caur kareivju vidutāju tās atrast. Kāds kareivis arī atnesis 
vācu 6 collu granātu. Rotas komandieris pavēlējis atrasto granātu leitnantam Stradi-
ņam izvākt no rotas telpām. Kad rotas komandieris aizgājis uz kādu komisiju, rotā kā 
vecākais virsnieks palicis leitnants Stradiņš. Cik no liecinieku slēdzieniem redzams, izlā-
dējamās granātas dibenā bija palicis tikai ap 2 collas sprāgstvielas. To leitnants Stradiņš 
ar speciāli šādiem nolūkiem iegādātu kaltu mēģinājis izlādēt. Leitnants Stradiņš ir bijis 
pazīstams ar daudzām un dažādām sprāgstvielām, kā arī par to īpašībām. Cik vērojams, 
viņš nebija ņēmis vērā, ka mēliniekā, kurš bija granātas dibenā, pēc ilgas stāvēšanas bija 
sākusies zināma ķīmiska reakcija, caur ko šī viela top bīstama. Kā no izziņas redzams, 
nekāda nolaidība ne no viena priekšnieka nav pielaista un neviens cits, kā pats cietušais, 
pie sprādziena un tā sekām nav vainojams.



297

Armijas komandieris par Polijas manevriem155

Septembrī notiks mūsu armijas manevri
Armijas komandieris ģenerālis Radziņš pirms izbraukšanas uz Polijas armijas ma-

nevriem pieņēma mūsu redakcijas priekšstāvji un laipni izteicās:
„Uz priekšā stāvošiem manevriem izbraucu ar lielu interesi. Poļu karaspēks ir lielā-

kais pēc franču armijas un arī apmācības un tehniskās apbruņošanas ziņā tas ieņem tūlīt 
nākošo vietu pēc franču. Bez šaubām, manevros varēs redzēt daudz jauna, kas armijā 
ievests tikai pēdējos gados.

Ir kara vešanas paņēmieni, kas pasaules karā vēl atradās tikai izmēģināšanas sta-
dijā, tagad tie lielākajās armijās ir galīgi izveidoti un ievesti dzīvē. Mazām valstīm ar 
saviem ierobežotajiem līdzekļiem nav iespējams pašām pārbaudīt jaunus kara vešanas 
paņēmienus un ieročus. Šinī ziņā mums jācenšas mācīties no tiem, kuriem lielāki līdzekļi 
to visu praktiski pārbaudīt plašākos apmēros. 

Tādas armijas apmācības praktiska pārbaude notiks šinīs dienās Polijas lielajos ma-
nevros. To, ka tajos būs daudz ievērības cienīga, piem., norāda jau tas, ka manevru novē-
rotāju starpā būs arī no Francijas ievērojami kara speciālisti.

Bez tam mums ir interesantāk novērot poļu kara darbības demonstrācijas nekā 
franču, jo Polijas apstākļi mums ir tuvāki un vairāk piemēroti nekā Francijas. 

Tā Francijā ir vairāk izkopts dzelzceļu un šoseju tīkls. Tās teritorija apdzīvota stipri 
vairāk, tā vairāk apgādāta ar tehniskiem līdzekļiem, motoriem, traktoriem.

Turpretim Polijas austrumu apgabalos ceļu stāvoklis ir tāds pats, kā pie mūsu attie-
cīgām robežām. Polijai tāpat kā Latvijai ir arī gara pierobežas fronte.

Tad poļu armija pēc sava gara mums vairāk pazīstama, jo atbrīvošanas karā mums 
nācās cīnīties kopā, vēl spilgtā atmiņā uzglabātās kaujās un iepazīsties tajās ar kopējo 
cīņu sparu un to kronētiem panākumiem.

Šoruden arī mūsu armijā ir paredzēti nelieli manevri, kas notiks septembra otrajā 
pusē pēc lauku novākšanas Daugavpils–Rēzeknes rajonā. Manevros ņems dalību mi-
nētajā rajonā novietotās karaspēka daļas, to starpā arī jātnieki un artilērija. Bez tam 
manevros piedalīsies arī kara aviācija. Manevri ilgs vairākas dienas un tie vispār tiks no-
stādīti vēl tuvāk kaujas darbības apstākļiem, kā tas bijis līdz šim.

-m.
Armijas komandieris ģen. Radziņš un pulkvedis Hartmanis šodien plkst. 11 Izbrauc 

uz Varšavu. 
Estijas ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Torvands vakarrīt ar diviem pava-

doņiem – virsniekiem ieradās Rīgā. Piestātnē viņu sagaidīja armijas komandiera štāba 
priekšnieks pulkv. Aire, adjutants kapt. Strazdiņš un Estijas militārais priekšstāvis kapt. 
Lilientāls. Torvanda kundzei tika pasniegta krāšņa puķu buķete. Pēc īsas uzkavēšanās 
Rīgā, Estijas augstākie virsnieki vakar plkst. 11 izbrauca tālāk uz Varšavu, lai piedalītos kā 
viesi priekšā stāvošos manevros.

-ef.
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Manevru atbalsošanās latvju presē. 
Mūsu lielās un draudzīgās kaimiņvalsts manevri ir atraduši atbalsi arī pārējā latvju 

presē.
„Rīgas Ziņas” sniedz šādu novērtējumu: Šiem manevriem piegriež ļoti lielu vērību 

visās Eiropas armijās, jo tie notiks ļoti lielās masās un būs viens no plašākiem moderno, 
faktisko ideju praktiskās pārbaudes mēģinājumiem. Te sagaida atbildi uz ļoti daudziem 
jautājumiem, ko pacēlusi lielā kara pieredzējumu analīze, kā kājnieku kaujā un moder-
nās tehnikas palīdzībā viņai, kā arī šinī gadījumā it sevišķi – kavalērijas masu pielietoša-
nas problēmā. Polijai patlaban ir lielākā un moderni nostādītā kavalērija Eiropā, un sa-
gaidām, ka manevros piedalīsies pat dažs desmits šo priekšzīmīgi savā mākslā apmācīto 
un apgādāto pulku.

Tālāk minētais laikraksts sniedz atzinīgu raksturojumu par mūsu armijas priekš-
stāvjiem minētos manevros:

„Tajos piedalīsies divi no visplašākajiem mūsu militārās domāšanas un talantu 
priekšstāvjiem – ģenerālis Radzinš un viņa štāba operatīvās daļas priekšnieks pulkvedis 
Hartmanis. Pirmais ir ne vien mūsu armijas faktiskais vadonis sava amata pēc, bet arī 
mūsu galvenais kara teorētiķis un lielākā mūsu militārā autoritāte uz tiem ciešajiem pa-
matiem, kādus pati sev nodibina rūpība, reti skaidrs skats un apdāvinātība savā mākslā. 
Viņam piekrīt iniciatīva un viena no galvenajām lomām mūsu armijas militārās domāša-
nas un iekārtas novirzīšanā no austrumnieciskās paviršības uz Vakareiropeisko militāro 
atziņu un jaunradīšanas pamatiem. Ja arī mēs te neesam sasnieguši vēl pašu pilnību, 
tad neievērot to labvēlīgo lūzumu, kas jau šinī ziņā panākts. un reizē ar to sasniegu-
mus, kādi jau gūti, – nevarēs gan vairs neviens. Protams, tas ir reformatorisks un pār-
audzinošs darbs un kā tādā te kā armijas komandierim, tā galvenā štāba priekšniekam 
ir jāsastopas arī ar zināmām grūtībām. Te ir vajadzīgi uzticami un saprotoši palīgi un 
līdzradītāji. Blakus dažiem citiem pulkvedis Hartmanis ir viens spilgtākajiem un visga-
tavākajiem Vakareiropas tipa priekšstāvjiem mūsu virsniekos. Beidzis agrāk Krievijas 
ģenerālštāba akadēmiju, viņš nesen pabeidza arī franču militāro augstskolu un ir, tā sa-
kot, rūdīts un pārbaudīts visjaunākajās kara atziņās. Abu minēto karavīru piedalīšanās 
Polijas manevros tāpēc ļoti apsveicama, jo viņiem piekrīt rūpes ne tikai par mūsu armijas 
acumirklīgo nostādīšanu modernā kara prasību augstumos, bet arī liela daļa no mūsu 
virsniecības tālākās audzināšanas. Gūtās atziņās un iespaidi tātad tiks uzņemti tieši no 
tiem, kuriem tās jānostiprina tālāk.

Kā noritēs Polijas armijas manevri.
Polijas kara ministra vietnieks, armijas administratīvā departamenta priekšnieks 

ģenerālis Majevskis paskaidro:
Manevrus izvedīs divās grupās. Pirmā tos izvedīs 11., 12. un 13. augustā austrumu 

Polijas rajonā – Brodu apkārtnē. Te darbosies galvenā kārtā kavalērijas pulki. Manevros 
piedalīsies apm. 2 jātnieku divīzijas. Jātnieku pulkiem tiks dotas palīgā arī Polijas armijas 
tehniskās daļas, kā vieglie tanki, velosipēdisti, auto divizioni un arī aeroplāni. Manevru 
mērķis: noskaidrot šo daļu kopdarbības iespējamību ar kavalēriju uzbrukuma laikā, kad 
armijas daļas virzās uz priekšu ļoti ātri. Un no otras puses, kā kavalērija var darboties 
pret tehniskām armijas daļām un gaisa floti. Šos manevrus vadīs visu ieroču šķiru ģene-
rālis Rozvadovskis.

Otrā manevru daļa tiks izvesta 18., 19. un 20. augustā rajonā uz austrumiem no Tor-
nas, Vislas labajā krastā. Šinīs manevros piedalīsies apm. 2 kājnieku divīzijas ar visām pa-
līga ieroču šķirām. Otro manevru princips: novērot dažādu ieroču šķiru kopēju darbību, 
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pārliecināties par šīs darbības iespējamību un varbūtējām sekām. Šos manevrus vadīs 
ģenerālis Skerskis, Polijas III armijas inspektors.

Manevros piedalīsies Polijas valdības un senāta priekšstāvji. Bez tam augstākie Poli-
jas armijas un, kā jau ziņots, citu valstu armiju priekšstāvji. Pavisam apm. 200 personas. 
Manevru pārtraukuma starplaikā ārvalstu viesus iepazīstinās ar Polijas kara rūpniecības 
attīstību, kādam nolūkam paredzēts viesiem parādīt Krakovu, Augšsilēziju u. c. vietas.

Lai manevros gūtu plašu pārskatu prese, tad visus preses priekšstāvjus ar ma-
nevru gaitu iepazīstinās šim nolūkam nozīmēti Polijas armijas virsnieki. Preses priekš-
stāvjiem ziņas izsniegs caur sevišķu preses biroju, kurš nodibināts pie manevrus 
komandējošā štāba.

K. Br.

Valsts prezidenta atgriešanās Rīgā156

Pretim valsts prezidenta ekskadrai.
Vakar agri rītā valsts prezidenta eskadru sagaidīt jūrā no Rīgas izbrauca Rīgas ostas 

valdes pārstāvji ar ostas tvaikoni „Zibens”.
Rīts saulains. Silts. Patīkama sajūta. To pavairo interese jo ātrāk sastapties ar mūsu 

valsts vīriem, kuri ved līdzi sveicienu no draudzīgās ziemeļzemes Somijas. No Daugavgrī-
vas bākas valsts prezidenta eskadras dūmus pie apvāršņa dežūrējošais locis jau saskatījis 
ap plkt. 4 rītā. Tie arvienu tuvojas un izvēršas plašumā. Ap plkst. 7 jūrā dodas loču tvai-
konis „Trimpus”, kuram jāieved prezidenta eskadra Daugavā. Kopā ar „Trimpus” izbrauc 
arī „Zibens’. Abi tvaikonīši šķeļ rīta saules apstarotos viļņus.

Nobraukuši dažas jūdzes, sastopas ar eskadru. Priecīgus sveicienus raida pretī iz-
braucēji. Sajūsma uz „Kr. Valdemāra”. Signāli. Sveicieni. Eskadra samazina ātrumu. Loču 
tvaikonis ieņem vietu priekšā, lai rādītu ledus milzenim ceļu. Eskadra izbrauc cauri Dau-
gavgrīvas moliem Daugavā. Garāmbraucošo valsts galvu sveic Daugavgrīvas artilērijas 
goda sardze.

Iepretim bākai „Kr. Valdemārs” izmet enkuru. „Virsaitis” noenkurojas ledlauža laba-
jos sānos. Motorlaiviņa ātri piesteidzas pie ledlauža, lai uzņemtu atbraucējus novešanai 
līdz „Virsaitim”, ar kuru brauciens turpināsies līdz Rīgai. Atskan atvadīšanās maršs. Pir-
mie ledlauzi atstāj valsts prezidenta pavadoņi. Valsts prezidents pirms „Kr. Valdemāra” 
atstāšanas atsveicinājas no matrožu goda sardzes. Mazā motorlaiviņa armijas augstāko 
vadoni veikli pārved līdz „Virsaitim”. Šeit no jauna to sveic modro matrožu sardze. Uz 
kuģiem pārmaina standartus. Laiks rāda devīto stundu.

„Virsaitis” paceļ enkuru, lai dotos pa Daugavu augšup. Atbraukušo valsts galvu 
sveic Daugavgrīvas artilērijas salūts ar 21 lielgabala šāvienu. Līdz pilsētai „Virsaitis’ brauc 
lēnā gaitā.

Svinīgā sagaidīšana Rīgā.
Daugavas krastā pie pils jau no paša rīta drūzmējas galvaspilsētas iedzīvotāji, kuri 

bija sanākuši sagaidīt valsts galvas atgriežamies no ceļojuma uz Somiju. Goda sardzē ie-
rodas kara skolas audzēkņi ar skolas priekšnieku pulkvedi Klinsonu priekšgalā. Līdzi kara 
orķestris. Priekšā skaistais karogs. Ieradušies valdības un diplomātiskā korpusa locekļi 

156 Latvijas kareivis, Nr. 110 (1926, 20. maijs). 
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un armijas augstākie virsnieki, starp kuriem armijas komandiera vietnieks galvenā štā-
ba priekšnieks ģenerālis Peniķis, armijas komandiera štāba priekšnieks pulkvedis Aire, 
Rīgas garnizona priekšnieka vietnieks ģenerālis Kurelis¸ visu pārvalžu priekšnieki un citi 
armijas pārstāvji.

Taisni plkst. 10 lēnā gaitā krastā stājas karakuģis „Virsaitis”, orķestrim valsts 
himnu skandinot. Goda sardzē nostādītie kadeti vingri godam sveicina. Uz karaku-
ģa norindojušies iznesīgie matroži. Uz komandtilta redzams valsts prezidents J.  Čak-
ste, ārlietu ministrs K.  Ulmanis, jūras krastu aizsardzības eskadras komandieris jūras 
kapteinis Keizerlings un citi; turpat tuvumā tagadējais kara ministrs ģenerālis Kalniņš, 
armijas komandieris ģenerālis Radziņš un citi valsts prezidenta pavadoņi. „Virsaitis” 
notauvojas krastmalā.

Valsts prezidents atstāj komandtiltu un pa trepēm dodas uz kuģa deķi. Noiedams 
gar norindotiem kara jūrniekiem, valsts prezidents līdz ar pavadoņiem dodas krastā, 
pavadīts no valsts himnas uz „Virsaiša”. Krastā skan sveikšanas maršs. Pils tornī noslīd 
nacionālais karogs un uzvijas valsts prezidenta standarts.

Valsts prezidentu krastā ar ziņojumu sagaida Rīgas prefekts Grīnvalds un kara sko-
las priekšnieks pulkvedis Klinsons. Valsts prezidents sasveicinās ar goda sardzi, diplo-
mātisko korpusu, valdības locekļiem un citiem sagaidītājiem, kuri ielenc atbraukušos. 
Gaisā riņķo kara lidmašīnas. Risinās sarunas starp sagaidītajiem un gaidītājiem. Prezi-
dents teic dažus vārdus žurnālistiem. Arī pārējos atbraucējus iztaujā. Tad prezidents ar 
pavadoņiem novietojas automobiļos, lai jau pēc īsa laiciņa stātos atkal valsts darbā, kur 
tie, neskatoties uz garo ceļu, visi jau bija sastopami un gaidīti.

Somijā gūtie iespaidi.
Lielo nozīmi, kura būs mūsu valsts prezidenta ceļojumam uz Somiju latvju–somu 

tuvināšanas stiprināšanā, varēja paredzēt iepriekš. Visa ceļojuma gaita šos paredzēju-
mus vairāk kā piepildījusi. Mūsu pārbraukušie valsts vīri un viņu pavadoņi nedalīti to 
apliecina. Šai ziņā raksturīgākie un noteiktākie ir mūsu valsts prezidenta vārdi, kurus tas 
izteica mūsu redakcijas priekšstāvim laipnā audiencē:

„Priekš draudzības nostiprināšanas abu valstu un abu tautu starpā šim braucienam 
bija liela nozīme: tas visai veicinājis sākto tuvināšanos. Kas attiecas uz uzņemšanu, tad 
tā bija tiešām tik sirsnīga, ka to no ziemeļtautas pat grūti bija sagaidīt.”

To pašu apliecina arī ārlietu ministrs K. Ulmanis, kuram Helsingforsā bija izdevība 
pārrunāt dažus jautājumus ar Somijas ārlietu ministru Setälä. Par šīm sarunām mūsu 
ārlietu ministrs informēs preses priekšstāvjus šodien plašāk.

Kara ministrs ģenerālis Kalniņš dalījās savos iespaidos par Somiju, kāda viņa bijusi 
agrāk un kāda tapusi tagad. „Esmu nodzīvojis,” saka ministrs, „Somijā priekš pasaules 
kara un pasaules kara laikā ilgāku laiku. Tādā kārtā man bija iespējams tuvāk iepazīties 
ar pašu somu tautu un viņas centieniem, kuri izgāja uz tautas brīvību un labklājību. Nav 
lieku reizi jāmin, cik darbīga un enerģiska ir šī tauta. Nevar neatzīmēt, ka arvienu esmu 
apbrīnojis to lielo taktu, pacietību un izturību, ar kuru somi tolaik sargāja savu autono-
miju, nepadodamies nekādām provokācijām no bijušās Krievijas valdības priekšstāvjiem 
Somijā. Laika sprīdī, kuru pavadīju Somijā sevišķi jāatzīmē tas periods, kuru somiem nā-
cās pārdzīvot ģenerālgubernatora ģenerāļa Zēna laikā, kad Somija vairākkārtīgi atradās 
ārkārtīgi saspīlētās attiecībās ar toreizējo monarhisko Krievijas valdību. Neskatoties uz 
lieliem traucējumiem likumdošanā un sabiedriskajā dzīvē, somu tauta un viņas pašval-
dības iestādes tomēr atrada īsto ceļu tautas kultūras un labklājības izveidošanā, par ko 
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vēl lieku reizi mēs mūsu ceļojumā šoreiz Somijā varējām pārliecināties. Ikviens latvietis, 
kurš būs iepazinies ar somu neatlaidīgā darba augļiem viņu neauglīgajā un klinšainajā 
zemē, varēs mācīties un būt pārliecināts, ka viņš var daudz ko sasniegt mūsu auglīgajos 
laukos. Kā jau vispārībai zināms, mūsu uzņemšana Somijā bija ļoti sirsnīga. Somu val-
dība bija visai rūpējusies par visām ērtībām uzņemšanas laikā. Man kā karavīram seviš-
ķi patīkami bija redzēt jauno Somijas armiju viņas brīvības cīņu piemiņas dienā. Jāņem 
vērā, ka somu valstij regulārās armijas radīšanā bija lielākas grūtības nekā mums, jo ar 
bijušā ģenerālgubernatora Boborikova gādību Somijai kā autonomai valstij bija ņemta 
iespēja turēt savu karaspēku. Tādēļ arī Somijai bija maz apmācītu kadru jaunās armijas 
izveidošanai. Neskatoties uz šīm grūtībām, tomēr ar bijušās Krievijas armijas veco virs-
nieku un jauno virsnieku – jēgeru gādību un pūlēm mēs redzējām visus karaspēka veidus 
spožā kārtībā un labi apbruņotus. Nevar būt šaubu, ka grūtā brīdī Somija pilnīgi var pa-
laisties uz drošu un garīgi spēcīgu karaspēku.”

Armijas komandieris Radziņš apstiprina kara ministra izteiktās domas par somu 
armijas augsto militāro kvalitāti un, pievienodamies vispārējai atzinībai par ārkārtīgi 
laipno uzņemšanu, savus iespaidus no somu karaspēka raksturo šādi. Var noteikti sa-
cīt, ka somu armija atstāj ārkārtīgi labu iespaidu. Kā no sarunām ar somu virsniekiem 
varēja spriest, tie visā pilnībā stāv savu pienākumu augstumos; kā augstākie armijas 
priekšnieki, tā citi virsnieki atstāj nopietnu un enerģisku karavīru iespaidu. Katras valsts 
aizsardzības jautājums, neizņemot arī taktiku, atkarājas no valsts ģeogrāfiskā, politiskā 
un ekonomiskā stāvokļa un no tautas morāliskajām īpašībām. Somijā vislielākā mērā 
varēja novērot, ka armijas priekšnieki visus šos apstākļus ļoti labi pārzina un tos ņēmuši 
vērā pie armijas organizācijas, apbruņošanas un apmācības. Tādēļ var teikt, ka somu ar-
mija pilnā mērā un visizdevīgākā veidā ir sagatavota savas valsts aizstāvēšanai. Somijas 
armija, kā zināms, sastāv no aktīvā karaspēka un aizsargu korpusa. Cik izdevās novērot 
aktīvā karaspēka karavīrus kā pilsētā, tā parādē, viņi visi ļoti disciplinēti un, kā redzams, 
sekmīgi veic apmācības, jo parādē ņēma dalību jauniesauktie, kas savu mācības gaitu 
sākuši ap 1. aprīli. Var redzēt, ka somu karavīri ļoti nopietni, enerģiski, izturīgi, jo savas 
apmācības viņi izved pa lielākai daļai uz lauka. Tādēļ arī pēc karavīru izskata vien var 
redzēt, ka tie norūdīti kara darbībai par visgrūtākos apstākļos.

Somijā jauniesauktie kareivji, tāpat kā pie mums, nav vēl pilnīgi pieauguši un atstāj 
nepieaugušu cilvēku iespaidu. Bet, kā redzams no visas viņu izturēšanās, viņi tomēr ir 
spējīgi pārnest visas kara laika grūtības.

Aizsargu karaspēks, kurā ietilpst kā jauni, tā diezgan veci, atstāj ļoti solīdu iespaidu. 
Ir redzams, ka tie ir ļaudis, kas gatavi aizstāvēt savu tēviju, nebaidoties ne no kādām 
briesmām. Aizsargi apmācības ziņā nekādi nestāv zemāk par aktīvo karaspēku, jo lielākā 
daļa aizsargu komplektējas no beigušiem aktīvo dienestu, kuri, sastāvēdami aizsargos, 
atkārto to, ko ieguvuši aktīvajā armijā, un bez tam vēl turpina papildināt savas militārās 
zināšanas, tādēļ var teikt, ka kara gadījumā tas būs vislabāk sagatavotais karaspēks. Bez 
tam aizsargi, kuru lielākā daļa, kā teikts, ir izdienējuši karavīri, tātad vecāki gados, ir 
norūdītāki un nopietnāki.

Visi virsnieki – kā augstākie, tā zemākie, kā aktīvajā karaspēka, tā aizsargu korpusā 
ir vienādā sastāvā un vienādi labi sagatavoti. Tādēļ uz Somijas armiju var raudzīties ar 
vislielāko prieku un vislielāko uzticību.

Somijas valsts prezidenta pretapmeklējums. Somija valsts prezidents Relanders 
izteicis vēlēšanos mūsu valsti apciemot visā drīzumā. 
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Armijas komandieris ģenerālis Radziņš157

Radziņš presei izteicās: Pēdējā laikā sakarā ar priekšā stāvošo iesaukšanu mūsu 
sabiedrībā nereti tiek cilāts jautājums par kara dienesta ilgumu. Sabiedrībā pacēlušās 
balsis, ka tagadējo karavīru apmācības laiku no 18 mēnešiem varētu sašaurināt līdz vie-
nam gadam. Bet jau tagadējais pusotra gada ilgais apmācības laiks ir par īsu, jo šinī lai-
kā karavīriem jāiziet ne tikai apmācības, bet jāpilda arī dažādie norīkojumi. Mūslaiku 
kājnieku sagatavošanai nepieciešams daudz ilgāks laiks nekā agrākos laikos. Tagadējā 
apmācība ir ļoti komplicēta, jo kājniekus plaši apmāca rīkoties ne vien ar šauteni, bet arī 
ar patšauteni, ložmetēju, rokas granātām, šauteņu granātām, ķīmiskajiem līdzekļiem, 
maskēšanās paņēmieniem un ļoti komplicētu taktisku darbību, kurā katram kareivim 
jāprot darboties nelielās grupās uz plašas frontes. Artilērijā un kavalērijā apmācība vēl 
grūtāka kā kājniekos, nemaz nerunājot par aviāciju un pārējo tehnisko karaspēku. Dau-
dzos valda ieskati, ka apmācība auto-tanku daļās neprasa ilgu laiku, jo privātos šoferu 
kursos pietiekoši varot iemācīt vadīt auto un tankus. Bet no kara šoferiem tiek prasīts ne 
tikai, lai tie prastu vadīt mašīnu, bet arī izdarītu visādos kaujas apstākļos nepieciešamos 
remontdarbus un pārzinātu ložmetēju un lielgabalu darbību. Nākotnes karā neapmācī-
ta armija nesīs tikai zaudējumus. Ko palīdzēs daudzās bruņotās mašīnas, ja viņu vadītāji 
nebūs sagatavoti. Mēs zaudēsim ne tikai savus tehniskos līdzekļus, bet arī karavīrus. 
Pēdējā laikā ārzemju militārajā presē pacēlušās balsis par kara dienesta pagarināšanu. 
Arī pie mums kara klausības ilgumu samazināt nav vēlams.

Armijas komandiera apmeklējums Francijai158

Armijas komandieris ģenerālis Radziņš un jūras krastu aizsardzības eskadras ko-
mandieris jūras kapteinis Keizerlings vakar informēja mūsu redakcijas priekšstāvi par 
savu braucienu uz Franciju. Armijas komandieris par to izteicās šādi.

Sākot jau no pašas Francijas robežas, tikām viscaur ļoti laipni sagaidīti. Viscaur at-
radām vislielāko pretimnākšanu, sākot jau ar dzelzsceļniekiem, tiklīdz tie dabūja zināt, 
ka vagonā brauc Latvijas armijas komandieris. Parīzē nonācām svētdien, 27. jūnijā, pašā 
Verdenas kauju desmit gadu piemiņas dienā, kuru franči piemin kā svētkus. Stacijā mūs 
sagaidīt bija ieradušies franču ģenerālštāba daļas priekšnieks, mūsu virsnieki, kuri at-
rodas franču akadēmijā, mūsu jūras virsnieki, kuri komandēti uz Franciju pie karakuģu 
būvēm, mūsu Parīzes sūtniecības pārstāvis un franču majors (chef d’ escadron) Mendras, 
kurš bija piekomandēts no Francijas kara ministrijas manā rīcībā pa visu atrašanās laiku 
Francijā. Līdz ar to manā pilnā rīcībā tika nodots arī automobilis. Turpat man tika stādīts 
priekšā projekts, ko un kādā kārtībā apskatīt no franču karaspēka daļām, kā arī apjautā-
jās, iepriekš jau apsolot izpildīšanu, kas pēc manas vēlēšanās būtu vēl apskatāms. Nāka-
majā dienā, pirmdien, nodevām oficiālās vizītes kara ministrijā ģenerālštāba priekšnie-
kam, kara akadēmijas priekšniekam, kā arī mūs pieņēma maršals Fošs un maršals Žofrs, 
abi, kā zināms, Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. Vēl tai pašā dienā apskatījām franču in-
valīdu namu  – muzeju un Napoleona kapu. Mūsu sūtniecībā bija sarīkotas brokastis, 

157 Latvijas kareivis, Nr. 21 (1926, 28. janvāris). 
158 Latvijas kareivis, Nr. 150 (1926, 11. jūlijs). 
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kurās piedalījās mūsu un Francijas komandētie armijas un flotes virsnieki. Pēcpusdienā 
nodevām pārējās vizītes.

Otrdien, 29. jūnijā no rīta izbraucām uz Versaļu. Te iepazināmies ar franču aeronau-
tikas centru – franču aviācijas un gaisa kuģniecības mācības iestādi. Pateicoties laipnai 
pretimnākšanai, dabūjām iepazīties ar visām jaunākajām aviācijas darbības metodēm. 
Uz brokastīm bijām ielūgti sabiedroto klubā, kurā par goda priekšsēdētāju ir maršals 
Fošs, bet goda valdē visu sabiedroto armiju un jūras spēku virspavēlnieki. Brokastīs pre-
zidējošais bija franču admirālis Lakazs un viņās bez mums ņēma dalību daži parlamen-
ta kara lietu komisijas deputāti un daudzi augstākie franču armijas un flotes virsnieki. 
Pēc brokastīm devāmies no jauna uz Versaļu, lai apskatītu tanku centru, aeronautikas 
centram līdzīgu tanku mācības iestādi. Arī te mūs laipni ar visu iepazīstināja un par pie-
miņu pasniedza niecīga apmēra tanka modeli, kādu parasti lieto pie kaujas uzdevumu 
atrisināšanas uz kartes tanku apzīmējumam. Nākamajā dienā, trešdien, plkst. 11 noli-
kām vainagu uz franču „Nezināmā kareivja” kapa. Pie šīs svinīgās ceremonijas bija klāt 
mūsu sūtņa vietnieks Francijā Feldmans, Parīzes militārģenerālgubernators  – garni-
zona priekšnieks un franču ārlietu ministrijas pārstāvis. Tai pašā dienā plkst. 14.30 ar 
vilcienu devāmies uz Nanti kopā ar Francijas priekšstāvjiem, kuri bija ielūgti uz mūsu 
zemūdens laivas nolaišanas svinībām. Izbraucienu un laivas nolaišanas svinības rīkoja 
karakuģu būvētava. Nantē iebraucām vakarā. Ceturtdien, 1. jūlijā, no rīta notika laivas 
nolaišanas svinības, par kurām jau ziņots. Uz svinībām bija ieradušies mūsu chargè d’ 
affaires Feldmans ar kundzi, pulkvedis Kalējs, pulkvežleitnants Andersons ar kundzi, 
komandkapteinis Fanstena ar kundzi, komandkapteinis Rozengrīns, komandleitnants 
Meija, komandleitnants Pinka, kapteinis Zandbergs ar kundzi un vaktsleitnants Zariņš. 
No Francijas kara flotes svinībās ņēma dalību kā kara jūrlietu ministra pārstāvis koman-
dadmirālis Adhemar de Crausac, „Revue Maritime” pārstāvis komandkapteinis Huberts, 
zemūdens laivas „Galthee” komandieris vaktsleitnants Marot, zemūdens laivas „Nym-
phe” komandieris vaktsleitnants de Feraudy, zemūdens laivas „Sirene” komandieris 
vaktsleitnants Roux, vaktsleitnants Bonneau, „Sirene” deķleitnants Chatelier un vēl 
daži priekšstāvji. No Nantes garnizona uz svinībām bija ieradušies XI Korpusa koman-
diera vietnieks ģenerālis Spire, 21. kājnieku divīzijas komandieris ģenerālis Lefort, 3. jāt-
nieku brigādes komandieris ģenerālis Rivain, kara apriņķa priekšnieks pulkvedis Bourg, 
Apakšluāras prefekts Mathivet, prefektūras padomes viceprezidents Vautier, agrākais 
IX korpusa štāba priekšnieks un daudzi citi. Svinīgās ņēma dalību arī senāta ārlietu ko-
misijas viceprezidents senators Reynald ar kundzi, viņa sekretārs Ballero ar kundzi, no 
Luāras kuģu būvētavas ģenerāldirektors Haas ar kundzi, direktors Paquet, komandants 
Thiebaut ar kundzi, komandants Balazuc, konadants Jouen ar kundzi un daudzi citi bū-
vētavu atbildīgie darbinieki un inženieri. No ārvalstu priekšstāvjiem bija ieradušies Es-
tijas militārpriekšstāvis pulkvedis Junkurs, Grieķijas bijušais jūrlietu ministrs admirālis 
Hadjikyriakos, grieķu jūras militārpriekšstāvis jūras kapteinis Mezeviris¸ grieķu karakuģu 
būves kontrolkomisijas loceklis komandkapteinis Vandoros ar diviem inženieriem, Dien-
vidslāvijas militārpriekšstāvis pulkvedis Dmitrievičs un Brazīlijas jūras militārpriekštā-
vis komandkapteinis de Andrade Klosworth. No Parīzes preses bija ieradušies „Temps”, 
„Martin”, „Illustration”, „Revue Bleue” priekšstāvji; Nantes presi reprezentēja „Phare de 
la Loire” galvenie redaktori. Nolaišanas ceremonijas goda sardzē bija norīkotas no vietē-
ja garnizona divas rotas ar karogu un orķestri, kas jāatzīmē kā ļoti liela pretimnākšana 
un goda parādīšana no Francijas karaspēka puses, jo parasti franču karaspēka daļas tā-
dos gadījumos nepiedalās. Pēc zemūdens laivas nolaišanas ūdenī notika Goda Leģiona 
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ordeņa pasniegšanas ceremonija. Ordeni kā Francijas kara jūrlietu ministra pārstāvis 
pasniedza kontradmirālis de Crausac. Pēc apbalvošanas rotas nogāja man garām cere-
monialmaršā. Apbalvošanas ceremonijai sekoja kuģu būvētavas apskate un brokastis, 
uz kurām bija ielūgti ap 120 viesi. Pēc brokastīm senators Reynald uzlūdza mūs izbraukts 
Nantes apkārtnē uz kafiju. Vakarā uz pusdienām pie sevis mājās mūs bija ielūdzis Augš-
luāras prefektūras padomes viceprezidents Vantier. Nākošajā dienā, piektdien no rīta 
izbraucām no Nantes ar auto uz Parīzi. Pa ceļam mums parādīja daudzas vēsturiskas 
pilis Luāras krastos. Parīzē iebraucām tikai vakarā.

Sestdien 3. jūlijā no rīta izbraucām uz Havru, lai apskatītu tur būvējamos aizžogotā-
jus–tralerus un zemūdens laivu. No Havras uz Parīzi atgriezāmies nākamajā dienā, svēt-
dien. Laimes gadījums, ka nebraucām ar to vilcienu, kurš cieta zināmo katastrofu. Šis 
vilciens atstāja Havru sestdienas vakarā. Ar to uz Parīzi izbrauca komandleitnants Meija 
un vaktsleitnants Zariņš. 25 kilometrus no Parīzes vilciens nogāja no sliedēm. Katastro-
fai par iemeslu bija sekojošais. Visu laiku plosījās vētra. Tās lietus gāzes bija izskalojušas 
uzbērumu, pa kuru Havras–Parīzes ātrvilciens iet parasti. Tādēļ sliedes tika pārceltas uz 
citu vietu, radot līkumu. Pie līkuma atrodas signālierīce, kura vilciena vadītājam dod zīmi 
braukšanas ātrumu samazināt. Bet negaisa tumsā un zibens apžilbināts, vilciena vadī-
tājs signālus nebija varējis saskatīt un ar parasto 90 kilometru stundas ātrumu iebraucis 
līkumā, kādēļ arī vilciens izlēca no sliedēm. Katastrofai par upuri krita 20 nonāvētie un 
65 ievainotie. Pēdējo starpā bija arī komandleitnants Meija un vaktsleitnants Zariņš. Abi 
viņi brauca 2. klases vagonā, kurš bija otrais aiz lokomotīves. Pēc trieciena pirmie divi 
vagoni ietriecās viens otrā. Nodaļā, kurā brauca abi mūsu jūras virsnieki, 2 katastrofā 
nonāvēti. Vakstleitnantam Zariņam katastrofā pārlauzta kāja. To izdevās izvilkt no dru-
pu kaudzes tikai pēc 2 stundām. Komandleitnants Meija tika ievainots samērā viegli. 
Tas pateicoties tam, ka 2 minūtes pirms katastrofas viņš izgāja vagona koridorā. Pēc ka-
tastrofas komandleitnants Meija līdz ar pārējiem katastrofu sveikā pārcietušajiem tūlīt 
ķērās pie ievainoto glābšanas, piepalīdzēdams arī vaktsleitnantam Zariņam. Komand-
leitnants Meija pēc pārsiešanas pats aizgāja uz mājām, bet vaktsleitnants Zariņš tika 
ievietots Parīzes pilsētas slimnīcā. Tiklīdz būs iespējams, viņu pārvedīs uz kara slimnīcu. 
Salauzto kāju tūlīt ielika ģipsī un lūzuma saaugšana rit visai sekmīgi, tā ka viņa pašrei-
zējais veselības stāvoklis ir pilnīgi apmierinošs. Kuģu būvētava, kurā tiek būvēti mūsu 
karakuģi, uzdeva vienam no saviem kuģu inženieriem pastāvīgi apmeklēt vaktsleitnantu 
Zariņu un rūpēties par viņa labklājību. Bez tam par ievainotā atveseļošanos rūpējas arī 
franču jūras kara sanitārā pārvalde.

Pirmdien, 5.jūlijā, no rīta iepazināmies ar pretaviācijas aizsardzības organizāciju Pa-
rīzes fortos. Še bija ļoti daudz interesanta kā tehniskā, tā, – kas mani sevišķi saistīja, – 
taktiskā ziņā. Dabūjām iepazīties ar ļoti daudziem jauniem paņēmieniem aizsardzībā 
pret gaisa uzbrukumiem. Fortu apskatē pagāja gandrīz visa diena, jo tie tālu viens no 
otra. Laipnos paskaidrojumus mums šeit sniedza sevišķi nozīmēts virsnieks, koman-
dants Lafitte. Visos fortos sagaidīšana notika ar militāra goda parādīšanu – nostādītām 
sardzēm un fanfarām. Nākamajā dienā, otrdien, es devu brokastis franču armijas un 
flotes augstākajiem virsniekiem; brokastīs ņēma dalību arī mūsu sūtņa vietnieks un 
mūsu armijas un flotes virsnieki Francijā. Pie brokastu galda man bija izdevība pateikties 
franču armijas un flotes ģenerālštābu priekšniekiem par lielo laipnību, kura mums tika 
parādīta pie uzņemšanas Francijā. Zīmīgi, ka taisni brokastu laikā franču jūras ģenerāl-
štāba priekšnieks admirālis Salauns saņēma paziņojumu, ka senātā pieņemta Francijas 
jaunā kara flotes izbūves programma. Pēc brokastīm atlika vienīgās dažas stundas, kad 
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bija iespējams apskatīt pašu Parīzi. Vakarā bijām ielūgti uz pusdienām uz kuģu būvētavu 
pie ģenerāldirektora Haas.

Trešdien, 7. jūlijā, atvadījāmies un aizbraucām. Vispārīgi jāuzsver, ka uzņemšana kā 
no Francijas valsts iestāžu puses, tā no privātpersonām bija tik laipna un pretimnākoša, 
kādu to, turp braucot, nekādā ziņā nevarēja iedomāties.

Komunistu propaganda armijā bezsekmīga159

Armijas komandieris ģenerālis Radziņš izteicās: Ir zināms, ka 3.  internacionāles 
aģenti pieliek pūles, lai gūtu zināmus panākumus arī mūsu armijā. Tas vedams sakarā ar 
kominterna lēmumiem grozīt līdzšinējo aģitācijas taktiku. Izrādījies, ka ar propagandu 
vien neko panākt nevarot. Tā vesta par dārgu naudu, bet panākumus nedodot. Tamdēļ 
ieteikts aģitācijas pastiprināšanai izdarīt armijā sistemātiskus teroristiskus aktus. No-
lemts piegriezt galveno vērību armijā un uz laukiem, jo ar aģitāciju tikai pilsētās neko 
nevarot panākt. it sevišķi jācenšoties nodibināt karaspēka daļās komunistu šūniņās. Lai 
aģitācija neuzkristu, tā iesākumā nedrīkst uzdoties par komunistu. Komunistu aģenti 
mēģina iekļūt instruktoros. Tamdēļ kareivjiem, algotiem komunistiem, jāizturas priekš-
zīmīgi, lai izpelnītos priekšniecības atzinību, tiktu pārvesti instruktoru rotās un pēc to 
beigšanas kā instruktori izklīstu pa karaspēka daļām. Šūniņas nodibināt armijā, liekas, 
komunistiem vēl nav izdevies. Turpretim pašus aģentus pienāk diezgan bieži, it sevišķi 
galvenos vadītājus, kuri pēc iebraukšanas no Krievijas parasti diezgan drīz iekrīt.

Esmu apmeklējis vairākus garnizonus. Apmācības viņos norit enerģiski.
Lielākās grūtības ir garnizonam Alūksnē apmācību laukuma trūkuma dēļ. Vasa-

rā, kad lauki visi apsēti, mācības jāizdara nelielā laukumiņā kazarmu priekšā. Bez tam 
7. pulkam grūtības rada telpu jautājums. Tā daļas nav novietotas vienkopus, bet izklai-
dus. Viss tas rada grūtības ar ēdienu vārīšanu, dieniniekiem utt. Telpu trūkums stipri sa-
jūtams arī citos garnizonos. Ārzemju kara kuģu apciemojums notiks septembrī, tad Rīgu 
apmeklēs Francijas eskadra. Oficiālais paziņojums par vizīti jau ienācis. Ieradīsies Rīgā 
6 franču karakuģi: 2 iznīcinātāji, 2 zemūdens laivas un 2 kreiseri.

Sakarā ar 1.  Liepājas pulka leitn. Melliņa sašaušanu Liepājā mums no informētās 
puses paskaidroja sekojošo: leitnants Melliņš pulksten 2.15 atgriezies no pilsētas uz 
kara ostu. Uz Kalpaka bulvāra pret Neatkarības ielas stūri viņam aizmugurē atskanē-
jis šāviens un lode nosvilpusi gar galvu. Atskatījies atpakaļ, tas ieraudzījis pa ielu ejot 
un stumjot divriteni kādu kareivji. Uz jautājumu, vai viņš šāvis, tas atbildējis, ka nē. Bet 
aiz viņa nākusī artilērijas instruktoru grupa apliecinājusi, ka kareivis šāvis no revolvera. 
Kareivis nekādus dokuments nevarējis uzrādīt, kamdēļ Melliņš to ar kādu pretimnākošo 
Kurzemes artilērijas pulka kaprāli nosūtījis uz 1. Liepājas pulku dežūrējošam virsniekam. 
Tiem sekojot, Melliņš ieraudzījis, ka pavadonis iebēg Ventspils pulka pagalmā, bet šā-
vējs, uzlēcis uz sava velosipēda devies tam pakaļ un panācis. Tad bēglis izšāvis uz Melli-
ņu, trāpīdams sejā, un aizbēdzis. 

Pirmo palīdzību ievainotais virsnieks dabūjis Ventspils pulkā, pēc kam aizgādāts uz 
kara slimnīcu. Tūlīt iesākta vainīgā meklēšana. Par tādu pienākts Kurzemes artilērijas 
pulka kaprālis Beika. Tas ievietos virssardzē. Lietā iesākta stingra izmeklēšana, lai tuvāk 
noskaidrotu notikuma apstākļus un iemeslus. 

159 Latvijas kareivis, `Nr. 172 (1926, 6. augusts). 
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Par uzbrukumiem armijas noliktavām160

Armijas komandieris ģenerālis Radziņš preses priekšstāvjiem izteicās:
Armijas noliktavām un sardzēm uzbrukumi atkārtojas, kas norāda, ka tiem nav ga-

dījuma raksturs.
Uzbrukumi notiek sargposteņiem, kuri apsargā militāri svarīgas vietas (piem., 

sprāgstvielu krājumus), kas liek domāt, ka tos nevada nejaušība, bet gan savus nodo-
mus pārdomājošas un apsverošas rokas.

Liepājas artilērijas laboratorijas noliktavas, kurām izdarīti pēdējie uzbrukumi, atro-
das tālu no parastiem ceļiem, jo šis apvidus izolēts. Lai nokļūtu šinī vietā, nepieciešams 
pāriet dzelzceļa līniju, vairākus grāvjus u. c., ko naktī neviens bez īpaša nolūka gan ne-
darīs. Arī „Hidrografa” nošautajam matrozim, ja viņš būtu nācis no kuģa vai gājis uz to, 
ceļš it nebūt neveda gar noliktavām.

Viss tas liek domāt, ka šiem gadījumiem ir nopietni organizēts raksturs. Tomēr se-
višķas bažas būtu liekas, jo mūsu sargposteņi savus pienākumus arvien izpilda ar atzīs-
tamu modrību.

Par Liepājas artilērijas laboratoriju tuvumā atrastajām sprāgstvielām jau ziņojām 
šinīs dienās. Tā kā šo atradumu var vest sakarā ar uzbrukumu mēģinājumu laboratorijas 
sardzei 12. augustā, tad interesanti sīkāk iepazīties ar speciālistu komisijas slēdzienu par 
minētām sprāgstvielām, kas norāda, ka zināma tipa noziedznieki nestrādā ar tukšām 
rokām, bet gan saņem attiecīgi sagatavotus piederumus.

Šīs sprāgstvielas pārbaudījusi Liepājas artilērijas laboratorijas tehniskā komisija. Tās 
atzinums skan: atrastā paciņa sver 62 gramus. Tā ietīta īpašā baltā papīrā bez uzraks-
tiem un fabrikas zīmēm. Paciņas želejveidīgais sastāvs dzeltenā krāsā bez smakas. Jau 
iepriekšējā apskatīšana rādīja, ka tas sprāgstošais želatīns. Spriežot pēc papīra stāvokļa, 
paciņa nav ilgi gulējusi atklātā vietā. Paciņas vienā galā ielikta 2 gr. kapsele ar tanī ievie-
totu un īsi pie kapseles gala nogrieztu bikforda auklu. Kapselē palikušais bikforda auklas 
gals nostiprināts ar kapseles čaulītes apsiešanu, kā vispārīgi pieņemts pie spridzināša-
nas darbiem. Arī bikforda aukla no lietus palikusi mitra.

Pārbaudīšanas nolūkā pusi no paciņas satura uzspridzināja ar 2 gr. kapseli, pie kam 
viela deva pilnu sprādzienu. Mežā atrastais sprāgstošais želatīns un 2 gr. kapsele nepie-
der ne artilērijas laboratorijai, ne privātām firmām, kuras savas sprāgstvielas uzglabā 
laboratorijas noliktavās.

Šīs komisijas atzinums vēl lieku reizi dod norādījumu, ka noziedznieku rīcībā bijušas 
rūpīgi sagatavotas sprāgstvielas. Tās viņi pametuši mežā vai nu steidzīgi bēgot, kad tos 
bija atklājusi sardze, vai arī izmeta laukā, lai pie iespējamās pārmeklēšanas vai kratīša-
nas atsvabinātos no lietišķiem pierādījumiem.

Auto-tanku diviziona kareivja Zambrāna pašnāvības lietā pēc izdarītās izziņas 
noskaidrots, ka tas izdarījis pašnāvības mēģinājumu aiz grūtiem ģimenes apstākļiem. 

Kareivja Zambrāna tēvs ir nedziedināmi slims, un dienu pirms zināmā gadījuma tas 
izņemts no slimnīcas. Arī mātes veselība bijusi vāja, kāpēc tā nav spējusi vadīt saimnie-
cību un veikalu, kurš slēgts. 

Priekšniecība kareivi Zambrānu raksturo kā klusu, noslēgtu un nervozu cilvēku. Bie-
ži gājis atvaļinājumā uz slimnīcu apmeklēt tēvu.

160 Latvijas kareivis, Nr. 188 (1926, 25. augusts). 
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Mūsu kaujas flotes uzdevumi161

Armijas komandieris ģenerālis Radziņš kaujas flotes nozīmi un uzdevumus no-
vērtē šādi: mūsu kara flote, kas tagad pirmo reizi ieradīsies Rīgā, ir mūsu jūras krastu 
aizsardzības līdzeklis. Jūras krastu aizsardzību var veikt arī sauszemes karaspēks. Bet 
garajā jūras krasta līnijā, kāda ir mums, vajadzīgs ļoti daudz sauszemes karaspēka. Ie-
naidnieka uzbrukums piekrastei var būt: vai desantu izsēdinot lielākos apmēros, vai arī 
neliela desanta izsēdināšana ar īslaicīgu uzdevumu: uzspridzināt dzelzceļa tiltus, radīt 
uztraukumu iedzīvotājos, pēc tam mierīgi aizejot projām. Lai visu mūsu jūras piekrasti 
ieņemtu ar sauszemes karaspēku, vajadzētu lielu armiju. Aizsargāt piekrasti ar sausze-
mes baterijām ir iespējams, bet sauszemes tālšāvēji lielgabali maksā ārkārtīgi daudz. 
Viens lielgabals, kas spējīgs apdraudēt pretinieka bruņukuģus, maksā tikpat, cik viena 
zemūdene, kas ir spējīga apdraudēt katru ienaidnieka karakuģi, ko nevar panākta ar ci-
tiem jūras kaujas līdzekļiem. Piemēram, ja ņemtu torpēdkuģi „Novik” tipa, tad tas nekad 
nevar uzņemties cīņu ar pretinieka bruņukuģi. Turpretim zemūdene ir spējīga to darīt. 
Pasaules karā Rīgas jūras līci apsargāja mīnu laukumi un 3 zemūdenes, kuras atradās 
Rīgas jūras līcī un 4 zemūdenes, kuras atradās ārpus Rīgas jūras līča Baltijas jūrā. Vāci 
izdarīja divus mēģinājumus iebrukt Rīgas jūras līcī. Iebrukumi gan izdevās, bet ikreiz ar 
lieliem zaudējumiem. Tādēļ, ņemot vērā mūsu finansiālos apstākļus, visizdevīgākais lī-
dzeklis mūsu krastu aizsardzībai ir zemūdenes un traleri mīnu lauku uzstādīšanai un 
pārbaudīšanai. Mūsu pasākums jūras krastu aizsardzībai ir uzskatāms par ļoti lietderīgu, 
pareizu un piemērotu mūsu ģeogrāfiskajam un ekonomiskajam stāvoklim.

Armijā pašnāvnieku skaits procentuāli  
mazāks kā ārpus armijas162

Armijas komandieris ģenerālis Radziņš izsakās: Pašreiz karavīru pašnāvnieku skaits 
procentuāli mazāks kā pārējās tautas daļās. Pašnāvnieku gadījumu pieaugums armijā 
tiešām pēdējā laikā novērojams, bet tas izskaidrojams ar to, ka pašreiz viņā dienē 1905. g. 
dzimušo iesaukums. Viņu vecākiem toreiz nācās bieži pārdzīvot dažādus briesmu brīžus, 
kas nevarēja neatsaukties uz šī gada jaunpiedzimušo tālāko psihiski fizioloģisko labklā-
jību. Šai sakarā atzīmējams, ka līdzšinējās pēdējo laiku karavīru pašnāvības pa lielākajai 
daļai izdarījuši garīgi nenosvērti, slimi cilvēki. Varbūtība, ka karavīri paši ņemot sev dzīvī-
bas it kā armijas grūtās dzīves dēļ, neiztur nekādu kritiku: tādu grūtu dienesta apstākļu 
mūsu armijā nemaz nav. Kas attiecas uz komunistisko elementu darbību mūsu armijā, 
jāsaka, ka viņu iespaids nav audzis.

Pašreiz 6 nedēļu apmācībās ieskaitīti armijā rezerves virsnieki. Ērtības labā tie ie-
saukti divos termiņos: viena daļa virsnieku šīs apmācības nupat jau beidz. Atlikušajiem 
uz tām jāierodas vēl šinī mēnesī. Par apmācības sekmēm varu teikt tikai labu. Sevišķi 
nopietni viņas izved Liepājā – 1. un 2. pulku rezerves virsnieki. Apmācību panākumi lielā 
mērā atkarīgi no karavīra valsts valodas prasmes, bet mūsu virsnieku saimē ne visi to 

161 Latvijas kareivis, Nr. 129 (1927, 12. jūnijs).
162  Latvijas kareivis, Nr. 181 (1927, 16. augusts).
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pietiekoši pārvalda. Tādus sastopu Daugavpilī. Bet ar šo parādību, liekas, būs jārēķinās 
arī nākotnē, jo no sveštautiešu aprindām vienmēr var sagaidīt agrākos virsniekus, kuri 
nav kalpojuši mūsu armijā un neprot mūsu valsts valodu. Līdz attiecīgas pārbaudes iz-
turēšanai šādus virsniekus pagaidām ieskaita vienkāršos kareivjos. Rezerves virsnieku 
apmācību programmai pie mums nav atkārtojošs raksturs, jo vispirms, kā jau minēju, ie-
saukto vidū ir tādi, kas mūsu armijas iekārtu nemaz līdz tam nav pazinuši un, otrkārt, viss 
evolucionē: mainās reglaments, dažādie nosacījumi un vispār karavīra dzīves apstākļi.

Armijas vasaras apmācību sekmes163

Armijas komandieris ģenerālis Radziņš mūs laipni informē: Šī gada vasaras apmācī-
bas programmā bija ievests daudz kas jauns gan taktiskajās apmācībās, gan arī šaušanā. 
Man kā armijas komandierim radās pat dibinātas bažas par to, vai jaunā programma 
pilnīgumā tiks realizēta. Jaunā programma prasīja no virsniekiem ievērojamu iedziļinā-
šanos apmācības gaitās un to stingru kontroli. Tāpat jaunās programmas prasības bija, 
lai taktiskās un šaušanas apmācības pēc iespējas tiktu tuvinātas īstai kaujas darbībai. 
No vienas puses, tas, ka jau minēju, no virsniekiem prasīja lielu iepriekšsagatavošanos; 
turpretim kareivjiem tās apstākļi atviegloja apmācības, padarot tās dzīvākas, saprota-
mākas un saistošākas. Apmeklējot vairākas karaspēka daļas, nācās novērot, ka jaunie 
apmācības veidi un paņēmieni ar prieku pieņemti kā no virsniekiem, tā arī no kareivjiem. 
Sakarā ar to izskaidrojami arī apmācības labie rezultāti un veiksmes. Uzdodot kareivjiem 
dažādus jautājumus, no viņiem arvien saņēmu pilnīgi apdomātas, apsvērtas atbildes. 
Kamdēļ arī ar prieku var atzīmēt, ka šī gada vasaras apmācības vestas sekmīgi. To pašu 
arī apliecina strēlnieku inspektors, kurš personīgi izvedis šaušanas skates daudzās kara-
spēka daļās, atzīmējot, ka šaušanas sasniegumi šogad caurmērā labāki par iepriekšējiem 
gadiem. Rezerves virsnieku apmācība arī šogad noritēja pēc jaunas, pārstrādātas prog-
rammas. Apmācības gaitas rezerves virsniekiem pamatojas uz speciāli šim nolūkam 
izstrādātas un pielāgotas instrukcijas. Apmeklējot Liepājas, Daugavpils un Cēsu garni-
zonus, vēroju, ka rezerves virsnieki cītīgi izpilda viņiem uzdotos pienākumus. Jāpiebilst 
vienīgi, ka starp Daugavpils garnizonam piekomandētajiem rezerves virsniekiem bija 
manāms procents latvju valodas nepratēju, kā arī tādu virsnieku, kuri Latvijas armijas 
dienesta gaitās piedalījās pirmo reizi. Sakarā ar to viņu sasniegumi nebija tik spīdoši, vis-
maz salīdzinot ar Liepājas garnizonam piekomandētajiem rezerves virsniekiem. Tomēr 
programmā uzstādītās prasības arī daugavpilieši pa lielākai daļai izpildīja apmierinoši. 

Pēdējai lidmašīnas katastrofai iemesli pēc izmeklēšanas komisijas līdzšinējā atzi-
numa var būt divejādas dabas. Pēc pirmās versijas – lidotājam noreibusi galva, kas, pēc 
lidotāju izteicieniem, nākot priekšā, lidotājam pārmaiņus skatoties uz zemi un lidmašī-
nu. Pēc otrās versijas ir pielaižama tāda varbūtība, ka, lidotājam planējot, atraisījusies 
sēdekļa piesprādzējamā siksna, tādējādi lidotājs izmests no sēdekļa, izlaižot uz laiku 
lidmašīnas stūres vadību no rokām. Pēc komisijas atzinuma lidmašīna un tās motors 
katastrofā nav vainojams. Līdz šim vēl komisija nav noskaidrojusi apstākli, kur nel. lido-
tājs seržants J. Vistucis pavadījis iepriekšējo atvaļinājuma nakti. Pēc pēdējā jautājuma 
noskaidrošanas komisija taisīs savu galīgo atzinumu.

163  Latvijas kareivis, Nr. 195 (1927, 1. septembris).
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Armijas komandiera 12. pavēle.
Rīgā, 1928. g. 25. aprīlī164

Pārvaldības daļa.
Nr. 1

Apstākļu spiests atstāju Armijas komandiera amatu, kuru izpildīju četrus gadus. Pa 
šo laiku man bija izdevība no jauna iepazīties ar tiem armijas un flotes ģenerāļiem, ad-
mirāli un virsniekiem, ar kuriem man bija izdevība darboties kopā Latvijas atbrīvošanas 
karā, kā arī ar tiem, kuri vēlāk bija iestājušies Latvijas armijā.

Ar vislielāko prieku un gandarījumu varu atzīmēt, ka gandrīz visi mani tuvākie palīgi 
un līdzstrādnieki nodevās savam dienestam ar pilnu enerģiju un pilnā saskaņā ar mani; 
gandrīz nekad man nebija jāpielieto disciplināro sodu līdzekli; gandrīz visi ģenerāļi, ad-
mirālis un virsnieki bija tik apzinīgi domājoši, ka saprata to apstākli, ka mūsu mazajā 
Latvijas armijā mums visiem ir jādarbojas pilnīgi saskaņoti,  – ka personīgās intereses 
un attiecības ir jāizslēdz no dienesta darīšanām un ka zināmu dienesta vietu ieņemošs 
karavīrs ir jāvērtē pēc viņa dienesta vietas un dienesta darbu izpildīšanas, bet ne pēc 
personīgām attiecībām.

Tāpat ar vislielāko atzinību man ir jāatsaucas par mūsu armijas instruktoru un ka-
reivju darbību; bija redzams, ka viņi ļoti labi apzinās savu augsto uzdevumu – nodrošināt 
Latvijas valsti.

Visiem ģenerāļiem, admirālim, virsniekiem, instruktoriem, kareivjiem un matro-
žiem es izteicu sirsnīgu pateicību par darbu, enerģiju un man dāvāto uzticību un novēlu 
sekmes tālākā dienesta darbā un laimes personīgā dzīvē.

Esmu pārliecināts, ka Jūs strādāsiet ar to pašu enerģiju un pašaizliedzību arī tālāk 
mūsu tēvijas labā zem ģenerāļa Peniķa vadības.

Ģenerālis Radziņš

164 Latvijas kareivis, Nr. 93 (1928, 26. aprīlis).
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Virsnieks Radziņš 1906. gadā.  
Foto no LVVA krājuma

Radziņš 1906. gads (spriežot pēc pakāpes 
bilde varētu būt uzņemta pēc Krievu – 
Japāņu kara). Foto no Teiksmas Slaidiņas 
(brāļa mazmeitas) ģimenes arhīva.
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P. Radzina personas apliecība

P. Radziņa pase
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Kara skolas vasaras nometne Daugavpilī. Ģen. P. Radziņš ar virsniekiem. 1920. gadu I puse.  
Foto no Latvijas kara muzeja arhīva 4-44655-10524-FT

P. Radziņa 1918. g. Ukrainas armijas hetmaņa Skoropadska štāba apliecība. 1918. gads
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Radziņa pases bilde 1928. gads. Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes arhīva.
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P. Radziņš ar pulkvedi 
R. Bangerski 1924.

Valsts prezidents J. Čakste pieņem parādi. Aiz prezidenta kara ministrs ģen. Bangerskis, armijas štāba 
priekšnieks ģen. P. Radziņš. Foto no Latvijas kara muzeja arhīva 4-34439-8843-FT
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Ģenerālis Pēteris Radziņš ar Latvijas armijas artilērijas vecākajiem virsniekiem

Kara ministru maiņas svinīgais pasākums. Birkenšteins – Arājs. Rīga, 1924. gada jūlijs.
Foto no Latvijas kara muzeja arhīva RN 4381
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Radziņš Latvijas armijas komandieris (1924-1928) grupas foto. Vieta un grupa nav zināma.  
Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes arhīva.
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Radziņš Latvijas armijas komandieris (1924-1928).  
Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes arhīva.

Radziņš Latvijas armijas komandieris (1924-1928) uz hidroplāna.  
Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes arhīva.
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Virsnieku kursu klausītāji un pasniedzēji taktisko nodarbību laikā 1925.-1926. g. ziemā.  
Foto no Latvijas kara muzeja arhīva 4-5988-1808-FT

Ģenerālis Pēteris Radziņš Francijā, no kreisās – pulkvedis Aleksandrs Kalējs un jūras kapteinis 
Arčibalds Keizerlings, 1926. gada vasara.
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P. Radziņš. Armijas štāba „kara spēļu” mācības. 1927. Foto no Latvijas kara muzeja arhīva

P. Radziņš. Armijas štāba „kara spēļu” mācības. 1927. Foto no Latvijas kara muzeja arhīva
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Kara skolas akadēmiskie kursi. 1929.

Ģenerālis P. Radziņš uz kara kuģa Virsaitis. Kara akadēmiskie kursi. 1928. g. Foto no Latvijas kara muzeja 
arhīva 4-18364-5406-33-FT
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P. Radziņš. Alūksnē. 1929. gads

LA augstākie virsnieki, kom. ģen. P. Radziņš. 1926.-1928. g.  
Foto no Latvijas kara muzeja arhīva 4-52306 - 11967-FT
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Virsnieku augstāko kursu klausītāji, pasniedzēji, vadība. Rīga, 1929.-1930. gads.  
Foto no Latvijas kara muzeja arhīva 4-1982-FTp

Pulku, bataljonu komandieru, armijas augstāko virsnieku sanāksme Rīgā, Virsnieku klubā.  
Foto no Latvijas kara muzeja arhīva 4-1985-FTp
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P. Radziņš. Kopbilde
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CETURTĀ NODAĻA

Valsts aizsardzība 

CETURTAJĀ NODAĻA „VALSTS AIZSARDZĪBA” SĀKAS AR RAKSTU, KAS IR 
RADZIŅA PĒDĒJAIS LIELĀKAIS DARBS AR MILITĀRI ZINĀTNISKU RAKSTURU – 
„STRATĒĢIJAS PROBLĒMAS PĒC PASAULES KARA PIEDZĪVOJUMIEM”. 
ŠĪ RAKSTA IESPIEŠANU UZSĀKA “MILITĀRU RAKSTU KRĀJUMS” 
1928.  GADA 2.  NUMURĀ. ĢENERĀLIS VAIRS NEPIEDZĪVOJA RAKSTA 
NOSLĒGUMA IESPIEDUMU. „STRATĒĢIJAS PROBLĒMAS PĒC PASAULES 
KARA PIEDZĪVOJUMIEM” IR PIRMAIS PLAŠĀKAIS ORIĢINĀLDARBS PAR ŠO 
JAUTĀJUMU MŪSU LITERATŪRĀ, UN TĀ NODOMUS IT LABI IZTEIC IEVADĀ 
TEIKTIE VĀRDI: „KATRAS VALSTS KARA VEŠANAS TEORIJAS PIELIETOŠANA 
ATKARĪGA NO ŠĪS VALSTS KARASPĒKA, VADOŅIEM, NO PRETINIEKA, NO 
SAVAS TAUTAS ĪPAŠĪBĀM, NO VALSTS BAGĀTĪBAS, NO RŪPNIECĪBAS, 
VALSTS ĢEOGRĀFISKĀ STĀVOKĻA, CEĻIEM U.  C. TAMDĒĻ CITAS VALSTS 
KARA VEŠANAS PRINCIPU PIELIETOŠANU NEVAR PĀRNEST UZ LATVIJU 
NEPĀRGROZĪTĀ VEIDĀ. TOMĒR NEPIETIEK, KA MĒS IEMĀCĪTOS ZINĀMU 
SAVAS VALSTS KARA VEŠANAS TEORIJU, IR NEPIECIEŠAMS IEPAZĪTIES 
AR KAIMIŅU UN SEVIŠĶI LIELVALSTU KARA VEŠANAS TEORIJU, LAI TAD 
SALĪDZINĀJUMĀ VARĒTU LABĀK NOVĒRTĒT SAVU IESKATU PAREIZĪBU.” BEZ 
IEPRIEKŠMINĒTĀ DARBA ŠAJĀ DAĻĀ PUBLICĒTI DAUDZI ĢENERĀĻA RADZIŅA 
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RAKSTI PAR TO, KĀDAI IR JĀBŪT LATVIJAS VALSTS AIZSARDZĪBAI UN UZ KO 
TAI JĀBALSTĀS, KĀDAI IR JĀBŪT LATVIJAS ARMIJAI – VAI MILICIJAS ARMIJAI 
(ZEMESSARDZE MŪSDIENĀS), VAI OBLIGĀTAJAM DIENESTAM, VAI ALGOTŅU 
ARMIJAI (PROFESIONĀLAIS DIENESTS). ŠIE ĢENERĀĻA RAKSTI JOPROJĀM IR 
AKTUĀLI, UN AR TIEM NOTEIKTI BŪTU JĀIEPAZĪSTAS VISIEM, KAS SPRIEŽ UN 
LEMJ PAR MŪSU VALSTS AIZSARDZĪBU. LAIKRAKSTA “LATVIJAS KAREIVIS” 
REDAKTORS ED. MEDNIS RAKSTĪJA PAR RADZIŅA PUBLIKĀCIJĀM: “„MŪSU 
ARMIJAS LAIKRAKSTS ARĪ BIJA TĀ SAPRATIS SAVU MĒRĶI (STIPRINĀT 
LATVIJAS ARMIJAS MORĀLI. PIEZ. A.  PURVIŅŠ) UN IR VIENMĒR CENTIES 
TO SEKMĒT. JĀATZĪST, KA ARMIJAS VADOŅU VIDŪ ŠĪ MĒRĶA SEKMĒTĀJOS 
AIZVIEN ATRADIES ĢEN. RADZIŅŠ. TO VIŅŠ DARĪJIS NE VIEN TEORIJĀ, BET 
VĒL JO VAIRĀK PRAKSĒ. KOPŠ PIRMĀ NUMURA VAIRĀK KĀ 10 GADUS MŪSU 
ARMIJAS PRESĒ IR PARĀDĪJUŠIES DAUDZI ĢEN. RADZIŅA VĒRTĪGI ATZINUMI, 
ĪPATNĒJAS PĀRDOMAS, VĒROJUMU BAGĀTAS ATMIŅAS. ĢENERĀLIS KĀ 
MILITĀRU RAKSTU AUTORS AIZVIEN CENTĀS PIEGRIEZT LIELU VĒRĪBU ARĪ 
RAKSTU IEKŠĒJAI UZBŪVEI, ĀRĒJAI IZTEIKSMEI. SĀKUMĀ, KĀ DAĻA BIJUŠO 
KRIEVU ARMIJAS VIRSNIEKU, KURIEM JAUNĪBĀ NEBIJA DOTA IESPĒJA 
APMEKLĒT LATVISKAS SKOLAS, VIŅŠ UZSKATĪJA, KA VĒL NEPĀRVALDA 
PIETIEKOŠI LATVJU RAKSTU VALODU. PIRMOS RAKSTUS TAS VĒL IESNIEDZA 
KRIEVISKI, BET TAD JO ĀTRI VIŅŠ PĀRGĀJA UZ LATVJU VALODU, PĀRSTEIDZOT 
AR NEATLAIDĪBU UN SEKMĒM ŠAI ZIŅĀ VIENU OTRU REDAKCIJAS 
DARBINIEKU. TĀ DRĪZ VIEN VIŅŠ JO PRECĪZI IZTEICA DOMAS PAT SAREŽĢĪTOS 
TAKTIKAS UN STRATĒĢIJAS JAUTĀJUMOS, KAS NEBIJA VIEGLI, JO ŠAJĀ 
VIRZIENĀ MŪSU TERMINOLOĢIJA TOREIZ VĒL TIKAI IZKOPĀS UN VEIDOJĀS.”
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Karš165

Ne tikai katrs cilvēks, bet katrs dzīvnieks, katrs stāds grib dzīvot un katram ir tiesī-
bas dzīvot un izmantot dabas labumus – dāvanas. Bet visas dabas dāvanas nav vienādas 
un pretendentu uz viņām ir daudz. Dabā nekas nav vienāds – nav divu pilnīgi vienādu 
koku lapu: ir kalni, lejas, līdzenumi, upes, sauszeme, jūras. Katrai vietai ir savi labumi 
un savi sliktumi. Bet katrs dzīvs radījums grib dabūt, cik iespējams vairāk labumu un 
mazāk vai nemaz sliktumu – katrs cenšas uz to. Daugava grib dabūt sev līdzenu gultni 
no iztekām – līdz jūrai un jau gadu simteņiem strādā, lauzdama klintis un akmeņus. Vai 
tas nav karš, kuru ved ūdens ar klintīm? Apskatiet Daugavas krastus un jūs pārliecinā-
sieties par šo mūžīgo karu. Ieejat mežā un apskatieties. Jūs redzēsiet daudz novārgušus, 
jau iekaltušus kokus un daudz jau nokaltušu koku; savā jaunībā mežs ir bijis biezs, augot 
nav pieticis zemes un saules priekš visiem kokiem un tādēļ stiprākie koki ir nospieduši 
vājākos, un pēdējie ir nobeigušies vai nobeidzas. Vai tas nav karš? Un zvēru valstī – tur 
uz katra soļa ir karš.

Jā, bet vai tad mēs, kulturāli cilvēki, līdzināmies zvēriem vai mežoņiem? Nē, nekad 
ne! Pie mums reizē ar kultūru ir jābūt līdzībai, brālībai utt. Bet vai tad mums, latviešiem, 
nav tiesību dzīvot tanī zemē, kur mēs atrodamies, vai mums nav tiesību runāt savā valo-
dā un uzturēt visas savas īpatnības, tāpat kā priede uztur savas un nepārvēršas par egli 
vai bērzu? Vai mums nav tiesību palikt uz savas zemes un izmantot priekš sevis visu to, 
ko dod mūsu zeme un saule, kura uz mums spīd? Vai, izmantojot visu to, ko dod mūsu 
zeme un saule, mums nav tiesību ierīkot savu dzīvi, cik iespējams labāk, vai viss tas, ko 
mēs redzam uz savas zemes, nav priekš mums?

Jā, bet tur uz austrumiem no mums dzīvo milzu krievu tauta, viņa arī grib dzīvot un 
dzīvot pēc iespējas labāk. Mūsu krastu apskalo Baltijas jūra, caur kuru mēs varam satik-
ties ar daudzām tālām citām tautām un dabūt no viņām to, kā mums nav. Bet dzīvojošā 
no mums uz austrumiem lielā krievu tauta arī grib tikt pie mūsu Baltijas jūras, lai caur 
šo jūru varētu viegli satikties ar citām tautām. Mēs sacīsim Krievijai: „Dodat mums ko 
nebūt no savām bagātībām, un mēs jūs laidīsim braukt caur mūsu zemi uz jūru un atpa-
kaļ.” Krievi atbildēs mums: „ Jūra ir ne tikai priekš jums, bet priekš visiem, kāpēc tad mēs 
dosim jums ko nebūt no savām bagātībām: mēs esam daudz stiprāki un tādēļ mēs iesim 
caur jūsu zemi pie jūras un rīkosimies kā mums patīk: mums ir dabiskas tiesības dzīvot 
tā, lai mums būtu labāk, un mums ir spēks tā dzīvot.” Tur tālu dienvidos no zemes iztek 
petroleja. Vai tad šī petroleja ir tikai priekš tiem, kas tur dzīvo? Kādēļ mēs maksāsim 
tiem ļaudīm par petroleju no savām sūri grūti pelnītām bagātībām, lūkosim dabūt šos 
petrolejas avotus savās rokās – saka krievi.

Karpatu ziemeļu mala pie Elbas upes iztekām ir ļoti bagāta akmeņu oglēm. Tur dzī-
vo poļi, čehi un vācieši, bet kurš lai izmanto šīs akmeņu ogles? Vācijā un Anglijā iedzīvo-
tāju skaits ir lielāks, nekā šīs zemes varētu ar saviem augļiem tos uzturēt. Vāciešiem un 
angļiem ir jāieved pārtika no citām zemēm, lai nemirtu badu. Kura no šīm valstīm dabūs 
no citām vairāk, tā varēs labāk dzīvot un labi dzīvot, izmantojot visu, ko daba dod. Ja nu 
Anglija sacīs Vācijai, lai tā nebraukā pa jūru uz citām zemēm, jo citādi Anglijai ir grūti va-
jadzīgo dabūt, vai vācieši ar to varēs apmierināties? Ja nu poļi sacīs, ka visas Elbas iztekas 
akmeņu ogles tie ņems savā rīcībā, vai tad čehi un vācieši ar to varēs apmierināties? Ja 

165 Ilustrētais žurnāls. Rīga. 1920. g. Nr. 3
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krievi sacīs mums, ka Baltijas jūra ir viņiem vajadzīga, un tādēļ tie pienāks pie šīs jūras un 
saimniekos, kā tie saimniekojuši jau divi simts gadus, ieskatīdami kā šo jūru, tā visu zemi 
starp jūru un Krieviju par savu zemi, vai tad mēs, latvieši, ar to varam apmierināties? 
Apmierināties mēs varam tanī gadījumā, ja mēs izpildīsim visu, ko krievi mums teiks: 
mēs palīdzēsim tiem tirgoties caur Baltijas jūru, par ko viņi mums daudzmaz dos arī at-
līdzību; tā kā krievi latviski nerunā, tad mēs runāsim krieviski, un, kas runās krieviski, tas 
krieviem būs vairāk noderīgs un dabūs labāku atlīdzību. Tad – krievi ir pareizticīgi, tādēļ 
arī mums būs izdevīgāk palikt par pareizticīgiem, un kad mēs paliksim par pilnīgiem 
krieviem, tad mums būs tikpat laba dzīve kā pašiem krieviem.

Visā dabā katrs stāds, katrs kustonis aizstāv savu būtību līdz beidzamam un nekad 
nepārvēršas par otru. Cilvēcē ir diedelnieks vienīgais, kurš negrib būt par to, kas viņš ir, 
lūdz katru pēc dieva dāvanām. Visi citi cilvēki paši sev sagādā visu, ko Dievs ir dāvinājis. 
Tādēļ arī diedelnieks ir tā tauta, kura negrib aizstāvēt savu būtību, un tādai tautai ir 
jāmirst un jāpazūd. Katra tauta, kura sevi atzīst un ciena kā tautu, arī aizstāvēs sevi līdz 
beidzamam, tā neatļaus svešiniekiem atņemt savas dabas bagātības, tā nepaliks par 
svešinieku kalpu un pēc tam nepāries pavisam svešniecībā, nozūdot kā atsevišķa tauta. 
Ja arī, cīnoties līdz beidzamam, tā tiks uzvarēta un apspiesta, tad, apsargājot un uzturot 
savas īpatnības, tā izdevīgā brīdī atsvabināsies no sveša jūga un paliks par savu tautu.

Kā katram stādam, katrai dzīvnieku sugai, tā katrai cilvēku tautai ir ne tikai tiesības, 
bet ir dabisks pienākums aizsargāt visas savas dabiskās tiesības. Bet, tā kā vienas tautas 
dabiskās tiesības saduras ar citu tautu dabiskajām dzīves tiesībām, un atteikšanās no 
šīm dzīves tiesībām nozīmē tautas nāvi vai iznīkšanu, vai vismaz tautas samazināšanos, 
tad katrai tautai, kura grib par tādu palikt, ir jāaizsargā šīs dzīves tiesības ar visiem spē-
kiem. Šo dzīves tiesību aizsargāšana ir tautas karš.

Stratēģijas problēmas pēc pasaules 
kara piedzīvojumiem166

Stratēģijai kā priekšmetam nav gluži vienāda definējuma. Klauzevics savai klasis-
kajai stratēģijai ir devis virsrakstu „Par karu”, bet šinī grāmatā viņš definē stratēģiju par 
„kaujas izmantošanu”; dažas militāras autoritātes definē stratēģiju par „karadarbību uz 
kara teātra”. Moltke sen. nosauc stratēģiju par „izpalīdzēšanas sistēmu”. Dažas valstis 
lieto stratēģijas kā zinību priekšmeta vietā citus nosaukumus: Francijā nosauc to par 
lielu vienību taktiku, Vācijā nosauc to par kara vešanu un kara vadīšanu. Es pieturēšos 
pie pēdējās nomenklatūras un priekšmeta sadalīšanas.

Kara darbība norisinājās tik dažādos apstākļos, ka divi gluži vienādi stāvokļi neat-
kārtojas, un, ja pat notiktu tas, ka viens stāvoklis ir atkārtojies gluži tāpat, kā jau reiz 
iepriekš bijis, tad tomēr darbojošās personas būs citas un arī nejaušības apstākļi būs 
citi, tamdēļ arī darbības rezultāti katrā gadījumā būs citādi. No teiktā ir skaidrs, ka, lai 
gan kara vešanai ir noteikti principi, tad tomēr šos principus nevar pielietot tā, kā pielie-
to matemātikas formulas: viņu pielietošana ir vienmēr jāpiemēro esošiem apstākļiem. 
Stratēģija dod gan kara vešanas un kara vadīšanas principus un likumus, kas pēc savas 
idejas ir ļoti vienkārši un labi saprotami, bet viņu praktiskā pielietošana ir ļoti grūta, jo 

166 Militāru rakstu krājums, Nr. 2., 3., 1928. (Armijas komandiera štāba izdevums).
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apstākļu ir bezgala daudz un viņus var gluži pareizi novērtēt tikai pēc notikuma – pēc 
operācijas beigām. Ar to izskaidrojas, ka pēc katra kara rodas ļoti daudz kritiķu; pēc 
kara, kad zināms abpusējais stāvoklis, zināma visas operācijas norise kā vienā, tā otrā 
pusē, un zināmi arī abpusējās darbības panākumi, kritika pierāda tikai pilnīgu kara veša-
nas nezināšanu. Ja apstākļus nepareizi novērtē, tad kara vešanas teorijai ir maz vērtības; 
dažreiz teorija var dot pat negatīvus rezultātus, ja to piemēro nepareizai apstākļu no-
vērtēšanai. Ir diezgan bieža parādība, ka miera laikā rodas ļoti daudz kungu, kas uzskata 
sevi par lieliem karavadoņiem vienīgi aiz tā iemesla, ka tiem kara laikā ir bijušas sekmes, 
vadot mazu vienību, un pēc kara tie ir izlasījuši vienu otru populāru un vienpusīgu rakstu 
par pagājušo karu, bet patiesībā tie pat nav mēģinājuši vadīt lielākas vienības ne karā, ne 
miera laikā un tomēr ir pārliecināti, ka kara vešana viņiem būtu nieka lieta.

Dažas militāras autoritātes izteicās, ka kara mācības iestādēs pat nevajadzētu kara 
vešanu pasniegt teorētiski, bet lai katrs pats atrod kara vešanas pamatprincipus, studē-
jot kara vēsturi un novērojot manevrus un dziļi tos pārdomājot. Tādam ieskatam nevar 
piekrist: pirmkārt, lai no kara vēstures un manevriem taisītu slēdzienus par kara vešanas 
pamatiem, ir nepieciešami, lai cilvēks būtu nobriedis un ar plašu militāru izglītību teorijā 
un praksē, otrkārt, ne katram ir iespēja studēt kara vēsturi (laika trūkums, grāmatu trū-
kums u. c.) un, treškārt, katrs vairāk lasīs savus iemīļotos rakstniekus, kamdēļ studijas 
būs vienpusīgas un katram būs savi principi atkarībā no tā, kādus autorus viņš ir studējis. 
Kara vešanā principu vienādība ir no vislielākā svara. Tātad ir nepieciešami pasniegt kara 
vešanas teoriju, lai arī saīsinātā veidā, kā atsevišķu priekšmetu.

Pēc katra liela kara notiek kara vešanas principu pielietošanas pārvērtēšana, tā, 
piemēram: pamatprincips – ja viena kolonna ir sastapusies ar ienaidnieku, tad kaimiņu 
kolonnām bez augstākā priekšnieka rīkojuma ir jāpabalsta šī kolonna; agrāk šo pabalstu 
sniedza ar to, ka kaimiņu kolonnas nogriezās no sava ceļa un steidzās tieši uz apdrau-
dēto kolonnu; tagad šo pabalstu sniedz ar to, ka kaimiņu kolonnas turpina paātrināt 
savu maršu dotā virzienā, caur ko pretinieks būs apdraudēts no dziļās apiešanas. Katras 
valsts kara vešanas teorijas pielietošana atkarājas no šīs valsts karaspēka, vadoņiem, no 
pretinieka, no savas tautas īpašībām, no valsts bagātības, rūpniecības, valsts ģeogrā-
fiskā stāvokļa, ceļiem u. c. Tamdēļ citas valsts kara vešanas principu pielietošanu nevar 
pārnest uz Latviju nepārgrozīta veidā. Bet nepietiek ar to, ka mēs iemācītos zināmu sa-
vas valsts kara vešanas teoriju, ir nepieciešami iepazīties ar kaimiņu un savas valsts kara 
vešanas teoriju, ir nepieciešami iepazīties ar kaimiņu un sevišķi lielvalstu kara vešanas 
teoriju, lai tad ar salīdzināšanu mēs varētu labāk novērtēt savu ieskatu pareizību.

Pie kara vešanas principu smelšanas no kara vēstures ne vēsturniekam, bet prak-
tiskam karavīram nav vajadzīgs iet līdz sirmai senatnei, jo tad prasa no studētāja, lai 
tas visu savu mūžu ziedo kara vēsturei vai atkal atbalstās uz kādu vienu kara mākslas 
vēsturnieku, no kam, zināms, studijas būs vienpusīgas un paviršas; pietiek, ja kara vēs-
tures studijas būs vienpusīgas un paviršas; pietiek, ja kara vēstures studijas sākās no 
Napoleona I laikmeta, bet sevišķi vērība piegriežama pasaules karam 1914.–1918. g. un 
arī krievu-japāņu karam 1904.–1905. g. Jaunam kara vēstures lasītājam ir nepieciešami 
dabūt paskaidrojumus, pretējā gadījumā viņa slēdzieni būs vienpusīgi un tendenciozi, 
un armija zaudēs doktrīnas vienādību. Doktrīnas vienādība ir jāievēro jau miera laikā uz 
kara spēlēm, lauka izjādēm un manevriem: kara laikā ir daudz izdevīgāk, kad visi priekš-
nieki vadā no vienas, kaut arī nepilnīgas teorijas, nekā kad katrs vadīsies no savas, pat 
ļoti pilnīgas teorijas. Tam, kas mācās kara teoriju, bet nav vēl kara vēsturē izdziļinājies, 
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nākas daudz principus pieņemt uz ticības pamata, bet tas nekaitē, jo tādējādi viņš atra-
dīs pareizo ceļu kara vēstures studijās.

Klauzevics saka, ka vislielākās grūtības pie kara vešanas principu pielietošanas pa-
stāvot iekš tam, ka grūtos kara apstākļos šie principi aizmirstas: tamdēļ ir nepieciešami 
miera laikā viņus reizi pa reizei atkārtot.

Karš kā cilvēces dzīves parādība

Jau sen visas kultūrvalstis pastāvīgi uztur ārlietu ministrijas un sūtņus pie citām vai 
vismaz tuvākām valstīm; ārlietu ministriju un sūtņu uzdevums – regulēt miera ceļā val-
stu savstarpējās attiecības un, galvenā kārtā, izšķirt visus strīdus miera ceļā. Bez tam 
bija parasts sasaukt starptautiskās šķīrējtiesu konferences. Pēc pasaules kara nodibināja 
Tautu Līgu, kuras uzdevums ir novērst karu uz visiem laikiem, pie kam, ja neizdodas no-
vērst miera ceļā, tad likvidēt to ar ieročiem, t. i., ar karu. Viss tas ir ļoti labi domāts, bet 
vismaz tagad tas nav izvedams praktiskā dzīvē. To mēs labi redzam praktiskā dzīvē arī 
pēc pasaules kara un Tautu Līgas nodibināšanās: ar karu Īrija atsvabinājās no Anglijas, 
Turcija izdzina grieķus no Mazāzijas un sabiedrotos no Konstantinopoles, Itālija ieņē-
ma Grieķijai piederošo Korfu salu, rifkabiļi veda vairākus gadus karu pret Franciju un 
Spāniju, sīrieši – pret Franciju. Taisni tagad katras tautas un valsts dzīvē var rasties tādi 
apstākļi, kad karš ir neizbēgams, ja tikai tas ir iespējams: ir stāvokļi, kurus var izlabot 
tikai ar karu, jo pretējā gadījumā ir paredzama tautas vai valsts panīkšana vai pat nāve. 
Vispirms tagadējā laikmetā ir stipri attīstījušās nacionālas idejas: ja kāda tauta ir atra-
dusies citas valsts sastāvā, tad savu patstāvību un neatkarību tā var iegūt tikai ar karu: 
pēc pasaules kara nodibinātās jaunās valstis ieguva savu patstāvību tikai ar karu. Tāpat 
lielu lomu spēlē iespaida sfēras un sacensība (krievu-japāņu karš). Otrkārt, karš ir neiz-
bēgams, kad aizskartas valsts dzīves intereses (materiālās). Eiropa ir tik biezi apdzīvota, 
ka tā nevar iztikt ar savas valsts ražojumiem un sevišķi ar uzturas vielu ražojumiem. Lai 
būtu iespēja iepirkt citas valsts ražojumus, tad ir jāpārdod savas zemes ražojumi: še tūliņ 
rodas sacensības pēc izdevīgākiem tirgiem (rūpniecības ražojumiem) – kolonijām un, no 
otras puses, sacensība dēļ rūpniecības jēlvielu iegūšanas vietām. Katrai valstij un tautai 
ir tiesības dzīvot zem saules – izmantot zemes labumus un bagātības. Ja viena valsts ir 
ieguvusi daudz vai aizsprostojusi otrai valstij ceļu uz zemes bagātībām, tad, saprotams, 
pirmā valsts labprātīgi neatteiksies no iegūtā, bet kas atliek otrai valstij? Vai mērdēt 
savu tautu badā un iet uz iznīkšanu, vai censties iegūt nepieciešamos zemes gabalus, 
kad radīsies izdevīgs moments. Šādos gadījumos, kad aizskartas valsts dzīves intere-
ses, karš vienmēr neizbēgams, un viņa sākums ir tikai izdevīga momenta jautājums. Ne 
šķīrējtiesa, ne Tautu Līga karu nebūs spējīga novērst, jo tām nav reāla spēka – karaspēka. 
Tautu Līga gan pieņem, ka izdošoties panākt to, ka katra valsts dos Tautu Līgas rīcībā 
noteiktu daudzumu karaspēka. Tāds karaspēks būs spējīgs novērst karu starp divām 
mazām valstīm, bet, ja karš draud izcelties starp divām lielvalstu grupām, kā tas bija 
pasaules karā, tad nebūs tāda karaspēka, jo neviena no naidīgām valstu grupām nesūtīs 
Tautu Līgas rīcībā savu karaspēku, bet paturēs sev, lai būtu vairāk spēka ienaidnieka uz-
varēšanai. Karš ir politikas turpinājums, tikai ar citiem līdzekļiem (Klauzevics).

Labākais līdzeklis uzturēt mieru – būt militāri stipram; stipram uzbrūk retāk nekā 
vājam. Jo stiprāka ir valsts, jo lielāka atbildība gulstas uz uzbrucēju, un tamdēļ tam ir 
grūtāk pieņemt lēmumu iesākt karu. Militārā ziņā vājas valstis, kurām apkārt ir militāri 
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stipras valstis, ir pastāvīgs kara izcelšanās iemesls (militāri vājā Koreja bija par krievu-ja-
pāņu kara izcelšanās iemeslu).

Vislabākā militārā organizācija ir tāda, kas kara gadījumā nodod armijas rīcībā  – 
valsts aizsardzībai visus ieročus nest spējīgos vīriešus un visus valsts materiālos un ga-
rīgos līdzekļus; visiem ieročus nest spējīgiem iedzīvotājiem, neizslēdzot arī sievietes, 
jāstrādā kā mobilizētiem, bet ne kā peļņu dzenošiem tirgoņiem vai rūpniekiem; visām 
valsts un pašvaldības iestādēm jādarbojas uz tiem pašiem noteikumiem, kā tas notiek 
armijā, bet ne uz 6 vai 8 stundu darba laika pamata. Ir gluži nepareizs uzskats, ka kara 
gadījumā tikai viena daļa iedzīvotāju un tikai viena daļa materiālo līdzekļu tiek izlietota 
valsts aizsardzībai; tanī laikā, kad izšķir jautājumu par visas valsts dzīvību vai nāvi, šī 
jautājuma izšķiršanai jāupurē viss. Šo kara vešanas principu nenoliedz ne sociālisti, ne 
komunisti, bet viņi pastāv tikai uz to, lai karš netiktu vests starp tautām vai valstīm, 
bet gan tiktu vests visnežēlīgākais karš starp tautu šķirām – starp strādniecību un bez-
darbniekiem, no vienas puses, un tā sauktajiem „buržujiem”, no otras puses; lai gan 
sociālistu un komunistu vadoņi dzīvo ne mazāk lepni un bagāti kā tā sauktie „buržuji’. 
Valsts militārā organizācija vislielākā mērā atkarājas no valsts konstitūcijas, kā arī no 
valsts sociālās dzīves pārveidošanas. Tagad pastāv trīs galvenie kara organizācijas veidi. 
Vispirms – kadru sistēma, kas sastāv iekš tam, ka viena daļa karavīru atrodas pastāvīgā 
dienestā un sastāda to skolu, caur kuru ir jāiziet visiem ieročus nest spējīgiem vīriešiem; 
tie paši kadri sastāda arī kara laikā armijas organizācijas skeletu, ap kuru tiek samobili-
zēti apmācītie miera laika tautas dēli. Šī kadru sistēma ir visplašāk izplatīta. Viņas stip-
rums ir atkarīgs no miera laika kadru lieluma un no miera laika obligātā dienesta laika 
garuma. Otrs veids ir milicijas karaspēks, kas sastāv iekš tam, ka pastāvīgais kadrs ir ļoti 
niecīgs un ieročus nest spējīgos tautas dēlus iesauc apmācībā nevis uz zināmu nepār-
trauktu dienesta laiku, bet uz vairākiem īsiem apmācības periodiem. Šo karaklausības 
veidu var piemērot tikai tādās valstīs, kuru ģeogrāfiskais stāvoklis (kalni, jūra) nodroši-
nās tās no ātra iebrukuma un garantēs ilgāku laiku mobilizācijas izvešanai un karaspēka 
vienību noorganizēšanai. Trešais veids ir – vervētās armijas; vervētās armijas piemēroja-
mas tikai tādām valstīm, kurām nav vajadzīgs daudz sauszemes karaspēka: Anglijai, kas 
savu aizsardzību dibina uz kara floti, Ziemeļamerikas savienotajām valstīm, kurām nav 
neviena militāri stipra kaimiņa; bez tam vervētās armijas neatļauj mobilizācijas izvešanu 
un izmaksā ļoti dārgi.

Kadru armijas un milicijas armijas paredz visas tautas apbruņošanu (apbruņotas 
tautas ideja). Pasaules kara otrajā pusē (1917. un 1918. g.) pierādījās, ka pie tagadējiem 
tehniskiem kaujas līdzekļiem bruņotas tautas ideja nav vairs tā piemērojama, kā to savā 
laikā sludināja fon der Golcs. Tanī laikā domāja, ka uzvara atkarājas vienīgi no karaspēka 
daudzuma (pie vienāda apbruņojuma un apmācības). Tagadējie tehniskie līdzekļi prasa 
ļoti pamatīgu apmācību un stiprus morālos spēkus. Tamdēļ no 1917. g. sākās karaspē-
ka dalīšana: uzbrukuma divīzijas (Vācija), kā arī tehnisko ieroču karaspēks tika sastā-
dīts no vislabākajiem karavīriem, kurus arī ļoti pamatīgi sagatavoja, kamēr pozīciju un 
sāņu uzdevumu divīzijas sastādīja no vecākiem gada gājumiem ar vājāku sagatavoša-
nu. Francijā uzbrukuma divīzijas un viss tehniskais karaspēks tika komplektēts no fran-
čiem, kamēr pozīcijas un sāņu uzdevumu divīzijas sastādīja galvenā kārtā no koloniju 
karaspēka. Tagadējais kaujas tehniskais karaspēks prasa ļoti labu apmācību un augstas 
morālas īpašības.
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Tagadējo karu sevišķās īpašības

Ja mēs salīdzinām tagadējos karus ar XVII un XVIII gs. kariem, tad redzama ļoti liela 
starpība. Vispirms, agrāk karus veda valdnieki, pilnīgi ignorējot tautas gribu un dažreiz 
pat valsts intereses. Tagad karus ved tautas, lai gan bieži vien tautas ieskati tiek no valdī-
bas vai citām iespaidīgām grupām mākslīgi radīti: pasaules karā Anglija iestājās karotāju 
rindās tikai pēc tam, kad dabūja parlamenta piekrišanu, izmantoja to apstākli, ka Vācija 
neievēroja Beļģijas neitralitāti. Amerikas savienotajās valstīs tautu un valdību iespaidoja 
finansisti. Vācija bija atgriezta no Amerikas, kamdēļ nevarēja Amerikā ne pirkt, ne parā-
dus tur ietaisīt. Turpretim Francija un Anglija bija ietaisījusi ļoti lielus parādus Amerikā. 
Kad Krievijā sāka gatavot revolūciju, tad bija skaidrs, ka Krievija no karotāju rindām izies, 
un, ja Krievija karu beigs, tad Vācija uzvarēs: Francijai būs noteiktos termiņos jāizmaksā 
kontribūcija, kamdēļ Amerika savus parādus atpakaļ nedabūs – tamdēļ jāpalīdz Fran-
cijai gūt uzvaru. Otrkārt, tagadējiem kariem uzstāda tālus un ļoti lielus mērķus, kamēr 
agrāko karu mērķi bija – vai nu kāda cietokšņa iegūšana, vai nelielas provinces pievie-
nošana. Turpretim tagadējo karu mērķis – otras valsts iznīcināšana vai vismaz viņas tik 
tāla ierobežošana, ka tā vairs nevar tālāk attīstīties, bet tai jāpaliek iepakaļ citiem kaimi-
ņiem. Angļu-būru karš izbeidzās ar divu pastāvīgu republiku iznīcināšanu. Krievu-japāņu 
karā, ja uzvarētu Krievija, tad japāņiem uz visiem laikiem būtu jāatteicas no lielvalsts 
lomas un Japānas teritorijas plašums neļautu iedzīvotāju pavairošanos. Lielajā pasau-
les karā Austroungārijas lielvalsts tika galīgi noslaucīta un otra lielvalsts Vācija tika tā 
nospiesta, ka tās teritorijā neatļauj veselīgu iedzīvotāju pavairošanos, bez tam tā vairs 
nevar būt militāri stipra. Ja tagadējam karam tik svarīgi mērķi, tad tagad uz karu jāgata-
vojas jau ilgāku laiku – daudzus gadus kā politiskā (iekšējā un ārējā), tā militārā ziņā. Tā 
kā tagadējo karu mērķi ir ļoti svarīgi, tad arī pats karš ir ļoti nopietns: uzvaras iegūst tikai 
ar izšķirošām kaujām, bet ne ar manevrēšanu uz pretinieka aizmuguri.

Tagadējie kari pieņem atkal kara pilnīgo, dabisko nozīmi – cīņu uz izdevību vai nāvi: 
kara mērķis ir vai nu pilnīga pretinieka izstrīpošana no politiskām kartēm, vai pat viņa pil-
nīga iznīcināšana. Nav vairs tas, kas bija viduslaikos, kad karam par mērķi bija provinces 
atņemšana vai cietokšņa iegūšana. Ja mēs ar vēsturisku skatu griežamies uz viduslaikiem, 
tad īsti militāri politiskā nozīmē agrākie kari ir bijuši tikai kā sagatavojums uz tagadējām 
tautu cīņām. Pat pēdējos karos mēs redzam, ka diplomāti uzskata karus citādi nekā mi-
litārās personas. Ja 1871. g. vislielākais Eiropas diplomāts firsts Bismarks būtu uzklausījis 
militāro personu prasības, tad 1914. g. Vācijas stāvoklis būtu daudz citādāks. Vācu militā-
rās aprindas 1871. g. prasīja, lai pievienotu Vācijai Belforas cietoksni: Bismarks pēc neilgas 
kaulēšanās piekrita tā atstāšanai Francijai. Ja 1914. g. Belforas cietoksnis būtu vācu rokās, 
būtu arī pavisam citi stratēģiski virzieni. Ja lielākais Eiropas diplomāts ir darījis kļūdas, tad 
tādas ir vēl iespējamākas pie vidējiem diplomātiem: diplomāti maz rēķinās ar militārām 
personām, neskatoties uz to, ka diplomāti piespiež militārās personas vest karu.

Bet ja nu karš ir zaudēts, tad nevaino diplomātus, bet militāros kara vadītājus. Pie 
tagadējiem dzīves apstākļiem karš nevar būt iespējams, ja viņa mērķis ir niecīgs. Karš 
var iesākties uz pamatota aprēķina pamata: vai pretinieka pilnīga iznīcināšana, vai viņa 
pilnīga nospiešana tā, ka lai tas nākamībā par pretinieku nevarētu būt. Angļu-būru karā 
Anglija noslaucīja no politiskās kartes divas neatkarīgas republikas, kurām pasaules 
karā bija jāsūta savs karaspēks Anglijas rīcībā. Pasaules karu izbeidzot, uzvarētāji uzstā-
dīja pilnīgi jaunu Eiropas politisko karti. Tas mums vislabāk pierāda to, kādiem ir jābūt 
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kara mērķiem. Karš vairs nav zināma politiskās dzīves epizode, kā tas bija XVIII gadu 
simtenī; tagadējais karš sprauž savus mērķus tālāk – uz visu tautas vai valsts eksisten-
ci. Koloniju kari un soda ekspedīcijas še nav ņemami vērā. Savelkot visu kopā, mums 
ir jānāk pie slēdziena: agrākiem kariem nebija tādu tālu nākotnes mērķu, bet bija tikai 
ļoti šauras politiskas, personīgas dinastiskas vai prestiža jautājuma prasības. No XIX gs. 
beigām tika uzstādīti plašāki mērķi – ne personīgie valdnieka, bet valsts – tautas mērķi 
tālākā nākotnē. Jau angļu-būru kara mērķis bija – pievienot pie Anglijas kolonijām divas 
būru (Holandes izceļotāju) republikas, Anglijas komerciālām vajadzībām. Krievu-japāņu 
kara mērķis: bija no Krievijas puses virskundzība „Tālajos austrumos”, no Japānas puses – 
Japānas kolonizācijas spējas – vai tai vienmēr palikt esošā stāvoklī, nekad netopot par 
lielvalsti. Kas attiecas uz lielo pasaules karu, tad mēs no viņa rezultātiem varam redzēt, 
cik plaši mērķi tam ir bijuši uzstādīti. Pasaules kara mērķi netika sasniegti tādā veidā, kā 
tie bija uzstādīti no sabiedrotajiem, kad tie gatavojās uz šo karu, jo Krievijas revolūcijas 
piespieda Krieviju pirms kara beigšanas iziet no karotāju rindas: ja nebūtu Krievijas re-
volūcijas, tad Eiropas politiskā karte izskatītos pavisam citādi. „Karš ir politika turpinā-
jums, bet tikai ar citādiem līdzekļiem.”

Ja tagadējam karam uzstāda tik plašus mērķus, kā visas valsts eksistence, tad karš ir 
jāved ar visiem valsts līdzekļiem – ar visiem valsts dzīvajiem un nedzīvajiem spēkiem; visi 
valsts līdzekļi ir jālaiž darbā jau no paša sākuma, lai nedodu pretiniekam iespēju sasist 
mūsu spēkus pēc kārtas, pa daļām. Pat ja liela valsts iesāk karu pret mazu valsti, tad to-
mēr lielā valsts nedrīkst iesākt karu ar vienu daļu no saviem spēkiem, bet tai jāmobilizē 
visi spēki, lai ātrāk un noteiktāk iegūtu uzvaru un sasniegtu kara mērķus. Jo ātrākus un 
stiprākus triecienus vienu pēc otra dabūs pretinieks, jo ātrāk viņš zaudēs savus morālos 
spēkus un pieņems viņam uzvarētāja uzspiestos miera noteikumus. Turpretim, ja karš 
ieilgs, tad pretinieka morālie spēki neies zudumā un pretinieks var iegūt arī sabiedrotos 
sev – var kāds no kaimiņiem iejaukties karā. Tamdēļ arī katrai mazai valstij ir pašā kara 
sākumā jāizlieto visi savi spēki – jālaiž darbā viss iespējamais. Ja maza valsts ved karu 
pret lielu valsti, kuru uzvarēt mazā valsts necer, tad tomēr mazai valstij, izlietojot visus 
savus spēkus, ir iespējams ievilkt karu uz ilgāku laiku, un pa šo laiku viņa var iegūt sev 
palīdzību no kādas lielākas kaimiņu valsts. 1877. g. krievi iesāka karu pret turkiem, bet 
visus savus spēkus nemobilizēja: karš ievilkās garumā, krievi cieta ļoti lielus zaudējumus 
un gala rezultātā Krievija no šī kara ieguva ļoti niecīgus rezultātus, jo par šo laiku citu 
Eiropas lielvalstu diplomāti bija paspējuši sarunāties un neļāva Krievijai uzspiest tur-
kiem tādu miera līgumu, kādu gribēja un varētu panākt. Ja Krievija no paša kara sākuma 
būtu sākusi uzbrukumu ar lieliem spēkiem, tad viņa paspētu ieņemt Konstantinopoli un 
diktēt turkiem tādu miera līgumu, kāds tai patiktos. 

Krievu-japāņu karā mēs redzam no Krievijas puses to pašu: Krievija nemobilizēja 
visu savu armiju; pieņēma kaujas ar nelieliem spēkiem, cieta neveiksmes, karš novilkās 
tik ilgi, ka Krievijas iekšienē iesākās nemieri un galu galā lielā Krievija karu zaudēja. 

No lielā pasaules kara mēs redzam, ka stipri sitieni, sekojoši ātri viens otram, ļoti 
stipri sagrauj pretinieka morālos spēkus. 1914. g. augustā, kad vācieši ar lieliem spēkiem 
un lielu sparu deva stiprus triecienus franču kreisajam spārnam un angļu armijai, tad, kā 
mums tas tagad ir zināms, angļu armijas vadoņi ir gribējuši atkāpties uz savu bāzi – Kalē 
ostu, bet nevis kopā ar franču armiju uz dienvidiem; un ir bijušas vajadzīgas lielas pūles, 
lai piespiestu angļus turēties kopā ar franču armiju. Tāpat arī franču V armijā ir bijis pilnī-
gi nospiests gara stāvoklis un zināmā mērā noslīdējusi disciplīna (ļoti daudz dezertieru), 
tā ka disciplīnas pacelšanai vajadzēja ķerties pie ļoti krasiem līdzekļiem.
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Tagadējā kara pamatprincipi

Domājot par kara vešanu un praktiskajā dzīvē gatavojoties uz karu, ir vajadzīgs pie-
ņemt par pamatu, ka pretinieks vadās no tiem pašiem, ja ne labākiem pamatprincipiem, 
kā mēs; pretinieks mēģinās savākt lielākus spēkus, lai iegūtu spēku pārsvaru un pirmās 
uzvaras, jo katras uzvaras vislielākais rezultāts ir morāles pacelšana savā karaspēkā un 
tikpat liela morālo spēku krišana pretinieka pusē. 

Pie tagadējā kara visa valsts robeža pārvēršas par kara lauku, un tamdēļ karaspēks 
tiek izvērsts uz visas valsts robežas. Tomēr kā viena, tā otra karojošā puse nesadalīs savu 
karaspēku uz visas robežas vienlīdzīgi, bet gan zināmā rajonā sagrupēs lielākus spēkus 
ar nolūku dot galveno triecienu, un šis koncentrējums ir jāuzskata par pretinieka galve-
no spēku nogrupējumu – galvenajiem spēkiem. Pie operāciju sākuma ir jācenšas sasist 
pretinieka galvenos spēkus vai vismaz noturēt tos uz vietas. Ja ir satriekti pretinieka gal-
venie spēki vai vismaz cietuši neveiksmi uzbrukumā, tad no pretinieka pārējiem spēkiem 
nav ko bīties. Tas ir viens no tagadējo karu galvenajiem principiem. Ja lielvalsts ved karu 
pret vairākām mazām valstīm, tad lielvalsts vienmēr sagrupēs savus galvenos spēkus 
pret to karojošo kaimiņu, kas viņai izliekas visstiprākais. Bet kā pret galveno pretinie-
ku, tā arī pret citiem, mazāk svarīgiem pretiniekiem, lielvalsts nesagrupēs savus spēkus 
vienādi: vienā vietā būs galvenie mērķi un spēki un citur sāņu mērķi un mazāki spēki. 
Tamdēļ arī katrai mazai valstij ir jāuzstāda savi galvenie un sāņu mērķi. Katras mazās 
valsts galvenais objekts būs sasist pretinieka galvenos spēkus, kas nogrupēti pret mazo 
valsti, vai sliktākā gadījumā neļaut pretinieka galvenajiem spēkiem gūt lielas sekmes. 
Tas ir kara sākuma galvenais mērķis.

Karu prakse mums rāda, ka galvenā mērķa sasniegšanai bieži vien būs vajadzīgs 
izdarīt dažādas sāņu operācijas un sasniegt sāņu mērķus, bet pie sāņu mērķu sasnieg-
šanas nekad nedrīkst izlaist no acīm galveno mērķi. Pasaules kara sākumā Vācijas galve-
nais mērķis bija – dot stipru triecienu Francijas armiju kreisajam spārnam, atsviežot to 
uz dienvidiem un piespiežot pie Šveices–Itālijas robežas. Šī galvenā mērķa sasniegšanai 
bija nepieciešami ātrāk iziet caur Beļģiju: ieņemt Beļģijas ceļus un tiltus un iznīcināt Beļ-
ģijas pretestību. Vācieši darbojās pēc apstākļiem, – vai ar ātru uzbrukumu ieņēma Beļģi-
jas cietokšņus (Lutihu), vai, ja tas nebija iespējams, tad tos apgāja, atstājot cietokšņus 
ielenktā stāvoklī. 

Krievija no savas puses bija uzstādījusi par galveno mērķi Austroungārijas satriek-
šanu167, bet kā sāņu mērķi – Vācijas robežu, jo Krievijai bija zināms, ka vāci vispirms savus 
galvenos spēkus nosūtīs uz Francijas robežu. Krievija guva sekmes Austroungārijas fron-
tē, bet pa to laiku sāņu frontē bija neveiksmes. Krievija, baidīdamies no sava prestiža 
zaudēšanas, un lai palīdzētu Francijai gūt sekmes rietumos, atvilka galvenos spēkus no 
iepriekšējā galvenā mērķa un sagrupēja tos pretim iepriekšējam sāņu mērķim. Rezultātā 
nebija izšķirošas uzvaras ne pirmā, ne otrā mērķa sasniegšanā.

Ja mazai valstij nākas vest karu pret lielvalsti, tad, zināms, maza valsts var uzstā-
dīt sev par pirmo mērķi labākajā gadījumā satriekt tos ienaidnieka spēkus, kas pret 
viņu atstāti (Serbija 1914.  g., pēc tam, kad pasludināja mobilizāciju un karu Krievija 
un citi sabiedrotie un Austroungārijai bija jāatvelk no Serbijas frontes viena armija uz 
Krievijas fronti), un sliktākā gadījumā  – noturēt ienaidnieka triecienu, nedodot tam 
spožas sekmes. 

167 Cik tālu šis mērķis bija uzstādīts pareizi, to apskatīsim turpmāk.
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Lai būtu iespējams panākt uzvaru galveno mērķu sasniegšanā, tad ir vajadzīgs iegūt 
spēku pārsvaru, – tas ir tas pats, kas taktikā – iegūt vietējo uzvaru (lokālās uzvaras prin-
cips.). Ja mēs runājam par spēku pārsvaru, tad ir jānoskaidro, kas ir armijas spēks. Katras 
karaspēka vienības stiprums sastādās no dažādiem elementiem: morāliska spēka, dis-
ciplīnas, apmācības, audzināšanas, ieročiem, materiālo līdzekļu daudzuma, skaitliskā 
lieluma, vadības un citiem. Karam iesākoties, karavadonis nav spējīgs grozīt lielāko daļu 
no šiem elementiem īsā laikā. Karaspēka vadonis ātrā laikā var pārgrozīt tikai skaitlis-
kos spēkus un varbūt ar to dot iespēju pastiprināt arī citus spēka elementus. Tamdēļ 
arī karavadonim atliek vienīgais līdzeklis – iegūt lielu skaitlisku pārsvaru galvenā mērķa 
sasniegšanai: neviens nekad nevar noteikti zināt, ka viņam ir labāks karaspēks un ka viņš 
ir labāks vadonis nekā ienaidnieka pusē.

Zināms, pie praktiskas sagatavošanas uz karu mums būs zināmi dati par pretinieka 
morāliem spēkiem, apmācību, disciplīnu un apbruņojumu utt. Šie dati pie kara sagata-
vošanas ir jāievēro. Bet pie apmācības miera laikā (kara spēles, lauka izjādes un manevri) 
šos datus nedrīkst ņemt vērā. Kara laikā šos datus var izlietot karavadonis kā savu pēdē-
jo līdzekli. Sastādot karadarbības plānus un aprēķinus, nedrīkst pieņemt kā pamatu, ka 
mūsu vadoņi būs ģēniji, bet vienmēr aprēķins ir jātaisa uz vidēja cilvēka spējām (tā teica 
Moltke); Napoleons teica, ka uz kaujas lauka nekad nebūs neviena lieka bataljona. Tam-
dēļ tad arī iznāk, ka ienaidnieka spēka satriekšanai vispirms ir jāiegūst spēku skaitliskais 
pārsvars. Tur, kur mēs domājam (gribam) ienaidnieku satriekt, ir trieciena laikā jāsagru-
pē visi iespējamiem spēki. Jāpiezīmē, ka tagadējā kara trieciena laiks mērojams stundām 
un dažreiz pat dienām un nedēļām. Kad tiek gatavots un izvests galvenais trieciens, tad 
nedrīkst atdalīt savus spēkus sāņu mērķiem. Ir jāizšķir divi veidi sāņu mērķu: a) kas dara 
vai var darīt iespaidu uz galveno uzbrukumu; b) kas īsā laikā nevar atstāt nekādu iespai-
du uz galvenā uzbrukuma virzienu. Pirmā gadījumā sāņu mērķiem tomēr ir jāziedo tik 
daudz spēku, lai galvenā mērķa sasniegšana netiktu traucēta; otrā gadījumā sāņu mēr-
ķiem nav piegriežama nekāda vērība. Pēc pasaules kara sākuma Vācijas virsvadība bija 
nolēmusi galveno uzbrukumu vest caur Beļģiju pret Francijas kreiso flangu. Sāņu mērķis 
bija Beļģijas ceļu un tiltu iegūšana, bet šie ceļi un tilti vislielākā mērā iespaidoja ātru 
Vācijas armijas iziešanu caur Beļģiju; tamdēļ Lutihas cietokšņa un tiltu ieņemšanai tika 
ziedots vācu kadru karaspēks ar lielu risku. Turpretim Vācijas Austrumprūsijas robeža 
tika atzīta par sāņu mērķi, kas netraucē Francijas satriekšanu. Bet kad Austrumprūsija 
bija apdraudēta no divām Krievijas armijām, tad Vācijas virspavēlniecība noņēma divus 
korpusus no sava labā (trieciena) spārna un nosūtīja tos uz Austrumprūsiju. Ja Marnas 
kaujas laikā šie divi korpusi atrastos Vācijas labajā spārnā, tad neapšaubāmi, ka Marnas 
kaujā Vācija uzvarētu un Vācijas uzvaru Francijas frontē nebūt netraucētu tas apstāklis, 
ka Krievijas armijas ir nonākušas pat līdz Vislas upes nocietinātajām pozīcijām.

Ja mēs runājam, ka galvenā mērķa sasniegšanai ir jāsagrupē visi spēki, tad tas ne-
nozīmē, ka šie spēki jāsagrupē šaurā rajonā un zināmā stundā, bet tas nozīmē, ka šiem 
spēkiem jādod attiecīgs uzdevums un virziens. Tagadējos karos ir jāpieņem par pamat-
principu, ka tikai izņēmuma gadījumos karspēku var sagrupēt uz šaurākas frontes, kas ir 
šīs karaspēka vienības kaujas minimālā fronte.

Mums, mazām valstīm, ar nelielām armijām un diezgan garām robežlīnijām šie 
jautājumi ir jāizšķir citādāk nekā lielvalstīm, kas uz savām nedaudz garākām robežām 
sagrupē desmitkārt lielākus spēkus. Katram lasītājam jāpārdomā šis jautājums. Jā-
ņem vērā tagadējo sakaru un satiksmes līdzekļu spējas, kas atvieglo īsā laikā pārvietot 
lielas karaspēka vienības. Tālāk jāņem vērā, ka pie tagadējā laikmeta stipri attīstītām 
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politiskām straumēm un ekonomiskās dzīves komplicēšanās kara ieilgšana var izsaukt 
dažādas parādības kā savā, tā ienaidnieka valstī. Mēs redzējām, ka pasaules karā Krievija 
izbeidza karu ne aiz militāriem, bet iekšējiem politiskiem elementiem. Arī Vāciju sakā-
va ne uz kaujas lauka, bet gan Vācijas iekšienē. Tamdēļ jāpieņem kā pamatprincips, ka 
tagadējais karš tiek vests ne tikai frontē, bet pret visu pretinieka valsti, un tamdēļ kara 
rezultāti ir atkarīgi ne tikai no notikumiem un darbības frontē, bet no notikumiem un 
darbības visā valstī.

Tagadējie kaujas un kara vešanas līdzekļi ir tik stipri, ka tie nedod iespējas pat ar lielu 
spēku pārsvaru īsā laikā iegūt uzvaru. Ja mēs ņemsim vērā kara praksi, tad mēs redzam, 
ka pie vienādām morālām, apmācības un materiālām spējām viena vienība ir spējīga ve-
selu dienu vest kauju pret divām pretinieka vienībām. Tagadējās kaujas ir izvērtušās uz 
plašām frontēm un prasa ilgāku laiku nekā agrākās kaujas. Šis apstāklis dod priekšnie-
kiem vienmēr laiku savu noteiktu mērķu izvešanai. Tas nebūt nenozīmē, ka priekšnie-
kiem un vadonim jāgaida laiks, bet tas nozīmē, ka tagad mēs nekad nevaram gaidīt ne 
ļoti ātru uzvaru, ne arī ļoti ātru katastrofu, ja tikai valdība ir savu uzdevumu augstumā.

Tad ir jāpieņem kā pamatprincips, ka tagadējā karā, vēl vairāk nekā tas bija agrākos 
karos, jāņem vērā apstāklis, ka katrā operācijā iestājas tā sauktais kulminācijas punkts: 
katras operācijas sekmes zināmu laiku iet progresīvi uz priekšu, pēc tam paliek lēnā-
kas, un, ja šo pāriešanu uz negatīvo gaitu laikus nenosver, tad arī sekmju krišana tikpat 
ātri var pāriet neveiksmēs. 1812. g. Napoleona kara gājienā uz Maskavu šis kulminācijas 
punkts bija kauja pie Borodinas. Napoleons to neievēroja, bet gāja uz Maskavu, un rezul-
tātā spožais uzvaras gājiens pārvērtās par neapskaužamu bēgšanu atpakaļ uz Franciju 
ar ārkārtīgi lieliem zaudējumiem.

Viena no tagadējām kara īpašībām ir preses un propagandas iespaids uz kara dar-
bību. Tā ir pilnīgi jauna parādība, kas XIX gs. nebija pazīstama. Pirmo reizi šī parādība 
sastopama angļu-būru karā, kad Vilhelms II nosūtīja apsveikumu būru prezidentam 
Krugeram168. Krievu-japāņu karā presi jau izmantoja daudz plašākos apmēros: japāņi no 
preses vāca ziņas par krievu karaspēka pārgrupēšanos un stāvokli frontē  – tas ir, pa-
teicoties krievu ļoti atklātai presei, ieguva ļoti labu izlūkošanas pabalstu. No Krievijas 
puses ņemot, krievu stingrā cenzūra nepielaida, lai krievu neveiksmes būtu zināmas 
visā Krievijā. Tas tomēr bija darīts ļoti kļūdaini: presi cenzēja, bet vēstules un personīgas 
sarunas atstāja neievērotas, kamdēļ pa aplinkus ceļiem viss kļuva zināms, bet tikai vēl 
daudz pārspīlētākā veidā. Krievijas faktiskais stāvoklis pēc Mukdenas kaujām bija daudz 
labāks, nekā to domāja Krievijā. Ja nebūtu satricināta un revolucionēta Krievijas iekšze-
me, tad neapšaubāmi, ka Krievija būtu paspējusi iedzīt japāņus jūrā, tāpat kā 1812. g. no-
saldēt frančus. Še galvenais iemesls bija prese, propaganda un izlūkošana. Gatavojoties 
uz pasaules karu, jau visas lielvalstis bija ļoti labi orientētas par to, kas ir prese un kāda ir 
viņas stiprā nozīme. Tamdēļ mēs redzam, ka ziņas par kara notikumiem un par karaspē-
ku gāja caur cenzūru. Tomēr pasaules kara sākumā uz presi skatījās tikai no izlūkošanas 
viedokļa: no pretinieka puses var ievākt dažas ziņas, un ar saviem neapdomīgiem preses 
ziņojumiem no frontes vai uz fronti ienaidniekam var dot, savukārt, svarīgas ziņas par 
spēku nogrupējumiem un notikumiem frontē. Vēl vairāk šinī ziņā piegrieza vērību privā-
tai korespondencei uz fronti un no frontes uz valsts iekšieni. Viss tas bija ļoti pareizi un 

168 Tā bija tikai simpātiju parādīšana, bet būros šī telegramma izsauca stipru sajūsmu un vislielākā mērā 
pacēla būru gara stāvokli: mazie būri karo pret vienu no visvarenākajām Eiropas lielvalstīm, bet otra tikpat 
varena Eiropas lielvalsts izrāda vislielāko piekrišanu būriem. 
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pamatoti, bet viss tas attiecas tikai uz izlūkošanu. Izlūkošanai ir gan ļoti svarīga nozīme, 
bet pasaules karā prese nospēlēja vēl lielāku lomu propagandas ziņā.

Pirms pasaules kara valdīja ieskats, ka pie tagadējiem modernajiem satiksmes lī-
dzekļiem, stipri darbojošamies uguns ieročiem un stipri attīstītas un starptautiski sais-
tītas tirdzniecības un rūpniecības kara stāvoklis nevarēs ilgi vilkties: ja ne kaujas, tad pati 
kara stāvokļa turpināšanās sagraus valsti. Pasaules karš pierādīja pretējo: ne tikai kara 
stāvoklis, bet ļoti enerģiska kara un kaujas darbība turpinājās gandrīz četrus gadus. Par 
iemeslu tādai kara ieilgšanai bija tas apstāklis, ka uz kaujas lauka neviena no karojošām 
pusēm noteiktas uzvaras neguva, bet kara abpusējie mērķi bija pārāk svarīgi  – valsts 
eksistencei: karu pazaudēt nozīmēja pazaudēt savas valsts vietu citu valstu starpā vai 
pat viņas patstāvību. Saprotams, ka tādā gadījumā katra karojošā valsts turpināja karu 
līdz galīgam sabrukumam.

Tagadējā kara darbība var vilkties nepārtraukti intensīvi vai ar pārtraukumiem, tas 
ir – pēc zināma intensīva darbības perioda var iesākties īsāks vai garāks pasīvās darbības 
periods – abpusējs kaujas darbības pārtraukums. Napoleons gandrīz visus savus karus 
veda nepārtraukti intensīvi, līdz miera noslēgšanai; tāpat tas notika franču-prūšu karā 
1870.–71. g.; krievu-japāņu karā un pasaules karā intensīvā darbība notika periodiski – 
ar pārtraukumiem. Nepārtraukta intensīva kara darbība var notikt tādā gadījumā, kad 
viena no karojošām pusēm gūst no paša sākuma noteiktas sekmes un arī visu tālāko 
darbības laiku turpina gūt sekmes. Tādai nepārtrauktai sekmīgai kara darbībai var būt 
par iemeslu vai nu liels spēku pārsvars (liela valsts ved karu pret mazu valsti) vai vājš 
pretinieks morālā un apbruņojuma ziņā.

Pretinieka armijas sakaušana un iebrukums viņa teritorijā nepiespiedīs enerģisku 
pretinieku pieņemt grūtus miera noteikumus. Valsts ar plašu teritoriju un ar dabiskiem 
šķēršļiem var turpināt cīņu un tā nogurdināt pretinieku. 1812. g. krievi atstāja Maskavu; 
1918. g. vāciešiem bija vēl iespēja aizstāvēties uz Reinas upes krastiem, ja nebūtu noticis 
iekšējais sabrukums. 

Valsts izturīgums un neatlaidība lielā mērā atkarājas no valsts iekārtas (monarhija, 
republika) un viņas satversmes, un viņas ekonomiskajiem apstākļiem (rūpniecības vai 
zemkopības valsts). Uzvarētājam jārēķinās ar to, ka nepietiek sakaut pretinieka armiju, 
bet jābūt pietiekoši stipram piespiest pretinieku pieņemt diktējamos miera noteikumus. 
Tamdēļ pie miera slēgšanas armijas spēks un sevišķi garastāvoklis spēlē vislielāko lomu.

Galvenie kara vešanas veidi

Vispārīgi kara vešanas veidi ir divi: uzbrukšana un aizstāvēšanās – ofensīva un defen-
sīva. Uzbrucējs ir tas, kas no paša sākuma pieņem lēmumu iet uz priekšu, meklēt ienaid-
nieku un to sakaut; aizstāvētājs domā tikai par to, kā pretoties uzbrucēja darbībai. Kas 
domā tikai par aizstāvēšanos, tas labākajā gadījumā var tikai izbēgt no sakaušanas, bet 
pozitīvus rezultātus iegūt nevar. Katras defensīvas gala rezultātam ir jābūt – ofensīvai, 
jo tikai ar ofensīvu ir iespējams ko iegūt. Tamdēļ arī tīra defensīva no sākuma līdz galam 
ir uzskatāma par izņēmumu, un to pieņems tikai tā karojošā puse, kas pilnīgi pārņemta 
no sava vājuma apziņas un domā tikai par to, kā izglābties no pretinieka uzbrukuma.

Nav jādomā, ka karā vienmēr viena no karojošām pusēm būs uzbrucējs un otra – aiz-
stāvētājs. Ja abām karojošām pusēm ir apmēram vienādi spēki, tad ļoti bieži notiek, ka 
abas karojošās puses iesāk kara darbību ar ofensīvu. Abas karojošās puses ved ofensīvu 
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tik ilgi, kamēr viena no viņām dabū tādus sitienus, ka zaudē cerību sakaut pretinieku 
un pāriet uz defensīvu. Kā centrālās valstis, tā sabiedrotie, gatavojoties uz karu, centās 
iegūt lielāku mobilizācijas un pārvadāšanas ātrumu, lai ar to no sākuma iegūtu spēku 
pārsvaru, iebruktu pretinieka zemē, pārsteigtu to un piespiestu pāriet uz defensīvu. 
Rietumu frontē vācieši veda ofensīvu līdz Marnas kaujai, pēc tam pārgāja uz noteiktu 
defensīvu ilgāku laiku, bet pārgāja ofensīva Krievijas frontē, kur veda to līdz 1914. g. de-
cembra beigām un pēc apmēram 1 mēneša pārtraukuma turpināja to līdz 1915. g. rude-
nim. No tā mēs redzam, ka karā ofensīva ar defensīvu bieži mainās un ka bieži vien viena 
un tā pati karojošā puse vienā frontē vai frontes rajonā ved ofensīvu, kamēr otrā frontē 
vai frontes rajonā izturas defensīvi. Tamdēļ nosaukumi „uzbrucējs”, „aizstāvētājs” tiek 
pielietoti, lai skaidrāk noteiktu katras karojošās puses stāvokli un lomu zināmā kara 
periodā. Tikai nav jādomā, ka uzbrucējs vienmēr uzbrūk un aizstāvētājs vienmēr tikai 
aizstāvas. Tālāk – nedrīkst sajaukt stratēģisko uzbrukumu un aizstāvēšanos ar taktisko 
uzbrukumu un aizstāvēšanos. Ir nepareizi domāt, ka ofensīvas vai defensīvas izvēlē kara 
vadonis ir pilnīgi brīvs; tas gandrīz nekad tā nemēdz būt; ofensīvas vai defensīvas darbī-
bas izvēle atkarājas no augstākām nepieciešamībām, kas arī noteic kara vešanas veidu. 

Bez tam nevajag nekad aizmirst, ka karš ir politikas turpinājums, tātad arī kara ve-
šanas veida izvēle atkarājas no politikas. Tamdēļ var teikt, ka ofensīvas vai defensīvas 
kara vešanas veida pieņemšana atkarājas no apstākļiem.

Uzbrukums – ofensīva.
Stratēģiskā ofensīva izriet no valsts politiskajiem centieniem; politika cenšas iegūt 

pozitīvus mērķus  – pievienot zem citas valsts atrodošos tautiešus, iegūt izejas ceļus 
savai tirdzniecībai utt. Valsts jūt sevi par pietiekoši stipru sasniegt spraustos mērķus, 
jūt sevī pārspēku pār pretinieku. Pasaules karā Francijas mērķis bija  – pievienot Elza-
su-Lotringu; Francija kopā ar Angliju, Krieviju, Serbiju un Beļģiju juta sevi pietiekoši stip-
ru uzvarēt Vāciju un Austriju.

Karavadoņa uzdevums ir – izmantot apstākļus agrāk nekā apstākļi varētu pārgro-
zīties pretiniekam par labu. Krievu-japāņu karā japāņu politika bija uzstādījusi mērķi – 
ieņemt Kvantunas pussalu un dabūt Koreju savā iespaida sfērā. Japāņi nevarēja just sevi 
par stiprākiem nekā Krievija, bet Tālajos austrumos japāņiem bija pārspēks. No Eiropas 
Krievijas uz Mandžūriju veda tikai viens dzelzceļš ar ļoti mazu pārvadāšanas spēju. Japā-
ņu karavadoņu uzdevums bija izmantot šo apstākli – sakaut Tālajos austrumos atrodo-
šos krievu spēkus, iekams krievi nebūs paspējuši pārsviest uz Mandžūriju lielus spēkus 
no Eiropas Krievijas. Pasaules karā Vācijas karavadoņa uzdevums – sakaut Franciju ag-
rāk, nekā Krievija un Anglija paspēs sagrupēt visus savus spēkus uz kara teātra.

Tātad katra uzbrukuma kara dzīvības elements pastāv ātrumā, kustīgumā un pre-
tinieka pārsteigšanā. 

Pirmais uzbrukuma kara darbības objekts ir pretinieka galvenie spēki. Lai sakautu 
pretinieka galvenos spēkus, jāiebrūk pretinieka zemē, jāuzmeklē šie spēki un jāpiespiež 
tie pieņemt kauju uzbrucējam visizdevīgākajos apstākļos. Tā ir sākuma programma.

Uzbrucējs ir pārņemts no apziņas, ka iešana uz priekšu (iebrukums) ir nepieciešams 
un dabisks viņa apstāklis; šis apstāklis izsauc uzbrucēja pusē daudz lielāku enerģiju, 
drosmi un noteiktību visā darbībā nekā aizstāvētāja pusē. Uzbrucējs ir vienmēr darbī-
gāks un ar lielāku ierosmi nekā tas, kas nogaida – aizstāvas. Uzbrucējam ir noteikta gri-
ba – atrast pretinieku un tam uzbrukt. Šī noteiktība atvieglo atrast vajadzīgos līdzekļus 
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un samazināt kļūdu un maldīšanās varbūtības: mērķis ir visiem skaidrs, tātad kļūdas var 
būt tikai attiecībā uz to, kā šo mērķi sasniegt.

Aizstāvētājam ir iespējams galīgi noteikt savu darbības mērķi tikai pēc tam, kad 
uzbrucēja spēki ir jau parādījušies.

Stratēģijas galvenais un pēdējais mērķis ir – sagrupēt cik vien iespējams lielākus spē-
kus izšķirošā vietā un laika. Šī mērķa sasniegšanu vislielākā mērā atvieglo uzbrukums: 
ejot uz priekšu un zinot savus nolūkus, ir visvieglāk pārgrupēt savus spēkus un panākt 
kopdarbību. Aizstāvēšanās plāns sastāv no vienas veselas kopīgas sistēmas, kas zaudē 
savu iekšējā satura kopību, tiklīdz viena daļa no šīs sistēmas būs izjaukta: ja uzbrucējam 
izdodas iegūt sekmes vienā vietā, tad arī viss uzbrukums būs izdevies.

Ir jāņem vērā arī tas apstāklis, ka uzbrucējs bieži vien varēs pārsteigt aizstāvētāju, 
ja tas izvēlas izšķirošo vietu un laiku. Ja arī ar labu izlūkošanu un apstākļu apsvēršanu 
aizstāvētājs uzzinās galvenā uzbrukuma vietu, tad tomēr ne pilnīgi pareizi un ne sīku-
mos. Tamdēļ uzbrucējs gandrīz vienmēr var rēķināties ar to, ka aizstāvētājs nebūs pilnī-
gi sagatavots galvenā uzbrukuma vietā. Zināms, aizstāvētājam būs laiks izlabot savas 
kļūdas, jo tagadējās kaujas velkas ilgi un tagadējie satiksmes līdzekļi atļauj ātrā laikā 
pārsviests lielas karaspēka vienības, bet nedrīkst aizmirst, ka tagadējais kara teātris ir 
ļoti plašs un dziļš, kamdēļ arī pārgrupējumi aizņem vairāk laika; modernos satiksmes 
līdzekļus izlietos arī uzbrucējs. Pirmatnējā nogrupējuma kļūdas izlabojamas pie tālākās 
operācijas izvešanas.

Nevar atstāt bez ievērība arī to apstākli, ka pie uzbrukuma karaspēks tiek pastāvīgi 
pārvietots uz jaunu apvidu; grūtos kara apstākļos pārvietošana – novietošanas maiņa – 
dara atspirdzinošu iespaidu uz karaspēku. Uz nogurušu karaspēku novietošanas maiņa 
dara ļoti lielu iespaidu. Pasaules karā karaspēka vienības, kas bija ilgi sēdējušas vienās un 
tajās pašās pozīcijās, uzņēma ar lielāko prieku ziņas par pārvietošanu uz citu vietu, pat 
ja arī tikai uz pozīciju rajonu.

Stratēģiskajai ofensīvai ir arī savas negatīvās puses. Uzbrukuma karš prasa ļoti 
daudz karaspēka enerģijas. Uzbrukums prasa nesaudzīgu karaspēka izlietošanu. Uz-
brucējs taisa pastāvīgas un nepārtrauktas kustības – maršus – līdz mērķa sasniegšanai; 
nekādas pauzes, atpūtas, atpakaļ palicēju pievilkšanas un papildinājumu piesūtīšanas 
nevar notikt, jo pretējā gadījumā uzbrucējs zaudēs savas priekšrocības – dos aizstāvētā-
jiem laiku sagatavoties. Pastāvīgos lielos maršos karaspēks cieš lielus zaudējumus.

Uzbrucējs pa lielākai daļai iebrūk pretinieka zemē, kamdēļ tam nākas atdalīt spēkus 
savas garās aizmugures un satiksmes līniju apsardzībai.

Iebrukums pretinieka zemē izsauc pretinieka pusē enerģijas un nacionālisma 
(valstiska) jūtu un enerģijas uzliesmojumu. Uzbrucēja tēvijā nevienam nav sevišķu inte-
rešu dot visu armijai; turpretim, zeme, kurā iebrūk ienaidnieks, dos visu, lai aizsargātos 
no iebrukuma. Lai atceramies Latvijas strēlnieku pulku dibināšanu pasaules karā: vai 
galvenais motīvs še nebija – aizsargāties no ienaidnieka iebrukuma, lai gan latviešiem 
arī Krievija nebija tēvu zeme. Tamdēļ iebrucējam vienmēr ir jārēķinās ar to, ka ieņemtajā 
pretinieka teritorijā var notikt sacelšanās, pie kam šīs sacelšanās notiks ne tik daudz 
pret frontes daļām, kā pret iebrucēja garo aizmuguri. Jo dziļāks ir iebrukums pretinieka 
zemē, jo garākas paliek komunikācijas līnijas un vairāk spēku vajadzīgs šo līniju nodroši-
nāšanai: visi šie spēki iet zudumā tālāka uzbrukuma izvešanai. 

Miera laikā un savā zemē mēs taisām aprēķinus atkarībā no esošajiem satiksmes 
līdzekļiem (dzelzceļiem un šosejām). Pretinieka zemē šie aprēķini pilnīgi izjūk, jo viņi 
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atkarājas no tā, cik lielā mērā pretinieks pie atkāpšanās būs paspējis padarīt nederīgus 
savus satiksmes līdzekļus (tiltus, tuneļus utt.). 

Ja pretinieka zemē atrodas apcietināti punkti (labi organizēti, lai ar nelieliem spē-
kiem tos varētu zināmu laiku aizstāvēt), tad tas atkals prasa spēku atdalīšanu no galve-
nā mērķa sasniegšanas. 

Karavīri ir cilvēki un cilvēku dabā ir novērojama parādība: ja viss iet labi – lai iet – nav 
vajadzīga ārkārtējas enerģijas pielietošana, bet taisni uzbrukumā šīs cilvēka dabas īpašī-
bas spēlē katastrofisku lomu: uzbrukumam ir vajadzīga vislielākā enerģija no augšas līdz 
apakšai, tikko šīs ārkārtējās enerģijas nebūs, pat neilgu laiku, visas uzbrukuma sekmes 
ies zudumā.

Tālāk, uzbrucējam ir jārēķinās ar politisko konjunktūru: kā vispār dzīvē, tās arī karā 
sekmes izsauc greizsirdību. Kas ir sācis gūt sekmes, pret to rodas līdzcenši: neviens no 
neitrālajiem nevēlas būt stāvoklī, kur viņš nevarētu līdzrunāt – līdzdiktēt miera notei-
kumus. Citas  – juridiski neitrālas, valstis vienmēr centīsies miera līgumu uzstādīt tā, 
lai tas nedotu sevišķu priekšrocību uzvarētājiem. Pasaules karā, kur Amerika bija līdz-
dalībniece, viņa nepiekrita Versaļas miera līgumam. Ir ļoti raksturīgs tas apstāklis, ka 
uzbrucējam rodas draugi un ienaidnieki atkarībā no sekmēm. Pasaules karā Rumānijas 
karalis atradās savienībā ar Vācijas ķeizaru, tamdēļ Rumānija ilgu laiku palika neitrāla 
un tirgojās ar vienu un otru pusi. Abas karojošās puses centās piedabūt Rumāniju savā 
pusē; Rumānijas diplomāti sprieda par to, kurā pusē būs uzvara un tamdēļ tikai 1916. g. 
Rumānija pievienojās sabiedrotajiem.

Uzbrukuma operācijās viena no galvenajām parādībām ir tā, ka kaujas darbību izved 
tikai uzbrucēja priekšējās daļas: uzbrucēja avangardi izved uzbrukumu, kamdēļ arī uz-
brucēja avangardi cieš vislielākos zaudējumus. Aizsargātāja aizmugures daļas tiek ieves-
tas kaujā pakāpeniski, uzbrucēja – tikai nelaimes gadījumos. Uzbrucējam ir jātērē savi 
spēki uz visām pusēm, aizstāvētājam – tikai vienā virzienā.

Vissvarīgākais un noteicošākais pie katras uzbrukuma operācijas ir – tā sauktais uz-
brucējs iet uz priekšu, pie kam uzbrucējam ir jāizdala savi spēki aizmugures nodrošinā-
šanai, jau nerunājot par tiem spēkiem, kas jāizdala savu komunikācijas punktu un līniju 
nodrošināšanai. Uzbrucēja spēki kūst kā sniegs pavasara saulē.

Valsts aizsardzības jautājumi169

Ka katrai pastāvīgai valstij ir jārūpējas par savas pastāvības nodrošināšanu, to pie-
rāda tie fakti, ka katra valsts izdod milzīgas naudas summas armijas uzturēšanai un ci-
tiem valsts apsardzības nolūkiem. Ja nu dažādās konferencēs slēdz līgumus par bruņoto 
spēku samazināšanu, tad še nebūt nav redzama cenšanās izvairīties no kara, bet gan 
cenšanās iegūt spēka pārsvaru pār varbūtējiem ienaidniekiem. Dženovas konferencē 
noteicošais vārds piederēja konferences dalībniekiem nevis pēc tās valsts iedzīvotāju 
skaita, kuru tie reprezentē, bet gan pēc to bruņoto spēku lieluma, uz kura tie atbalstījās.

Bruņots spēks ir galvenais, bet ne vienīgais valsts apsardzības līdzeklis. Par bruņo-
tiem spēkiem tiek daudz rakstīts, bet par citiem līdzekļiem ļoti reti.

Tagadējos karus ved nevis armijas, bet tautas; tagadējās kaujas notiek ne uz 4 kvad-
rātmetru liela kaujas lauka, bet uz plašas teritorijas. Tādēļ valsts apsardzība atkarājas no 

169 Latvijas Kareivis, Nr. 118, 120 (1922, 28. maijs).



340

visas valsts attiecīgas sagatavošanas. Pie valsts sagatavošanas pieder ārējās un iekšējās 
politikas jautājumi, teritorijas un kara materiālu sagatavošanas jautājumi. Es gribu pār-
runāt pēdējos jautājumus.

I
Pasaules kara piedzīvojumi vislielākā mērā pierāda, kāda nozīme ir tēvijas sagata-

vošanai. Francija bija apbūvējusi savu robežu cietokšņiem: vācu armijai bija jāiet caur 
Beļģiju, jātaisa milzīgs līkums, jāzaudē daudz laika, jāiet pa izpostītiem ceļiem. Kad vācu 
armija 1914. gada septembra sākumā pienāk pie Parīzes, tad tā pati franču armija, kura 
visu augusta mēnesi bija cietusi tikai neveiksmes, tagad pāriet pretuzbrukumā pret to 
pašu vācu armiju, kura visu augusta mēnesi bija guvusi uzvaras – un franču armijas uz-
brukums – Marnas kauja – beidzas sekmīgi. Kādēļ? Tāpēc, ka franču armijas 250 verstis 
garais spārns no Šveices robežas līdz Verdenas cietoksnim ir pilnīgi nodrošināts ar ap-
cietinājumiem un franči var pārsviest spēkus, izmantojot bagātos aizmugures ceļus, 
no sava labā spārna pret vācu labo flangu. Turpretim vācu armijas labajam flangam ir 
trīs simts verstis gara aizmugure, kurā pavisam nav dzelzceļu, un tādēļ nekādas lielākas 
spēku pārgrupēšanās tie nevar izdarīt; ja vāciešiem būtu izdevies ieņemt tikai vienu no 
franču lielajiem cietokšņiem, tad 1917. gada kara rezultāti būtu citādi.

Vēl interesantāka ir Austrumprūsijas sagatavošana: viena un tā pati vācu armija au-
gusta vidū ved kauju ar krievu Rennenkampfa armiju, kauja paliek neizšķirta; augusta 
beigās tā pati vācu armija sakauj Samsonova armiju, septembra sākumā šī pati armija 
sakauj Rennenkampfa armiju uz Prūsijas–Lietavas robežas un septembra beigās lielākā 
daļa no šīs armijas iesāk uzbrukuma gājienu no Krakovas, apejot krievu 9. un 4. armijas 
labo flangu, un oktobra sākumā pienāk pie Varšavas. Tik ātru pārgrupēšanos no vienas 
vietas uz otru bija iespējams izdarīt tādēļ, ka teritorija bija attiecīgi sagatavota. Mums 
sevišķi pamācoša ir Prūsijas teritorijas sagatavošana un aizsargāšana, jo šeit apstākļi 
ir ļoti līdzīgi tiem, kādos nāksies vest karu Latvijai. Prūsiju sekmīgi aizsargā viena pati 
neliela armija, un iebrukumu Prūsijā veda divas krievu armijas, no kurām katra bija lie-
lāka par vācu armiju; zināms, še krīt svarā arī ģeniāla modrība no vācu puses, bet bez 
teritorijas attiecīgas sagatavošanas šī tuvība nebūtu spējusi sasniegt uzstādītos mērķus.

Teritorijas sagatavošana kara vešanai galvenā kārtā sastāv ceļu būvē un apcietināju-
mos. Būvēt cietokšņus Latvija tagad nav spējīga, jo cietokšņu būvi varēja atļaut sev tikai 
bagātā Francija. Bez tam cietokšņi miera laikā it neko nedod kultūrai un saimnieciskajai 
dzīvei, bet pēdējo zināmā mērā vēl traucē. Austrumprūsijas aizsargāšana bija dibināta 
uz aktīvu darbību, kas atbalstījās uz plašu ceļu tīklu, starp dažādiem vietējiem dabis-
kiem šķēršļiem – purviem un ezeriem. Ceļi ir no ļoti liela svara arī saimnieciskajā dzīvē. 
Tātad šī teritorijas sagatavošana karam pilnā mērā sakrīt ar valsts ekonomikas attīstības 
sekmēšanu. Mūsu varbūtējais kara teātris – Latgalē ir daudz purvu, ezeru un mežu; kara 
gadījumā mums nāksies Latgalē (tāpat, kā tas bija vāciešiem Austrumprūsijā) ar mazu 
armiju aizsargāties pret daudzreiz lielāku iebrucēju armiju. Bet kamēr Prūsijā bija ļoti 
attīstīti ceļi, tikmēr Latgalē ir vislielākais ceļu trūkums. Ceļu būve galvenā kārtā attiecas 
uz dzelzceļiem un šosejām, vai arī vispār labiem – visos gadalaikos – braucamiem ceļiem. 
Kas attiecas uz dzelzceļiem, tad Latgalē dzelzceļu nav mazāk kā pārējās Latvijas daļās; 
bez tam Latvija tagad nav spējīga būvēt jaunas maģistrāles. Latgales dzelzceļi zināmā 
mērā ir diezgan izdevīgi kara vešanai, bet tomēr dzelzceļu ziņā Latvijā ir vajadzīgi ļoti 
nopietni uzlabojumi. Lielā Daugavas upe sadala Latviju divās daļās, un pār Daugavu ir 
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tikai viens dzelzceļa tilts. (Daugavpils dzelzceļa tilts nespēlē šeit nekādu lomu, jo tas 
nesavieno Latvijas dzelzceļus). Austrumprūsija bija atdalīta no Vācijas caur Vizlas upi, 
bet pār Vizlas upi bija sabūvēts tik daudz tiltu, ka uzreiz varēja pārbraukt 11 vilcienu, 
kamēr pār Daugavu ir tikai viens tilts; tas nostāda mūsu dzelzceļa tīklu (no militārā re-
dzes stāvokļa) ļoti zemu. Nedrīkst aizmirst, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc 
Krievija pazaudēja karu pret Japānu, bija tas iemesls, ka Krievija bija savienota ar Tāla-
jiem Austrumiem tikai caur vienu vienīgu dzelzceļa līniju. Vai karš ar Japānu neizmak-
sāja Krievijai dārgāk nekā Sibīrijas dzelzceļa būve? Ja šis vienīgais Latvijas dzelzceļa tilts 
kara gadījumā sabojātos, tad Kurzeme un Zemgale ir pilnīgi atgrieztas no kara teātra, 
ar šādu varbūtību ir jārēķinās. Par laimi, mums ir jau uzbūvēta otra dzelzceļa līnija pār 
Daugavu –Jelgava–Jaunjelgava–Krustpils–Rēzekne; tikai tilts pār Daugavu pie Krustpils–
Zīlāniem ir nopostīts. Kara gadījumā šim tiltam piekritīs ļoti svarīga loma. Man liekas, 
ka arī tirdznieciskā ziņā šim tiltam nav mazāka nozīme par Bulduru tiltu; un mūsu ap-
sardzības resoram vajadzētu uzstāties par otra Daugavas tilta būves nepieciešamību un 
steidzamību. Otrs ļoti svarīgs dzelzceļa jautājums ir Rīgas–Liepājas dzelzceļš, viens ga-
bals no kura tagad iet caur Lietavu. Ja še tiks būvēts dzelzceļš pār Latvijas teritoriju, tad 
ir vajadzīgs vilkt šo līniju, ievērojot militāras prasības: lai kara gadījumā dzelzceļš nebūtu 
apdraudēts. Kā jau sacīts, Latgale ir samērā izdevīgi savienota ar mūsu dzelzceļa līnijām, 
bet ceļas vēl jautājums attiecībā uz šī dzelzceļa pārvadāšanas spējām. Pirms pasaules 
kara no Krievijas dzelzceļiem, kuri veda uz kara teātri, tika prasītas sekojošas pārvadāša-
nas spējas: no viensliežu – 19 pāru karaspēka vilcienu, un no divsliežu – 40–49 pāru kara-
spēka vilcienu. Tagad – pēc pasaules kara piedzīvojumiem – Latvija nedrīkstētu uzstādīt 
saviem dzelzceļiem mazākas prasības. Ar šo prasību ir jāuzstājas apsardzības resoram; 
ja pārvadāšanas spējas nebūs pietiekošas, tad nokavēsies mobilizācija un vēl vairāk no-
kavēsies armijas sagrupēšana. Tātad ies zudībā vienīgā mazām valstīm piemītošā priekš-
rocība – ātrums un ar ātrumu savienota kara pārvešana ienaidnieka teritorijā. Pievestie 
ir steidzoši un nopietni valsts apsardzības jautājumi attiecībā uz dzelzceļiem.

Kas attiecas uz zemes ceļiem, tad Latgale stāv tālu iepakaļ citām Latvijas daļām, un 
kara gadījumā taisni Latgalē būs visvairāk vajadzīgi labi zemes ceļi. Prūsija bija bagātāka 
ar šosejām nekā visa pārējā Vācija, un šīs šosejas daudzkārt atmaksājās pasaules karā, 
jau nerunājot par to, ka šīs šosejas lielā mērā pacēla Prūsijas ekonomisko dzīvi. Ja mums 
šosejas ir par dārgām, tad tomēr ir iespējams uzbūvēt Latgalē tādus pašus lielceļus, kādi 
ir pārējā Latvijā. Ja Latgales purvi, ezeri un meži paliks bez ceļiem un upes bez tiltiem, 
tad kara gadījumā Latgale būs jāatstāj un jāpārnes aizsardzība uz Aiviekstes, Lubānas, 
Pitalovas purvu līniju; gadījumā, ja nebūs ceļu un tiltu, tad šie purvi var tapt mūsu armi-
jai par slazdu. Kas tad ir uztaisījis Latvijas lielceļus? – Latvijas zemnieki – laucinieki. Kā-
dēļ tad nevar prasīt no Latgales zemniekiem, lai tie uzbūvē arī Latgalē lielceļus, pie kam 
valdība var nākt pretim ar labāku tiltu būvēm. Apsardzības resoram ir vajadzīgs nozīmēt 
svarīgākās lielceļu maģistrāles un ceļu mezglus un tad uzstāties ar noteiktu prasību, lai 
šie ceļi tiktu uzbūvēti. Ceļi ir viens no ļoti svarīgiem apsardzības jautājumiem, un ceļi ir 
arī viens no svarīgākajiem kulturāli-ekonomiskiem jautājumiem.

II
Pie kara materiāliem pieder dažādi ložmetēji, lielgabali, lidmašīnas, automobiļi, 

zirgi, rati, munīcija, apģērbs utt. Vieni no šiem materiāliem ir tādi, kuri noder tikai kara 
vešanai  – ložmetēji, lielgabali, munīcija utt., kamēr otri noder kā kara vešanai, tā arī 
vispārējām vajadzībām: lidmašīnas, automobiļi, zirgi, rati utt. Pirmie ir tikai speciāls 
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apsardzības resoru jautājums, kamēr otrie sakrīt ar vispārējiem miera laika dzīves jautā-
jumiem. Nevienas valsts apsardzības resors neuztur visus šos materiālus miera laikā tik 
plašos apmēros, cik to būtu vajadzīgs kara laikā, un it sevišķi to nevar darīt nabadzīgā 
Latvija. Ja valsts būtu bagāta, arī tad apsardzības resoram būtu neizdevīgi uzturēt miera 
laikā visus šos materiālus tik lielos apmēros, kā būtu vajadzīgs kara laikā; lidmašīnas, 
automobiļi utt. ir novecojuši un karā būtu jāiet ar novecojušas konstrukcijas mašīnām. 
Tādēļ miera laikā apsardzības resorā ir jātur šo materiālu tikai tik daudz, cik ir vajadzīgs 
dažu kara uzdevumu izpildīšanai, miera laika vajadzībām un apmācības nolūkiem. Bet 
apsardzības resoram ir jāgādā par to, lai kara laikā šo materiālu būtu tik daudz, cik va-
jadzīgs, pie kam, lai tie būtu stingri noteiktā laikā, nosacītā daudzumā, kārtībā un visi – 
labākās konstrukcijas.

Aviācija tagad ir tapusi par vienu no galvenajām ieroču šķirām: uzvara gaisā būs 
pirmais solis uz vispārējo uzvaru. Tagadējā karā ir vajadzīgs daudz jaunākā tipa lidmašī-
nu, daudz labi apmācītu lidotāju. Arī Latvijai ir vajadzīgas lidmašīnas nevis desmitiem, 
bet simtiem.

Automobiļi izplatās vairāk un vairāk, visas aizmugures un pa daļai arī frontes pārva-
dāšanu ir daudz izdevīgāk izdarīt ar automobiļiem nekā zirgiem: daudz lielāks ātrums un 
iznāk arī lētāk, jo automobilis „ēd” tikai tad, kad brauc, kamēr zirgs ir jāēdina vienmēr.

Latvijas atbrīvošanās kara laikā Latvija tika uzturēta no zemniekiem: ja būs atkal 
karš, tad atkal viss tiks smelts no zemniekiem – vec- un jaunsaimniekiem. Lai šie Latvijas 
galvenie atbalstītāji būtu spējīgi dot vairāk, tad nevajag no viņiem ņemt to, kas viņiem 
visvairāk vajadzīgs – zirgus, jo zirgu vietā kara vajadzībām var lielā mērā izmantot arī 
automobiļus. Bez šaubām, visi sanitārie, artilērijas parku, dažādu aizmugures un lielāku 
vienību transporti var būt uz automobiļiem, it sevišķi, ja latgalieši tiks piespiesti uztaisīt 
savā provincē tādus ceļus kā pārējā Latvijā. 

Tagad visā pasaulē sāk ierīkot gaisa satiksmi vai vismaz gaisa pastu: tātad aviācija 
uztur pati sevi ar savu darbību miera laikā. Tātad tanī valstī, kurā ir šādi gaisa satiksmes 
līdzekļi, kara gadījumā būs daudz lidmašīnu un daudz lidotāju. Ja valsts grib sev saga-
tavot bruņotus gaisa spēkus, tad aviācijai vislielākā mērā jānāk pretim miera laikā un 
jāpabalsta gaisa satiksmes attīstība. Apsardzības resoram caur saviem kara lidotājiem 
ir jānoteic dažādi kara vajadzībām noderīgi lidmašīnu tipi, kuri ļoti viegli un īsā laikā 
var tikt pārvērsti par kara lidmašīnām. Par šāda tipa lidmašīnu iegūšanu un uzturēšanu 
kārtībā apsardzības resors varētu dot privātiem uzņēmējiem zināmu pabalstu un val-
dība – zināmas privilēģijas gaisa satiksmei vai gaisa pasta uzturētājiem, zem noteiku-
ma, ka kara gadījumā lidmašīnas tika pārņemtas kara resora rīcībā. Tad kara aviācijas 
noliktavās būtu vajadzīgs turēt gatavībā tikai dažādas mašīnu daļas un apbruņojumu, 
lai šīs lidmašīnas būtu iespējams ātri pārvērst par kaujas aparātiem. Kara aviācijā būtu 
vajadzīgs uzturēt tikai samērā nedaudz dažāda speciālā tipa lidmašīnu atsevišķām kara 
vajadzībām, apmācībai un jaunāko tipu izmēģināšanai; zināms, ja atļautu līdzekļi, tad 
arī vajadzētu uzturēt dažas kaujas eskadras, kuras pēc kādām stundām pēc mobilizāci-
jas pasludināšanas jau varētu iet darbā, kamēr visi no privātiem uzņēmējiem pārņemtie 
aparāti varētu tikai nākošajā dienā iesākt kara darbību. Gatavojoties uz pasaules karu, 
Francija dibināja savu gaisa kara floti galvenā kārtā uz dažādām privātām aviāciju sa-
biedrībām, maksājot tām prēmijas par jaunizgudrojumiem, sasniegtiem rekordiem un 
dodot pabalstu par lidmašīnu uzturēšanu. Karam sākoties, visas šīs lidmašīnas tika 
ieskaitītas armijā. Tagadējai gaisa darbībai ir vajadzīgas dažāda tipa lidmašīnas, bet 
gandrīz visas viņas var tikt izlietotas arī miera laika vajadzībām. Tikai attīstot privāto 
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aviāciju miera laikā, valstī būs kara gadījumā pietiekoši daudz aviācijas darbnīcu, papildu 
un rezerves daļu, kā arī labi apmācīti lidotāji. Ja apsardzības resors viens pats ar saviem 
spēkiem gribēs ierīkot gaisa floti, piemērotu kara vajadzībām, tad, vai nu tas izmaksās 
ļoti dārgi, vai arī gaisa flote kara gadījumā būs novecojusi un ļoti vāja un nebūs nedz 
lidmašīnu, ne lidotāju rezerves.

Vēl lielākos apmēros viss tas sakāms par automobiļiem. Būtu pilnīgi veltīgs un savu 
mērķi nesasniedzošs naudas tēriņš, ja apsardzības resors domātu iegādāt vai uzturēt 
jau miera laikā visus karam vajadzīgos automobiļus. Kara resoram ir vajadzīgs uzstādīt 
tikai tipus: smagos, sanitāros, vieglos, traktorus utt. un tad dot ļoti niecīgas privilēģijas 
automobiļu iegādātājiem ar noteikumu, ka kara gadījumā automobilis noteiktā stāvoklī 
(ar tādam un tādām rezerves daļām un iekārtu slimnieku vai artilērijas lādiņu pārvadā-
šanai) pāriet kara resora rīcībā. Tie paši automobiļi zem zināmiem noteikumiem var tikt 
izlietoti arī manevriem un apmācībai.

Bez automobiļiem un aviācijas ir vēl daudzi citi tehniski līdzekļi, kuri arī ir tāpat 
jāsagatavo kara vajadzībām. Pie tagadējās plašās tehnikas un tās ātrā progresa nav ie-
spējams iegādāt šos līdzekļus un tad glabāt noliktavās priekš kara vajadzībām. Nav arī 
iespējams tos izlietot, nodarbinot tos dažādām miera laika vajadzībām: valsts saimnie-
cība vienmēr iznāk dārga un maz ienesīga, un otrkārt, kara dienests nav priekš kādiem 
nebūt saimnieciskiem uzņēmumiem; ja karavīrs nodarbojas ar privātiem peļņas dar-
biem, kamdēļ tad viņam ir jāskaitās valsts dienestā un, it sevišķi, apsardzības dienestā, 
kurš ir tikai – gatavošanās uz karu. Bez tam šāds kara materiālu iegūšanas veids jau sen 
tika praktizēts visās valstīs: attiecībā uz zirgiem – zirgu reģistrācija un zirgu mobilizācija. 
Tagad šis paņēmiens ar dažiem papildinājumiem ir jāizplata uz daudziem un dažādiem 
tehniskiem līdzekļiem.

Mūsu laiku apsardzības resora uzdevumi nav vis vienīgi armijas sagatavošana, bet 
visas tautas un valsts sagatavošana. Apsardzības resoriem ir jāgādā, lai valstī būtu visi 
kara vešanas līdzekļi vajadzīgajā daudzumā un attiecīgajā labumā. Ja kāda no vajadzī-
gajiem līdzekļiem valstī nav vai to ir ļoti maz, tad jārūpējas, ka šie līdzekļi tiktu ievesti. 
Visiem valstī esošajiem un kara vajadzībām noderīgiem līdzekļiem ir jābūt zināmiem ap-
sardzības resoram; apsardzības resoram ir jākontrolē, kādā kārtībā tie atrodas. 

Visi valsts spēki ir jāizlieto valsts aizsardzībā, jo karu ved visa tauta ar visiem spēkiem.

Piezīmes valsts apsardzības jautājumos170

Šimbrīžam Latvija atrodas miera stāvoklī ar visiem saviem kaimiņiem. Man tomēr 
liekas, ka šis ir tikai pagaidu miera stāvoklis. Kā nokārtosies lietas austrumos, to neviens 
nevar paredzēt. Tāpēc arī nav pareģojams, kā izturēsies pret mums austrumi savā pār-
veidošanas laikā un pastāvīgā formā, jo tāda drīz rastos. Bet tas, vai uz mūsu austrumu 
robežām būs karš vai miers, atkarājas no mūsu spēka: stipros neviens neaizskar un ar 
vāju nerēķinās. Tas attiecināms sevišķi uz mūsu laiku.

Es redzu jau kārtējus smaidām; viņi domā, ka es vēlētos visu Latviju redzēt ar plinti 
rokā gluži kā izgājušā ziemā, jo tāds stāvoklis Latvijai varot būt ekonomiski bīstamāks, 
nekā ārēja ienaidnieka uzbrukums. 

170 Latvijas Kareivis, Nr. 193 (1920, 10. oktobris).
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Nē, pirmkārt, es nebūt nedomāju, ka visus tēvijas dēlus nāktos turēt armijā; man ne 
prātā nenāk, ka Latvijai būtu jānes ārkārtīgi izdevumi armijas uzturēšanai. Es gribētu ti-
kai norādīt, ka uz nākotni nevar skatīties pārāk rožaini, – mums jābūt nomodā. Otrkārt, 
es gribu pievest še dažus datus par bruņoto spēku lielumu un viņu uzturēšanu dažās 
valstīs pirms lielā kara.

Sabiedrībā valda ieskats, ka vismilitārākā valsts pasaulē pirms lielā kara būtu bijusi 
Vācija un, neskatoties uz savu militārismu, viņa karu pazaudējusi: tātad militārisms nav 
Vāciju glābis, bet gan novedis postā. Šīs domas ir nepareizas. Gluži otrādi: ja Vācija būtu 
bijusi tikpat militāri stipra kā viņas kaimiņiene Francija, tad gan, šķiet, jau 1914. gadā Pa-
rīze būtu ieņemta, un 1915. gadā viņa karu pabeigtu kā uzvarētāja. Pirms kara pastāvīgo 
armiju lielums bija šāds: Vācija – 761 000; Francija – 883 000; no kuriem 85 000 arābu, 
morakāņu un nēģeru. Tātad Francija, kārā iedzīvotāju bija 1/8 daļu mazāk, nekā Vācijā, 
miera laikā armiju uzturēja lielāku nekā Vācija. Vācijas miera laika armijā atradās 1,2% 
no visiem viņas iedzīvotājiem, turpretīm Francijas armijā – 2,1%. Kara dienestā apmācīto 
skaits Vācijā priekš pirmās mobilizācijas bija 2 772 000; Francijā – 3 123 000. Neapmācīto 
skaits, kuri pēc sava vecuma un veselības stāvokļa varētu tikt mobilizēti Vācijā palika 
775 000, Francijai tikai 87 000. Tātad, ja pirms kara Vācija būtu bijusi tik pat militāriska 
kā Francija, tad Vācija 1914. gadā armijas rezerve sniegtos līdz 650 000, kuru pārvestu 
uz savu labo spārnu 4 nejauši iztrūkstošo korpusu vietā (viens pie Mobežas cietokšņa, 
viens pie Antverpenes, divi ceļā uz Austrumprūsiju pret Kenenkamisu), un vācu labajam 
spārnam ne tik vien nebūtu jāatkāpjas, bet viņš ietu uzbrukumā un dotu pat izšķirošu 
kauju. Parīze tiktu ieņemta, un Francija ja ne 1914. gadā, tad 1915. gadā būtu pilnīgi uzva-
rēta. Tātad Francija tikai ar savu milzīgo kara gatavību miera laikā izglāba savu stāvokli 
un iznāca no kara kā uzvarētāja.

Pievestie skaitļi, savukārt, rāda, cik liela var būt miera laika armija samērā ar iedzī-
votāju skaitu. Latvijai gan nebūtu vajadzības uzkraut tik smagu nastu, kādu nes Francija, 
uzturot 2,1% no visiem iedzīvotājiem miera laika armijā, tomēr arī Latviju nedrīkst savu 
bruņoto spēku samazināt zemāk par 1% no iedzīvotāju skaita. Latvijas armijas organizā-
cijai, kara spēka vienību uzturēšanai kara dienestam vajadzētu dot priekš mūsu pastāvī-
gās armijas 1,1% līdz 1,2% no iedzīvotāju skaita, t. i., gandrīz Vācijas normu.

Kas attiecas uz izdevumiem priekš armijas uzturēšanas, tad Vācijā uz katru iedzīvo-
tāju pirms kara iznāca 10 rubļu, Francijā – 16,5 rubļi. Zināms, pirmskara normas tagad 
nav piemērojamas, un daudzmaz viņas var tikt piemērotas, rēķinot zeltā. Šie izdevumi 
stāv ciešā sakarā ar valsts bagātību, un nabadzīgai Latvijai nebūt nav vajadzības uzturēt 
tik lepnu un dārgu armiju kā bagātai Francijai.

Ja valstij un tautai jāaizstāv tiesības ar spēku, tad viņai arī jāizlieto viss spēks, bet ne 
tikai daļas no tā; jo katra daļa atsevišķi var tikt viegli sasista, kamēr viss spēks būtu devis 
uzvaru. Francija uzreiz izlietoja visus spēkus, un tāpēc arī palika uzvarētāja. Mūsu ma-
zajai tautai tas sevišķi jāņem vērā. Lielā Krievija sāka karu tikai ar vienu daļu no saviem 
spēkiem, bet viņai arī bija milzu teritorija. Mūsu teritorija turpretim ir visai šaura, un, ja 
mēs neizturēsim pirmo uzbrukumu, tad mēs būsim arī iekaroti.

Ja Francijas kultūra un rūpniecība necieta no tā, ka visi vīrieši, sasnieguši 20 gadus, 
bez izņēmuma izpildīja kara dienestu, tad, es domāju, arī Latvijai tas ir izvedams dzī-
vē. Tagad vairs nekaro valdības, bet tautas, un karš izšķir tautu likteņus, tāpēc arī visai 
tautai bez izņēmuma jānes apsardzības dienests kā personīgi, tā materiāli. Izņēmumu 
še nedrīkst būt, jo ikviens izņēmums būs netaisns attiecībā uz tiem, kas nes šos pienā-
kumus. Krievijā bija dažādu veidu atvieglinājumi un privilēģijas, bet kāpēc tās piešķirt 
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vienam uz otra rēķina? Ņemsim kā piemēru atvieglinājumus pēc ģimenes stāvokļa, kur 
tēva darba spējība tiek aprēķināta līdz 60. mūža gadam: vai tad tirgoņi, ārsti, advokāti, 
kas sasnieguši 60 gadus, pelna mazāk, nekā šī paša aroda strādnieki 55 gadu vecumā? 
Tālāk ņemsim strādniekus 59 un 60 gadus vecus. Vai nebūs daudz gadījumu, kur 59 
gadus veca strādnieka veselības stāvoklis un darba spējas būs zemākas nekā 60 gadus 
vecam strādniekam? Ļoti bieži mēdz būt gadījumi, kur likumīgu atvieglinājumu saņē-
mušie atrodas labākos apstākļos, nekā tie, kuriem likums nedod nekādus atvieglināju-
mus. Tādēļ, man šķiet, būtu ļoti pareizi darīts, ja Latvija ņemtu paraugu no Francijas un 
nosacītu, ka apsardzības dienests pildāms viesiem vienlīdzīgi un bez izņēmumiem. No 
apsardzības dienesta varētu tikt atsvabināti vienīgi kropļi, kas fiziska darba nespējīgi; 
turpretim cilvēki ar dažādiem miesas trūkumiem var nest apsardzības dienestu aizmu-
gures iestādēs – darbnīcās, noliktavās, štatos utt. 

Ar to būtu panākta taisnīga vienlīdzība, un līdz ar to iespēja vajadzības gadījumos 
izmantot vislielāko tautas spēku savu tiesību aizstāvēšanā.

Piedzīvojumi rāda, ka miera laikā dienesta ilgums jāpieņem uz divi gadi. Jāatzī-
mē tomēr, ka Francija 1913. gadā pārgāja no 2 gadu miera laika dienesta uz 3 gadiem. 
Divu gadu ilgs dienests priekš Latvijas armijas nebūs grūts, jo Latvijas mazajā platībā 
ikviens kareivis varēs viegli izmantot atvaļinājumus; ja vēl ieved atvaļinājumus par labu 
dienesta pienākumu zināšanu un centību, tad šie atvaļinājumi varēs būt diezgan bieži. 
Divi gadi jānodienē visiem tiem, kuriem mobilizācijas gadījumā jāpapildina miera laikā 
pastāvošās karaspēka daļas. Iesaucamo gadu Latvijā iznāks vairāk, tāpēc mobilizācijas 
gadījumā radīsies atlikums, kas, ievietots papildu bataljonos, kādas nedēļas varēs vēl 
apmācīties, lai pēc tam papildinātu aktīvo karaspēku samērā ar viņa zaudējumiem no 
slimiem, ievainotiem un kritušajiem. Tā tautas daļa, kas nozīmēta uz papildu bataljo-
niem, var būt mazāk apmācīta: no vecākiem gadiem, kuru apmācība novecojusies, un arī 
tiem jaunākiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav nodienējuši pilnus divus gadus. Šī pēdējā 
kategorija var rasties Latvijā tikai pēc ilgāka laika; šimbrīžam priekšrocība viscaur jādod 
kara dalībniekiem.

Uz valsts apsardzības jautājumu ir jāskatās nopietni, jo tas ir Latvijas dzīvības un 
nāves jautājums. Mēs nedrīkstam aizmirst pēdējos gadus.

Stāvoklis mūsu frontē171

„Frontē mierīgi” – tā allaž skan armijas virspavēlnieka galvenā štāba operatīvās no-
daļas ziņojumi un tā tas arī patiesībā ir. Bet publikā sajūtams uztraukums. Par savas 
spekulācijas sekmēm baiļodamies, spekulants saka: „Frontē mierīgi tāpēc, ka padomju 
Krievijas karaspēks mūsu frontē neuzbrūk, bet kā būs tad, ja lielinieki izdarīs mūsu fron-
tē tādus pašus uzbrukumus, kādus viņi tagad izdara poļu frontē?”  – Vispirms ļaudīm 
jāatgādina, ka sen jau pagājuši laiki, kad karus veda valdnieki, ķeizari, karaļi u. tml., bet 
pati tauta interesējās par karu tikai tik daudz, cik lielā mērā tas aizskāra viņas privā-
tās intereses. Pie tā mēs esam pieraduši, dzīvodami zem krievu valdības un atrazdamies 
Krievijas valsts sastāvā, kuras agrākās uzvaras vai zaudējumi latvju tautas dzīves intere-
ses neaizskāra. Šī paraža pie daudziem palikusi vēl līdz pat šim laikam. Jau kopš 19. gadu 
simteņa karus ved ne vairs valdība, bet tauta. Tauta, kura ved karu, jautā: „Vai mēs 

171 Jaunākās ziņas, Nr. 171 (1920, 30. jūlijs). 
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izturēsim?”, bet nesaka vis: „Vai mūsu fronte izturēs?”, jo karaspēks un tauta ir viens 
un tas pats. Tautas karā nepietiek vis ar to vien, ka armija piespiež visus savus spēkus, 
bet vajag piespiest visus spēkus arī visai tautai pašai visās tautas dzīves nozarēs. Viens 
cēlonis pēdējā laika neveiksmēm bija tas, ka poļi ar to pat lielījās, ka Varšavā nemaz 
nesajūtot kaut kur frontē esam karu. Ja frontē ir mierīgi un fronte sajūt mieru, fronte 
par sevi nebaidās, bet viņai nākas gan būt rūpēs par aizmuguri. Frontei ir tiesības un tai 
vajag prasīt: „Bet kas tad ir aizmugurē? Par ko tur visvairāk domā, par spekulāciju vai par 
frontes vajadzībām? Ja pienāktu nopietnāks vai izšķirošs brīdis, ko tad darīs iedzīvotāji? 
Vai viņi ziedos visu frontei un spēs fronti pabalstīt, atmetot visas dzīves ērtības, vai sa-
kravās visas vērtīgākās lietas čemodānos un pārvērtīs visu savu īpašumu ārzemju valūtā, 
apskatoties, kur vieglāk aizlaisties?” Protams, kā pēc savas platības, tā arī iedzīvotāju 
skaita ziņā Latvija, salīdzinot to ar Krieviju, ir niecīga, un tas arī, liekas, ir uztraukuma 
galvenais iemesls mūsu publikas starpā. Bet tautu bruņoto cīņu sekmes neatkarājas un 
nekad nav atkarājušās ne no teritorijas lieluma, nedz arī no iedzīvotāju skaita un bruņo-
to spēku īpašībām. Nesen atpakaļ mazā Japāna nebaidījās uzsākt karu ar lielo Krieviju 
un palika uzvarētāja. Lielajā Eiropas karā tā sauktās centrālās valstis bija vēl niecīgākas 
kā zemes platības, tā iedzīvotāju skaita un bruņoto spēku ziņā, salīdzinot tās ar Sabied-
roto valstīm, bet tomēr centrālās valstis veda četrus gadus sekmīgu karu un galu galā 
viņas tika uzvarētas ne ar ieročiem, bet ar badu un revolūciju. Tagadējā padomju Krie-
vija jau vairs nebūt nav tik liela. Pirms kara Krievijā skaitīja 160 miljonu iedzīvotāju; pa 
kara, bet sevišķi pa revolūcijas laiku iedzīvotāju skaits bez šaubām ne tik vien kā nav 
pavairojies, bet, esmu pārliecināts, gājis mazumā (aiz bada, sērgām, nogalināšanas un 
sakropļošanas, izceļošanas); no Krievijas ir atdalījušās: Somija, Igaunija, Latvija, Lietu-
va, Polija, daļa Ukrainas, Besarābija, Krima, Kaukāzs. Bez tam, ja karš norisinās Eiropā, 
jāizslēdz visa Sibīrija. Tādā kārtā var ar pilnīgu pārliecību sacīt, ka tagad padomju valdī-
bas pārvaldībā atrodas mazāk par simts miljonu iedzīvotāju. Kara stāvoklī ar padomju 
Krieviju atrodas ne tikai Latvija vien, bet arī vairākas citas valstis, tāpēc tagad Krievijas 
un ar Krieviju karojošo valstu spēku samērs priekš Latvijas daudz izdevīgāks, nekā tas 
bija krievu-japāņu karā priekš Japānas un lielajā Eiropas karā priekš Vācijas, un tomēr ne 
Japāna, ne Vācija neiztrūkās no ienaidnieka pārspēka skaita ziņā. Kālab tad mums tagad 
uztraukties un ar briesmām raudzīties uz austrumiem? Vai tad aizsargādami savu dzim-
to zemi Latviju, kura tik bagātīgi slacināta ar mūsu krietnāko dēlu asinīm, cīnīdamies par 
savām tiesībām uz savu brīvību, mēs tiešām cīnīsimies sliktāk nekā japāņi 1904.–1905. 
g. vai vācieši pēdējā karā, aizstāvot savas dzīves intereses. Uzvaru gūst ne skaitliskais 
pārsvars, bet pārliecība un morāliskais spēks. Bet kurā pusē stāv morāliskais spēks, tas 
ir liels jautājums.

Latvija nestāv viena pati. Jautājumā par Latvijas dabīgo tiesību aizstāvēšanu, par 
Latviju stāv visa Rietumeiropa. Ja tā arī nepalīdzētu Latvijai ar bruņotu spēku, tomēr 
materiālā un morāliskā ziņā viņa vienmēr sniegs palīdzību. Ne tikai materiālam, bet arī 
morāliskam pabalstam ir milzīga nozīme. To piedzīvoja Vācija pēdējā karā, būdama no 
visas pasaules atšķirta un sastapdama uz visām pusēm naidīgas attiecības; tādā atšķir-
tības stāvoklī tagad atrodas arī padomju Krievija.

Latvija vai nu tieši, vai arī caur citām valstīm stāv sakaros ar kaimiņiem, kurus tāpat 
kā viņu apdraud padomju Krievija. Kopējās draudošās briesmas gribot negribot saista ar 
mazāk vai vairāk sliktas draudzības saitēm visas valstis, kas atdalījušās no bijušās Krievi-
jas. Nopietna vienas šīs valsts (Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Ukrainas) 
apdraudēšana līdz ar to apdraud arī visu pārējo valstu neatkarību un patstāvību. Tāpēc 
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Latvijas armija izšķirošās cīņas gadījumā nepaliks kara laukā viena, bet visu šo valstu 
spēki kopā ņemti pat skaita ziņā nav mazāki par padomju Krievijas spēkiem.

Latvijai un, es domāju, nevienai no Krievijas atdalītām valstīm nav jāpiekopj impe-
riālistiska politika. Mūsu spēki ir mūsu nacionalitātē. Dzīšanās pēc imperiālistiskiem no-
lūkiem arī Polija piedzīvoja neveiksmes, bet es esmu cieši pārliecināts, ka tā pati Polija, 
aizstāvot savas nacionālās tiesības, būs neuzvarama, jo tagad karu var vest tikai tautas, 
bet ne valdības. Lai pievedu vārdus, kurus 1888. gadā teicis viens no vislielākajiem pa-
gājušā gadu simteņa politiķiem: „Ar tādām lieliskām mašīnām, kādas ir tagadējo laiku 
armijās, nevar uzdrošināties realizēt uzbrukšanas karu...” Ja mēs gribam vest karu un šai 
karā pilnīgi iztērēt visas tautas spēkus, tad karam jābūt tādam, lai visi, kas tanī piedalās, 
visi, kas nes šim karam kādu upuri, vārdu sakot, visa tauta šim karam piekristu; tam 
jābūt tautas karam, tam jābūt karam, uz kuru iet ar lielu sajūsmu... Karš, kuru ved bez 
tautas piekrišanas, kuru pasludina valdība un izskaidro par nepieciešamu, arī var tikt 
vests ar pilnu spēku un gūt uzvaras, sevišķi pēc pirmās uguns un izlietām asinīm; bet tajā 
nebūs tāda cenšanās doties no mājām uz kara lauku, nebūs tās kvēlošās uguns katrā at-
sevišķā un visu dvēselē, kā tādā gadījumā, kad mums uzbruktu, kad visa tauta no vienas 
malas līdz otrai aizdegas kā pulveris un visa zeme pārklājas ar bajonetu mežu, un nekāds 
ienaidnieks nevar aizturēt šo visas tautas garīgo un sīksto spēku spiedienu.

Baltijas valstu savienības 
aizsardzības jautājums172

Katram ir ļoti labi saprotams, ka Baltijas valstis ir maziņas samērā ne tikai ar liel-
valstīm, bet pat ar Rietumeiropas mazajām valstīm kā Beļģiju, Holandi un citām. Tādēļ 
šīm valstīm arī būtu ārkārtīgi grūti ierīkot savu dzīvi pilnīgi neatkarīgi vienai no otras: 
būtu lieli izdevumi un lielas grūtības. Tuvojoties viena otrai un nokārtojot dažas valsts 
dzīves nozares kopīgi, šīs valstis ir spējīgas panākt daudz lielākas sekmes. Kamdēļ di-
vām draudzīgām kaimiņu valstīm ar vienādām un kopīgām dzīves interesēm ir vajadzīgs 
apsargāt abpusīgi robežu: sliktākā gadījumā robežas apsardzība var notikt vienpusīgi, 
tas ir: pusi no kopīgās robežas apsargā viena valsts un pusi – otra valsts; labākā gadīju-
mā savstarpējo robežu pavisam nav vajadzīgs apsargāt, noslēdzot attiecīgus muitas un 
tirdzniecības līgumus: tādā gadījumā izdevumi robežsargu uzturēšanai pilnīgi atkritīs. 
Tādos pat apmēros var tikt atvieglotas dzelzceļu, pasta un citas valsts dzīves nozares. 
Bet vēl daudz lielāka un svarīgāka nozīme Baltijas valstu savienībai ir aizsardzības jau-
tājumā. Kamēr no tirdzniecības, rūpniecības, pasta, dzelzceļu u. c. savienības atkarājas 
valsts lielāka vai mazāka ekonomiskā uzplaukšana, tikmēr no aizsardzības savienības 
atkarājas Baltijas valstu neatkarības nodrošināšana kā tuvākā, tā arī tālākā nākotnē.

Par Baltijas valstu savstarpējo apvienošanos dažādās valsts saimnieciskās nozarēs 
mēs diezgan bieži lasām laikrakstos. Turpretim par Baltijas valstu savienību aizsardzības 
jautājumā no laikrakstu ziņām mēs nevaram it neko dabūt zināt. Pats par sevi sapro-
tams, ka valsts aizsardzības lietas ir jātur vislielākā slepenībā un tādēļ atklātībai ne-
drīkst darīt zināmus ne tikai militāru savienību (konvenciju) noteikumus, arī pašu faktu 
par militāras konvencijas noslēgšanu, ja tas notiktos. Par šiem slepenajiem jautājumiem 

172 Latvijas Kareivis, Nr. 109 (1921, 20. maijs). 
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es arī negribu rakstīt. Bet pēc manām domām, no ļoti liela svara ir šā jautājuma otra 
puse. Tirdzniecības, dzelzceļa, pasta un citas konvencijas neaizskar visu – bez izņēmu-
ma – tautu un, ja arī aizskar, tad ne visai jūtamos apmēros. Turpretim aizsardzības sa-
vienībā (militārā konvencijā) ir ieinteresēta visa tauta bez izņēmuma, un ieinteresēta 
vislielākos apmēros, – līdz dzīvības uzupurēšanai. Šo laiku kari ir tautas kari, bet ne at-
sevišķu, no tautas šķirtu armiju kari. Lai tautu karā armija uzvarētu, ir vajadzīgs, lai visa 
tauta kā viens vīrs celtos uz karu, lai karā ņemtu dalību visa tauta gan ar ieročiem rokā 
uz frontes, gan visā valsts iekšienē, apgādājot fronti ar visu vajadzīgo un pabalstot fronti 
kā materiālā, tā morāliskā ziņā. Mūslaiku karos neviena valsts nozare nevar palikt, ka-
ram iestājoties, miera laika stāvoklī. Lai būtu iespējams pacelt visu tautu kā vienu vīru 
uz karu, tad tautai arī ir jāzina, kādēļ viņa tiek saukta uz karu. Tautai ir jābūt pārliecinātai 
un apzinīgi jāiet uz karu. Kad tautai pašai iznāk sadursme ar naidīgo kaimiņu, – kaimiņu, 
kurš cenšas atņemt tautai neatkarību, tad, zināms, visa tauta pacelsies kā viens vīrs uz 
karu: jo no visām iepriekšējām sarunām un notikumiem tauta būs dabūjusi pārliecību 
par to, ka ienaidnieks grib iznīcināt tautas neatkarību. Ja sadursme notiks starp mūsu 
savienoto mazo kaimiņu un ienaidnieku, tad lieta būs citāda: bieži vien tautā nebūs 
skaidras pārliecības, ap ko patiesībā lieta grozās: vai mūsu draudzīgais kaimiņš alojas 
ar ienaidnieku, vai atkal ienaidnieks vienkārši taisās aprīt mūsu kaimiņa neatkarību. 
Skaidras pārliecības nebūs jau tādēļ vien, ka tas, kurš taisās uzbrukt, izlietos savā labā 
visu pasaules presi, izkliegdams, ka viņš ir lielākā mērā miermīlīgs, bet, lūk, tas mazais 
kaimiņš nedod viņam miera. Tādēļ ļoti viegli var stādīt sev priekšā tādu varbūtību, ka tad 
Krievija taisītos uzbrukt Igaunijai, un Latvijā ļoti plašos apmēros būtu izplatītas ziņas, 
ka Igaunija pati sāk ar Krieviju karu. Tādēļ mazo Baltijas valstu tautām ir jābūt jau daudz 
agrāk pilnīgi pārliecinātām par to, ka, ja viens no Baltijas savienības locekļiem iesāk 
karu, tad citu savienības locekļu valdības jau ir pilnīgi pārliecinātas par kara iemesliem – 
tas ir, par to, kurš ir vainīgs pie kara; un tādēļ, ja jau valdība sauc tautu karā, tad lieta 
grozās ap Baltijas valstu neatkarības aizstāvēšanu, bet nevis ap iekarošanas tieksmēm 
no Baltijas valstu puses. Tālāk, Baltijas valstu tautām ir jābūt pilnīgi pārliecinātām tanī 
jautājumā, ka katra no viņām var cerēt uz neatkarību nākotnē tikai tad, ja nevienai no 
viņām nebūs atrauta neatkarība; ja šogad viena no Baltijas valstīm zaudētu neatkarību, 
tad droši var teikt, ka nākošajā gadā zaudēs neatkarību otra un trešā – pēc kārtas. Tādēļ 
kā katrai valstij, tā visai tautai ir pilnīgi jābūt tanī pārliecībā un jāzina, ka uzbrukums 
vienai no Baltijas valstīm ir tanī pašā reizē arī uzbrukums visām citām Baltijas valstīm. 
Zināms, uzbrucējs, iesākdams karu ar vienu no Baltijas valstīm, tanī pašā laikā pret ci-
tām Baltijas valstīm, cenzdamies tās atdalīt no savienības un, lai sasniegtu to, tad viņš 
varbūt pat piesolīs citām Baltijas valstīm dažādas priekšrocības un labumus. Tagadējā 
laikmetā Baltijas valstu savienība ir prāvs militārs spēks, tādēļ ienaidnieks, kuram būtu 
tieksmes iekarot šīs valstis, bez šaubām centīsies karot ar katru atsevišķi, pēc kārtas. 
Mūsu un visu citu Baltijas valstu preses uzdevums ir pārliecināt tautas masas par seko-
jošu atziņu pareizību:

Uzbrukums vienai no Baltijas valstīm ir tanī pašā laikā uzbrukums arī visām citām 
Baltijas valstīm, neskatoties uz to, ko arī neapgalvotu un nesolītu uzbrucējs.

Ja viena no Baltijas valstīm ir iesākusi karu vai tai draud karš, un citu Baltijas valstu 
valdības sauc savas tautas uz karu pirmajai palīgā, tad tautas var droši ticēt un būt ciešā 
pārliecībā, ka tās tiek sauktas uz aizsardzības karu, ka tiek iesākts karš visu Baltijas val-
stu neatkarības aizstāvēšanai, bet nekādā ziņā kādu citu mērķu sasniegšanai.
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Ja Baltijas valstis iesāk karu, aizstāvēdamas vienu no saviem locekļiem, tad visām 
viņām ir jāved karš tāpat, kā kad uzbrukums būtu noticis viņai pašai, tas ir – ar visiem 
spēkiem un enerģiju, kad visa tauta ceļas uz karu kā viens vīrs.

Galvenā un gandrīz vienīgā Baltijas valstu (kā katras atsevišķi, tā ņemot visas kopā) 
neatkarības garantija sastāv ciešā aizsardzības savienībā. Aizsardzības ziņā Baltijas val-
stīm ir jābūt tik cieši apvienotām, ka tās sastādītu vienu kopīgu aizsardzības organismu.

Ja tirdzniecības, rūpniecības, dzelzceļu, pasta utt. dzīvē rodas vajadzība dibināt sa-
vienību starp Baltijas valstīm, tad aizsardzības jautājumā šī savienība ir vairāk kā nepie-
ciešama – ir dzīves jautājums.

Rīgas konference un jauno valstu 
pašaizsardzība173

Tagadējā brīdī gandrīz visas valstis, kas izveidojušās bijušās Krievijas rietumu no-
malē, vai nu jau noslēgušas, vai patlaban tik vēl slēdz mieru ar padomju Krieviju. Un 
patlaban šajā brīdī Rīgā sapulcējās bijušās Krievijas rietumu nomales valstis uz konfe-
renci; šīs konferences nolūks – noslēgt konvencijas un starp tām arī kara konvenciju. Tā 
kā sagatavošanās uz šo konferenci notika tajā laikā, kad visas šīs valstis vēl atradās kara 
stāvoklī ar padomju Krieviju, tad daudziem var likties, ka, noslēdzot ar padomju Krieviju 
mieru, konferences nolūks vai vismaz jautājums par kara konvenciju tagad atkrīt. Bet 
patiesībā šis jautājums nebūt neatkrīt, turpretim kļūst tikai skaidrāks un noteiktāks, jo 
pēdējie notikumi ir noskaidrojuši katras valsts politisko stāvokli, kā arī šo valstu savstar-
pējās attiecības.

Ja gribi mieru – sagatavojies uz karu. Ja būsi spēcīgs un gatavs uz cīņu, tad neviens 
neuzdrošināsies tavu mieru traucēt. Mēs – Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Uk-
raina – varam gan būt gatavi uz karu, bet nevaram būt stipri, katru no mums atsevišķi 
ņemot. Lai būtu diezgan stipri, aizstāvot savu mieru, savas tiesības un brīvību pret uz-
brucēju ienaidnieku, tad nepieciešami mums visiem jāapvienojas – tas ir kara konven-
cijas nolūks. Latvija izdzina Bermontu no savām robežām, bet pāri tām negāja. Latvija 
izdzina no Latgales lieliniekus un atkal negāja tālāk iekarot svešu teritoriju, lai gan tālāk 
iešana bija visai vilinoša un sekmes nodrošinātas. Lai noteiktu savas robežas ziemeļos un 
dienvidos, Latvija visai piekāpjas un ielaižas kompromisos, lai tikai visus strīdīgos jautā-
jumus izšķirtu miera ceļā. Vai tas gan pietiekoši nepierāda Latvijas miermīlību.

Vai Bermonta izdzīšana un Latvijas atsvabināšana diezgan pietiekoši nepierāda arī 
to, ka Latvija ir diezgan stipra un spējīga aizstāvēt savu brīvību, neatkarību un tiesības, 
un ka ne priekš viena latvieša nebūs par lieliem nekādi upuri, kas nesami šīs aizstāvēša-
nas labad. Ar karu tiek aizstāvētas tiesības pret ārzemju uzmākšanos un varmācībām; 
gatavošanās uz karu ir aizsargāšanās; jo labāka ir sagatavošanās uz karu, jo lielākas ce-
rības uz mieru, – tātad kara konvencijas noslēgšana ir viens no ļoti spēcīgiem līdzekļiem 
miera aizsargāšanā.

Šā gada notikumi pierāda pietiekoši skaidri, cik cieši saistīts visu jauno valstu likte-
nis. Šīs valstis ir par mazām, lai visās valsts dzīves nozarēs rīkotos lielos apmēros, bet, 
apvienojušās konvencijās, viņas ar kopējiem spēkiem varēs panākts to, kas nav iespējams 

173 Jaunākās ziņas, Nr. 176 (1920, 5. augusts).    
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katrai par sevi atsevišķi, tikai ar saviem spēkiem vien. Pasaules politikā patiesība un tais-
nīgums nespēlē nekādu lomu, tāpat arī labdarība un citas kādas jūtas, bet noteicošā 
loma tajā ir vienīgi spēkam un pašlabumam: ikviens dara tikai to, kas viņam nes labumu, 
ja tikai to ar savām spējām var paveikt, rēķinoties pie tam kā ar acumirkļa apstākļiem, 
tā arī ar nākotnē paredzamiem gadījumiem un apstākļiem. Vai kādai no lielvalstīm rie-
tumos vai austrumos ir kāds labums par velti un bez kādas atlīdzības mums palīdzēt un 
tērēt savus spēkus un līdzekļus tikai tālab, lai mazās tautas – latvji, igauņi, lietavieši, 
somi u. c. – būtu neatkarīgas un patstāvīgas? Bet somiem, igauņiem, latvjiem, lietavie-
šiem pašiem ir katrā ziņā izdevīgi citam citu pabalstīt, jo, pabalstīdamas cita citu, šīs 
tautas pabalsta arī katra sevi. Visas šīs jaunās patstāvīgās valstis atrodas gluži vienādos 
apstākļos un tāpēc draud visām pārējām. Šā apstākļa dēļ arī visām šīm valstīm nepiecie-
šami vajag jo cieši apvienoties. Šādas apvienošanās viens loceklis ir arī Rīgas konference.

Pastāvība un savienība174

Latvijas un arī citu Baltijas valstu patstāvība ar katru dienu vairāk nostiprinājās. Ja 
mēs salīdzinām citu tautu un valstu ieskatus attiecībā uz Latviju pagājušā gada oktob-
rī ar tiem ieskatiem, kādi valda pie šīm pašām valstīm (to mēs redzam no viņu puses) 
šā gada oktobrī, tad ir redzama milzīga starpība. Pagājušajā rudenī citu valstu politiķu 
lielais vairums skatījās uz Latviju kā uz pārejošu laika parādību; šī parādība bija priekš 
vieniem izdevīga, un tādēļ viņi to pabalstīja; otriem tā bija neizdevīga, un viņi lūkoja to 
apkarot. Kā vieni, tā otri bija pārliecināti, ka Latvijas valsts izbeigsies pati no sevis tad, 
kad viņa būs izspēlējusi lomu, kāda tai bija uzdota no viņas pabalstītājiem. Turpretim 
tagad visi skatās uz Latviju kā uz pastāvīgu politisku faktoru. Pat cittautu un it īpaši lielo 
kaimiņu reakcionāri tagad ir nākuši pie pārliecības, ka uz Latvijas patstāvību ir jāskatās 
kā uz notikušu faktu, cik arī pats šis fakts tiem nebūtu nepatīkams; fakts, ka Latvija 
nekādā ziņā vairs nevar tikt pārvērsta par vienkāršu kaut kādas kaimiņvalsts provinci.

Latvijas patstāvības fakts ir tomēr ļoti nepatīkams ne tikai priekš dažām sabiedris-
kām vai politiskām grupām, bet viņš ir ļoti ne pa prātam arī dažām kaimiņu valstīm visā 
viņu kopbūtībā, t. i., priekš visas attiecīgās kaimiņu tautas un viņas valsts, neatkarīgi no 
tā, kāda arī nebūtu šīs valsts sociālā iekārta. Kā katrs atsevišķs indivīds lūko atsvabinā-
ties no visām grūtībām un neērtībām, tāpat to dara arī katra valsts; jo katrai valstij ir 
jārīkojas tā, kā tas nāktu visai viņas nācijai par labu.

Mazās valstis, kā Latvija, Igaunija un Lietuva, ja viņu eksistence lielajiem kaimiņiem 
ir nepatīkama, var tikt nogādātas pie malas ar dažādiem līdzekļiem. Šie praktiķa jau iz-
mēģinātie līdzekļi ir labi, kādus tos lietoja Katrīna II pie Polijas sadalīšanas, kādus lietoja 
Krievija, pievienojot sev Baku un Buhāru, tādus pat līdzekļus lietoja Anglija, lai padarītu 
būru republikas par savām kolonijām; Francija, lai piesavinātos Maroku utt., nemaz jau 
par to nerunājot, kādā „neatkarībā” un „patstāvībā” tika turētas no lielvalstīm Balkānu 
valstis, kuras bija tomēr lielākas par Latviju, un tomēr neviena no šīm valstīm nebija 
pilnīgi patstāvīga, tā, piem., līdz 1906. g. Bulgārija atradās zem Krievijas un Serbija zem 
Austrijas iespaida; sākot ar 1907. gadu, Bulgārija sāka nākt zem Austrijas un Serbija zem 
Krievijas iespaida. Par Melnkalni nav ko runāt, jo tā visu laiku atrodas pilnīgā atkarībā 
no Krievijas. Šī Balkānu valstu atkarība no Krievijas nebija visai apdraudoša, jo Krievijas 

174 Latvijas Kareivis, Nr. 244 (1920, 9. decembris).
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robežas tieši nekur nesagājās ar šo valstu robežām, un tamdēļ Krievija tās nevarēja sev 
pievienot; lai gan krievi projektēja nākotnē apvienot zem Krievijas visas slāvu tautas, un 
tas arī bija tas iemesls, kāpēc Bulgārija atsvešinājās no Krievijas un nāca zem Austrijas 
iespaida. Tātad patstāvība šeit pilnīgi zaudēta nebija, bet bija tikai varbūtība – zaudēt 
to nākotnē.

Jau labu laiku pirms Polijas sadalīšanas viņas ekonomiskais stāvoklis bija ļoti grūts. 
Krievijas sūtnis Varšavā, saņemdams no savas valdības ļoti lielas summas, veikli izman-
toja Polijas grūto saimniecisko stāvokli: viņš noorganizēja ar pabalstiem un uzpirkša-
nu ļoti plašu slepenās organizācijas tīklu. Caur saviem aģentiem viņš piedabūja sev par 
naudu ļoti daudz piekritēju. Šie Krievijas sūtņa piekritēji nebūt nebija tūlīt arī Krievijas 
piekritēji, bet viņi vienkārši saņēma naudu par to, ka zināmos gadījumos tie nostājās 
opozīcijā pret Polijas valdību. Krievijas sūtnim bija no viņa valdības uzdots – nepielaist 
Polijas nostiprināšanos, viņas iekšējā ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos; un atrast – ja 
tādu nebūtu, tad radīt tos mākslīgā ceļā – tādus notikumus, pret kuriem Krievijai būtu 
iemesls protestēt. Lai neļautu Polijai nostiprināties, Krievijas sūtnis caur saviem aģen-
tiem ļoti labi pārzināja viņas iekšējos apstākļus, un ar savu piekritēju palīdzību viņš iz-
sauca opozīciju pret katru valdības ziņojumu, kuram vajadzēja nākt Polijas nostiprināša-
nai par labu. Pateicoties tam, Polijas valdībai ļoti grūti nācās uzlabot valsts stāvokli; un 
pie tam pastāvīgi tika mazināta valdības autoritāte. Tāda bija Krievijas slepenā darbība. 
Atklāti viņš nodarbojās ar „Krievijas interešu aizstāvēšanu”: visā Polijas valsts dzīvē un 
visos valdības rīkojumos tas lūkoja atrast ko nebūt tādu, pret ko Krievija varētu iesniegt 
protestu. Visbeidzot un visizdevīgāk nāca priekšā incidenti pareizticīgo jautājumā: ja 
kādam pareizticīgajam vai pareizticīgo mācītājam tika kaut kādā Polijas malā nodarī-
ta pārestība, – par to nekavējoši tika iesniegts protests. Kad tādu gadījumu nebija, tad 
tie tika mākslīgi provocēti; katra sadursme starp pareizticīgo un katoli tika nostādīta 
tādā gaismā, it kā tā būtu notikusi uz reliģiskiem motīviem, un tādēļ Krievijai bija atkal 
jāaizstāv pareizticīgo tiesības. Tādā pat kārtā tika izdarītas provokācija un radīti sarežģī-
jumi it visur; Krievija atkal protestēja, atrazdama tajos savu interešu aizskaršanu. Krie-
vijas robežu tuvumā tika uzturētas un organizētas par Krievijas naudu lielas bandas un 
veselas šķiras – dažādu nemieru sacelšanai, kas atkal deva Krievijai iemeslu protestēt, 
atrodot tos par draudošiem vai nu tieši pašai Krievijai, vai priekš Polijā dzīvojošiem krie-
viem un pareizticīgajiem. Pret katru Krievijas protestu Polijai bija jāpiekāpjas un jāizpilda 
tas, ko prasīja Krievijas sūtnis; pretējā gadījumā Krievija savilka pie Polijas robežas savu 
karaspēku, kuram Polijas karaspēks nebija spējīgs pretoties. Jau kopš 1772. gada Varša-
vā faktiski rīkojās nevis Polijas karalis un Polijas valdība, bet Krievijas sūtnis; jo arī daži 
Polijas Seima locekļi bija uzpirkti no Krievijas sūtņa; un tāpēc katrs jauns likums, kurš 
nepatika Krievijas sūtnim, tika Seimā izgāzts cauri. Būdams labi informēts par visu, kas 
notiek, Krievijas sūtnis vienkārši neļāva Seimam vairs darboties: visa Seima darbība, pa-
teicoties uzpirktajiem Seima locekļiem, tika pārvērsta vienkāršos savstarpējos strīdos, 
un Polija Seims vairs nebija spējīgs pieņemt jebkādus likumus vai rīkojumus; un katru 
daudzmaz svarīgāku rīkojumu Polijas valdība varēja izdot vairs tikai ar Krievijas sūtņa 
atļauju. Zināms, juridiski viss bija citādi: poļu valdība, baidīdamās, ka Krievija atkal ie-
sniegs protestu, vispirms sazinājās ar Krievijas sūtni, – vai tam nebūs kas pretim pret 
tādu un tādu rīkojumu, un tikai tad šis rīkojums tika izdots. Caur Krievijas sūtņa šādu 
darbību Polijas galīgā sadalīšana un viņas lielākās daļas pievienošana Krievijai norisinā-
jās bez kādām grūtībām. Ar Krievijas pastāvīgiem protestiem, Polijā vesto aģitāciju un 
poļu uzpirkšanu bija visai pasaulei pierādīts, ka vainīga ir Polija un ka Krievijai nav citas 
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izejas, kā – pievienot Poliju pie sevis. Tādā veidā bija panākta, tā sakot, likumīga otras 
valsts sadalīšana un viņas patstāvības iznīcināšana. Bet vēl daudz ātrāk un vieglāk tas 
ir izdarāms ar karu. Miera līgumi un vispār starptautiskie līgumi ir spēkā tikai tik ilgi, 
kamēr abām līgumu parakstījušajām pusēm šis līgums ir izdevīgs. Līdz ko priekš vienas 
šis līgums paliek neizdevīgs, viņš zaudē spēku: ir jāslēdz jauns līgums vai jāmeklē citi 
ceļi. Starptautiskā līgumā nevar paredzēt visus gadījumus, kuri nāks dzīvē priekšā; tādēļ 
starptautiskās attiecībās, it īpaši starp kaimiņvalstīm, pastāvīgi nāk priekšā gadījumi, 
kuri līgumā nav perfekti, bet kuri var tikt attiecināti uz vienu vai otru līguma punktu un 
izšķirti uz šā punkta pamata. Bet ja nu līgums priekš vienas puses nav vairs izdevīgs, un, 
it īpaši ja viena puse meklē un cenšas atrast konfliktam iemeslus, tad tas viņai būs katru 
reizi sasniedzams: katrā gadījumā, kurš miera līguma nav tieši paredzēts, tā vienkārši 
neielaidīsies uz vienošanos ar savu kaimiņu. Bez tam nekad nevar trūkt iemesli priekš 
tam, lai pierādītu – ja ne juridiski un uz tiešu dokumentu pamata, – tad tomēr tā, ka ļau-
žu masas būs pārliecinātas, ka otra puse ir lauzusi miera līgumu. Visa pasaules vēsture 
mums skaidri pierāda, ka nekas nav tik viegli, kā atrast iemeslus kara pieteikšanai. Tādēļ, 
kad iesākas kāds karš, tad sabiedrībai vēl nav zināmi īstie kara cēloņi; par kara cēloņiem 
tiek uzskatīti pēdējie konflikti un tie fakti, kurus kara iesācējs izkliedz pa visu pasauli; bet 
īstais kara cēlonis ir tas, ka viens kaimiņš grib iedzīvoties uz otra rēķina un, nevarēdams 
to citā ceļā izdarīt, lūko sasniegt ar varu.

Ņemam tādu varbūtību: viens no lielajiem kaimiņiem grib iegūt Latvijas teritoriju 
ar Latvijas ostām – vai nu pilnīgā atkarībā vai vienkārši pievienot pie sevis. Šis kaimiņš 
uzdod savam sūtnim, delegācijai, misijai vai citai Latvijā atrodošai organizācijai tādus 
uzdevumus, kādus 18. gadu simteņa beigās Krievijas valdība uzdeva savam Varšavas sūt-
nim: padarot sliktākus Latvijas iekšējos apstākļus un radot konfliktus starp Latviju un šo 
kaimiņu. Ja nu šis sūtnis minēto mērķu sasniegšanai saņem milzu summas, vai tad būs 
jābrīnās, ja viņa darbam būs nabadzīgajā Latvijā vislabākās sekmes? Mazajā Latvijā tas 
tiks padarīts daudz ātrāk un daudz vieglāk un ar lieliem panākumiem, kādi bija Katrīnas 
II sūtnim Varšavā. Vai šim kaimiņvalsts sūtnim grūti nāksies atrast kaut kādu gadījumu, 
kuru būs iespējams uztiept par līguma laušanu? – Nebūt nē; būs cilvēki, kuri sacīs, ka, 
lai gan viņi ir Latvijas pavalstnieki, bet viņi ir reizē kaimiņvalsts darbinieki un Latvijas 
valdība tiem ir darījusi pāri. Materiālu priekš protestiem šim sūtnim nekad netrūks: no 
sākuma – par atsevišķām personām, tad par dažiem gadījumiem, tad par kāda ierēdņa 
darbību utt. Katrā protestā tiks pieprasīts gandarījums un pieprasīta izpildīšana, – ne-
izpildīšanas gadījumā piedraudot, ka mūsu kaimiņš savukārt neizpildīs tādus un tādus 
līguma punktus,  – ļoti sāpīgus priekš Latvijas. Latvijas valdībai cits nekas neatliksies, 
kā izpildīt.

Tad nāks svarīgāki, arvienu svarīgāki protesti, ar lielām prasībām. Kā arī necenstos 
Latvija izpildīt visus līguma punktus, protesti tomēr neizpaliks. Arī šīs lielās prasības 
būs jāizpilda, jo kaimiņš draudēs neizpildīt citus līguma punktus. Tādēļ Latvijai neatliks 
neviena cita ceļa, kā tikai izpildīt visu, ko kaimiņvalsts sūtnis pieprasīs. Sūtnis dos visai 
pasaulei paskaidrojumus, ka šeit viss grozās ap savstarpējo līgumu, kurš ir slēgts starp 
Latviju un viņas kaimiņu un pie kura slēgšanas neviens cits nav ņēmis dalību; tādēļ šī 
līguma izpildīšana ir savstarpīga lieta, kurā citiem nav vajadzīgs iemaisīties.

Šādā stāvoklī atrodas ne tikai Latvija, bet visas Baltijas valstis, ņemot katru atseviš-
ķi. Tādēļ visām Baltijas valstīm draud neapšaubāmas briesmas, – briesmas viņu neatkarī-
bai, jo neviena no viņām, ņemta par sevi, nav spējīga aizsargāt savu neatkarību, izņemot 
Poliju, kura viena pati ir diezgan spēcīga. Bet ja visas Baltijas valstis sabiedrojas ciešā 
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blokā, tad tās ir spējīgas aizstāvēt savu neatkarību un savas dzīvības intereses. Baltijas 
valstu savienība ir ļoti svarīgs faktors ne tikai priekš šīm valstīm, bet priekš visas Vidu-
seiropas. Šā faktora svarīgums ir redzams no tā, ar kādu uzmanību sekoja Eiropa Baltijas 
valstu konferencei Bulduros; vēl svarīgāks ir šis faktors priekš Baltijas valstu – pagaidām 
vēl slepenajiem ienaidniekiem. Kad Igaunijas delegācija atgriezās no Bulduriem Rēve-
lē, – nākošajā naktī tika izlaupīti galdi un skapji Igaunijas ārlietu ministrijā, – taisni tie 
galdi, kuros glabājās delegācijas dokumenti. Par laimi – Bulduru konferences dokumenti 
nebija krituši iebrucēju rokās. Vai šis fakts nerāda diezgan skaidri, ka kaut kam Baltijas 
valstu savienība ļoti ķeras pie sirds,  – ka kādam šis fakts ir ārkārtīgi nepatīkams. Bet 
tas taču nevar būt nekas cits, kā Baltijas valstu ienaidnieks, – tas, kurš noslēpies glūn 
un gaida izdevīgu brīdi, lai varētu iznīcināt šo valstu neatkarību. Ka šis slepenais ienaid-
nieks ir jau bijis spējīgs slepeni uzlauzt Igaunijas ārlietu ministrijas galdus un skapjus, 
tas pierāda, ka viņa priekšstāvji Rēvelē jau enerģiski darbojas un ir jau sasnieguši labus 
panākumus. Nav šaubu, ka arī Rīgā tie strādā ar sekmēm, kaut gan Rīgā tie ir šo darbu 
iesākuši vēlāk nekā Rēvelē.

Baltijas valstu neatkarība dibinājas tikai uz Baltijas valstu visciešāko savienību, tai 
ir jātop par nepieciešamu priekš visām tām politiskām grupām un tautas šķirām, kuras 
stāv par Latvijas neatkarību.

Bet, – vienīgi ar starp valdībām noslēgtu un no parlamentiem ratificētu līgumu vai 
konvenciju šī savienība vēl nevar būt sasniegta; viņa eksistēs tikai uz papīra, bet viņas 
izpildīšana būs nedroša.

Katram nacionāli domājošam Baltijas valstu pilsonim ir jābūt pārliecinātam, ka viņa 
valsts intereses ir savstarpēji cieši saistītas – ka vienu valsti apdraudošais ienaidnieks 
reizē ar to apdraud arī otru; – ja vien viena no viņām zaudēs savu neatkarību, tad zaudēs 
arī citas.

Tikai tad, ja visas Baltijas tautas būs negrozāmi pārliecinātas par šīs ciešās savienī-
bas vajadzību, t. i., par to, ka attiecībā pret ārējo ienaidnieku visiem ir jārīkojas kopīgi, 
tikai tad vajadzības gadījumā, kad vienam draudēs briesmas, – visi patiešām uzstāsies 
kā viena valsts un viena tauta; – tikai tad mūsu ienaidnieks neuzdrošināsies apdraudēt 
mūsu neatkarību.

Ap karu un mieru175

Pagājušais gads ir sāpju un grūtu cīņu pilns. Pasaules karam izbeidzoties, vēl nav 
zudušas viņa sekas. Sociālistiskie eksperimenti Padomju Krievijā vēl turpinās, junkuriskā 
Vācija vēl sapņo par lielo Vāciju... Nav paredzams, ka tuvākā nākotnē iestāsies Eiropā 
pilnīgs miers, jo pasaules karš nav varējis atrisināta visas akūtās problēmas.

Tautu pašnoteikšanās tiesības un citi demokrātiskie principi nav vēl pilnīgi ievēroti, 
jo tiem ir stājušies ceļā saimnieciski un politiski iemesli. Skaistās idejas, cēlās domas ir 
palikušas tikai platoniskas vēlēšanās un viņu pilnīga realizācija ir atlikta uz nenoteiktu 
laiku. Pilnīga militārisma iznīcināšana pagaidām ir neizvedama, jo sarežģītie politiskie 
apstākļi nav priekš tā labvēlīgi. Tas pats ar tautu brālību, Tautu Līgu, mūžīgu mieru un 
tamlīdzīgiem ideāliem, kuru izvešana dzīvē prasīs vēl daudz asinis un politiskas tālredzī-
bas. Varas faktors arvien vēl spēlēs tuvākā nākotnē noteicošu lomu. 

175 Brīvā zeme, Nr. 1 (1920, 1. janvāris). 
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Šo ievērojot, visas valstis būs spiestas tuvākā nākotnē pielikt lielas pūles, lai nodro-
šinātu savu stāvokli citu tautu saimē. Bieži atsevišķu valstu saimnieciskās un politiskās 
intereses krustosies, bet tagadējie apstākļi spiedīs viņas atrast zināmu modus vivendi, 
lai novērstu neizbēgamu katastrofu. Katra apzinīga un konsekventa demokrāta vēlē-
šanās būtu, lai sarežģītais politiskais mezgls tiktu atrisināts demokrātiskā ceļā, bet ne 
pārcirsts – respektīvi šķirts varas ceļā. Eiropas politiskais līdzsvars tik tad šķobīsies, ja 
atsevišķas valstis nebūs apgarotas no vienas idejas, un proti – vēlēšanās uzturēt mieru 
un visu vērību piegriezt nākotnē zemes labklājības pacelšanai.

Par nožēlošanu jāsecina, ka, vecajam gadam beidzoties un jaunam sākoties, ne visas 
valstis atzīst šo neapgāžamo patiesību par vēlamu. Pie tādām valstīm starp daudzām 
citām pieder arī Vācija. Vācija pēc vecas tradīcijas vēl lolo cerību gūt pasaules politikā no-
teicošu lomu. Ka tas viņai neizdosies, par to nevar būt dažādas domas. Pasaules karu tā 
ir pazaudējusi un uzsākt jaunu cīņu ar lielām demokrātijām tā vairs tieši neuzdrošināsies.

Beidzamo mēnešu notikumi liecina, ka aplinkus tā pūlas grozīt politisko gaitu. Uz-
traucošas ziņas par prūšu kara kliķes nodomiem pavasarī, Noskes176 nenoteiktā politika, 
dažādu karapulku pabalstīšana gan ar ieročiem un naudu rāda, cik lietas nopietnas.

Padomju Krievija pēc Kolčaka, Deņikina, Judeņiča sakaušanas sāk runāt jau pavēlošā 
tonī. Pēc miera slāpst visa pasaule un, protams, arī izmocītā sovpedija. Tamdēļ tā mēģi-
nās ar visādiem līdzekļiem piedabūt pie miera slēgšanas visas valstis. Līdz šim tas viņai 
nav izdevies, bet cerību mieru noslēgt tā vēl nav zaudējusi. Ceļā uz mieru ar Eiropu Krie-
vijai pirmā kārtā ir jārēķinās ar robežu valstīm. Vai miers tiks noslēgts, to rādīs nākotne.

Ar katru dienu nāk Eiropa pie tās pārliecības, ka varas ceļā nebūs iespējams gāzt 
Krievijas padomju iekārtu. Pagaidām tuvākā nākotnē būs visas valstis spiestas rēķinā-
ties ar lieliniecisko Krieviju kā ar valdību, kura izteic krievu tautas vēlēšanās un domas. 
Protams, tas nesaietas ar īstenību, bet citas izejas nebūs, jo pretlielinieciskā Krievija sa-
bruka pie pirmā nopietnā lielinieku grūdiena. Pie Krievijas jautājuma atrisināšanas strā-
dā daudzas valstis, bet skaidrība un vienprātība vēl līdz šim nav panākta. Aiz dažādiem 
politiskiem iemesliem ir cerība, ka sarežģītais jautājums tiks drīz izšķirts un vēlamā no-
teiktība Krievijas lietās vienos visas valstis.

Pasaules karš un revolūcija deva iespēju daudzām Krievijas tautām tikt pie patstāvī-
bas. Iegūtā pastāvība uzliek bijušajām Krievijas provincēm lielus politiskus un saimnie-
ciskus uzdevumus, lai nodrošinātu savu nākotni. Lielie uzdevumi, kas veicami ne vienai 
atsevišķi, bet gan kopējiem spēkiem. Somija, Igaunija, Latvija, Lietava, Polija utt. visas ir 
ieinteresētas, lai nodibinātos vienota fronte pret ienaidniekiem, kuru visām ir ļoti daudz. 
Ienaidnieki tik gaida izdevīgu brīdi, lai varētu uzbrukt un noslaucīt no zemes virsas visas 
brīvības cīnītājas. Entente cordiale ideja nav politiska fantāzija vien, bet politiski apstākļi 
ir spieduši mūs stādīt tādu prasību uz dienas kārtību. Ja tāda apvienība nodibinātos, kas, 
domājams, notiks, tad politiskā patstāvība visām nomaļu valstīm ir garantēta. Par nožē-
lošanu jāsecina, ka tādas entente’s nodibināšana velkas vēl ļoti gausi uz priekšu. Iemesli 
tam ir dažādi: robežu jautājums, dažādu grupu un personu intereses... utt.

Visi šķēršļi drīz ir jānovērš un jāpieliek lielas pūles, lai vismaz tiktu tūlīt noslēgta 
kara konvencija starp ieinteresētām valstīm.

176 Gustavs Noske bija Vācijas Sociāldemokrātiskās partijas politiķis. No 1919. līdz 1920. gadam bija pirmais 
Reihsvēra ministrs.
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Vācija un Krievija ir lielā mērā ieinteresētas, lai robežu valstis nevarētu apvienoties. 
Abas valstis pieliks turpmāk lielas pūles, lai radītu nesaskaņas un sētu naidu patstāvīgo 
tautu starpā.

Sakautā Vācija stiepj roku Kolčakam ar Ko un Trockim Maskavā. – Versaļas miers vēl 
nav galīgi nācis spēkā un ilgstošs miers nav paredzams.

Ja 1914. gadā pasaules kara iemesli ir meklējami Balkānos, tad dīgļi nākošajam 
karam tagad ir atrodami Baltijas jūras piekrastē. 

Bēdīgas ir mūsu izredzes uz valstisku patstāvību, ja mēs nepratīsim apvieno-
ties un aizstāvēt savas intereses pret ienaidniekiem.

Visi par Entente cordiale – ir mūsu Jaungada devīze.

Mūžīgā neitralitāte un armija177

Ņemot vērā to, ka armijas uzturēšana valstij daudz izmaksā, pie mūsu grūtā eko-
nomiskā stāvokļa pats no sevis rodas jautājums, vai nevarēs kaut kā ierīkot valsts ap-
sargāšanu un nodrošināšanu tā, lai varētu iztikt bez dārgi izmaksājošas armijas. Bieži 
dzird domas, ka esot iespējams valsti izsludināt par neitrālu (te domāta ilgā, tā sauktā 
„mūžīgā neitralitāte”) un tad armija pavisam nebūšot vajadzīga. Tāds neitrāls stāvoklis, 
pie kura var iztikt bez armijas, mazajai Latvijai būtu ļoti izdevīgs. Par nelaimi tikai tas nav 
viegli sasniedzams: pirmkārt, ne katra neitrāla valsts var iztikt bez armijas, un, otrkārt, 
mūžīgās (ilgās) neitralitātes sasniegšana nav tik vienkārša un viegla lieta.

Visvecākā neitrālā valsts ir Šveice: tā par neitrālu atzīta 1815. gadā. Bet, kā visiem 
zināms, Šveice uztur armiju, rūpējas un nes tās labā lielus izdevumus, lai šī armija būtu 
kaujas spējīga. Pateicoties savam ģeogrāfiskajam stāvoklim, kā arī dažām sevišķām 
valsts un tautas īpašībām, Šveicei ir izdevīgāk turēt miliciju un ne pastāvīgu armiju. Ot-
rai neitrālai (no 1839. g.) valstij, Beļģijai, arī bija jāuztur armija, un tā kā tās ģeogrāfiskais 
un politiskais stāvoklis bija citāds nekā Šveicei, tad tā turēja pastāvīgu armiju.  – Kad 
kāda valsts tiek vispār atzīta par neitrālu, tad tai tiek arī uzlikts par pienākumu – aizsar-
gāt savu neitralitāti: neitrāla valsts nedrīkst karot, bet sava neitralitāte tai jāaizsargā ar 
visiem spēkiem; ja tas netiks izpildīts, neitralitāte netiks atzīta. 1870. gadā, kad franču 
armija pie Sedanas tika piespiesta pie Beļģijas robežas un tai visi ceļi priekš atkāpšanās 
bija atgriezti, tā ka armijai bija vai nu jāpadodas, vai jāpāriet pār Beļģijas robežām, Bis-
marks nosūtīja Beļģijas valdībai prasījumu, ka, ja franči pārietu pār robežu, tad Beļģijai 
bez kavēšanās jāatbruņo visas pārgājušās karaspēka daļas; ja tas netiks izpildīts, Vācijas 
armija tūdaļ pāries Beļģijas robežai. Franču armijas atbruņošanai bija vajadzīgs kara-
spēks, diezgan liels un tam vajadzēja jau būt uz robežas.  – Tikko pabeigtajā pasaules 
karā Šveicei visu kara laiku bija jātur pietiekoši liels karaspēks Vācijas un Francijas robežu 
rajonos. No neitrālajām valstīm vienīgi mazā Luksemburgas hercogiste varēja būt bez 
sava karaspēka, jo šī valstiņa bija tik niecīga, ka tās karaspēks tā kā tā būtu bez nozīmes.

Priekš tam, lai maza valsts tiktu atzīta par neitrālu, ir vajadzīgs, pirmkārt, lai šīs 
valsts tuvākie kaimiņi – lielvalstis – to par tādu atzītu un garantētu viņas neitralitāti. 
Lielvalstis to atzīs par neitrālu, ja viņām būs izdevīgi – jo sev par sliktu viņas nekad to 
nedarīs. Otrkārt, ir vajadzīgs, lai zināmā masā valsts ne tikai gribētu šo neitralitāti, bet 

177 Latvijas Kareivis, Nr. 123 (1920, 21. jūlijs). 
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lai visā valstī un tautā šī neitralitāte būtu jau, tā sakot, ieaugusi – tautai un valstij jābūt 
pilnīgi neatkarīgām no visiem bez izņēmuma ārējiem iespaidiem.

 Jau vairākus gadu simteņus pirms Šveices neitralitātes atzīšanas (1815. g.) un garan-
tēšanas Šveice jau patiesībā izturējās neitrāli pret saviem kaimiņiem: viņa neņēma dalī-
bas ne vienā, ne otrā pusē, visos gadījumos tā turējās pilnīgi vienādi pret visiem saviem 
kaimiņiem. Šveice atrodas kalnos, tādēļ cauri Šveicei nav izdevīgi karus vest un Šveice 
nevienam kaimiņam nestāv uz ceļa (tirdzniecības vai stratēģiskā). Šveicē nav nekādas 
sevišķas bagātības, tā dzīvo no savas čaklās tautas darba. Tāpēc arī viņas lielie kaimiņi 
(Austrija, Francijas, Anglija, Krievija un Portugāle) 1815. g. nāca pie slēdziena, ka visiem 
būtu labāk, ja šī grūti caurejamā kalnu zeme nepiederētu nekad nevienam no viņiem, 
bet lai tā paliktu par buferi starp lielvalstīm, un šo buferi tad visi apņemas uzturēt un 
apsargāt. Bet tikai tādēļ, ka Šveice pati centās būt neitrāla, lielvalstīm izdevās uzturēt 
viņas neitralitāti. Kā pirms 1815. g., tā līdz šim laikam Šveice neved politiku, kura būtu 
kādam vienam kaimiņam par labu un otram par sliktu. Šveice nedod nevienam no sa-
viem kaimiņiem nekādu priekšrocību, tā neslēdz nekādu slepenu līgumu, jau nemaz ne-
runājot par kara konvencijām.

Turpretim ar Beļģiju tas bija gluži citādi un tādēļ arī sekas bija citādas. 1815. g. Beļģija 
tika savienota ar Holandi; 1839. g. Beļģija sacēlās pret Holandi un Londonas konferencē 
lielvalstis atzina Beļģijas neatkarību un pēc tam, 1839. g., arī tās neitralitāti. Šī neitralitā-
te nāca ne no Beļģijas dabiskām tieksmēm un apstākļiem, bet no lielvalstīm, kurām bija 
vajadzīgs buferis uz robežām. Londonas konferences protokolā teikts: „Konference no-
darbojas ar tādiem jauniem līgumiem, kuri vislabāk savienotu Beļģijas neatkarību ar citu 
valstu līgumiem, interesēm un drošību un Eiropas līdzsvara uzturēšanu.” Tātad Beļģijas 
neitralitāte bija vajadzīga tām valstīm, kuras atzina un garantēja šo neitralitāti – Angli-
jai, Francijai, Krievijai un Prūsijai. Kamēr garantējušo valstu starpā bija miers, tikmēr arī 
neitralitāte tika ieturēta, bet, kad sākās karš, tad neitralitāte pati par sevi atkrita.

Beļģija neitralizēja, bet neitrāla tā nebija: tā uzsāka koloniju politiku, tā slēdza līgu-
mus ar priekšrocībām vienai valstij pret otru; Beļģijas ģenerālštābs strādāja kopīgi ar to 
lielvalstu štābiem, zem kuru iespaida tā atradās. Tādēļ arī kā 1870., tā 1914. g., kad sākās 
sarunas par karu, tad arvienu uzpeldēja jautājums par Beļģijas likteni.

No augšējā saprotams, ka par no vecās Krievijas atdalījušos jauno valstu neitralitāti 
nevar būt runas, vismaz tuvākā nākotnē, jo šo valstu rašanās bija iespējama caur dažu 
valstu iespaidiem un tās radās pret Krievijas gribu; cik paredzams, tad šīs jaunās valstis 
arī nākotnē stāvēs zem citu valstu iespaida. No paša pirmā savas pastāvēšanas brīža 
tās dod zināmas priekšrocības vienam vai otram no saviem kaimiņiem un slēdz ar tiem 
līgumus. Tātad šīs valstis neizturas un nevar izturēties neitrāli pret saviem kaimiņiem un 
vispār Eiropas lielvalstīm. Ja tās tiktu atzītas par neitrālām, tad tā būtu vēl mākslotāka 
neitralitāte par to, kāda bija Beļģija. Šī neitralitāte būtu par labu tikai tām lielvalstīm, 
kuras šimbrīžam noteic pasaules politikas virzienu. Bet līdzko notiktos spēku pārgrupē-
šanās pasaules politikā, tūdaļ atkristu jauno valstu neitralitāte kā nekam nevajadzīga.

Izejot no visa augšā teiktā, ir jānāk pie slēdziena, ka mūsu tēvija nevar tikt vaļā no 
dārgi izmaksājošas armijas uzturēšanas caur Latvijas izsludināšanu par neitrālu valsti. 
Pirmkārt, Latvijas neitralizēšanas iespējamība ir vairāk nekā apšaubāma  – Latvijas kā 
pastāvīgas valsts apstākļi neatļauj tai būt neitrālai, un no savas pastāvēšanas sākuma 
tā neitrāla nav bijusi. Otrkārt, ja arī Latvija tiktu izsludināta par neitrālu un šo neitra-
litāti lielvalstis garantētu, tad tomēr Latvija nevarētu palikt bez bruņota spēka, jo ne-
itralitātes garantēšana vispār neatsvabina valsti no karaspēka uzturēšanas, bet gan 
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neitralitāte uzliek pienākumu aizsargāt savu neaizskaramību ar visiem spēkiem. Ikviena 
valsts, neizslēdzot arī par neitrālām atzītās, var apsargāt savu brīvību un neatkarību ti-
kai ar apbruņotu spēku. Tā tas ir bijis līdz šim un nav paredzams, ka tuvākā nākotnē tas 
varētu grozīties. Nevajag audzēt rožainas ilūzijas par to, kas varētu būt, bet gan visus 
slēdzienus dibināt, izejot no tā stāvokļa, kurā patlaban atrodamies.

Vai mazām valstīm karaspēks ir vajadzīgs?178

Latvija ir atzīta – kā no saviem kaimiņiem, tā arī no visas pasaules – par patstāvīgu 
un neatkarīgu valsti. Šī neatkarība un patstāvība gan tika iekarota ar spēku, bet tagad šis 
darbs ir pabeigts, un tādēļ pats no sevis rodas jautājums, – vai mums ir vajadzīgs šo ap-
bruņoto spēku turēt un gatavot arī nākotnei? Tagad jau runā par mūžīgu mieru, par karu 
izbeigšanos uz visiem laikiem, un tiek runāts par to, ka tagad šķēpi jāpārkaļ par arkliem. 
Ka varbūt ir noderīgi šķēpus pārkalt par arkliem, tam vēl var piekrist, bet ložmetēju, 
šauteņu un lielgabalu pārkalšanu par arkliem nekādā ziņā nevar pielaist jau vienkārši tā-
dēļ, ka tad jau izdevīgāk būtu tos pārdot, jo cilvēce vēl nedomā no kariem atsacīties. Pat 
Tautu Līga līdz šim nav vēl nevienam saviem locekļiem likusi priekšā pamazināt armiju. 
Ne par šo utopiski teorētisko jautājumu gribu runāt, bet par tagadējo stāvokli, skatoties 
no praktiskās puses – priekš kāda mērķa tik maziņai valstij kā Latvijai ir vajadzīga armija?

Pasaulē gan pastāv tāda paraža, ka katrai neatkarīgai valstij ir kāda nebūt armija, – 
vismaz priekš reprezentācijas. Bet armijas uzturēšana maksā ļoti dārgi un domāju, ka 
Latvija gan atsacītos no šāda, tik dārgi maksājoša reprezentācijas līdzekļa; bet tam es 
gribu runāt ne par reprezentācijas armiju, bet par karam noderīgu karaspēku.

Bez šaubām, Latvijai nav ne mazākās tieksmes ko nebūt vēl iekarot, bet – tikai aiz-
sargāt iekaroto pret ārējo ienaidnieku. Bet Latvija ir ļoti maza samērā ar dažiem viņas 
kaimiņiem. Katras valsts bruņotais spēks ir apmēram proporcionāls iedzīvotāju skai-
tam, un pie vislielākās spēku uzupurēšanās armijas lielums var sasniegt ne vairāk par 
10% no iedzīvotāju skaita. Tātad, ja mūsu lielajās kaimiņu valstīs iesāksies normāla dzī-
ve un tās būs spējīgas uzstādīt armijas, kas pēc lieluma proporcionālas viņu iedzīvotāju 
skaitam, – tad Latvijas armija būs ļoti maza samērā ar šīm lielajām armijām. Tā, ņemot 
Latvijas un Igaunijas armijas kopā, viņas iztaisīs pret Krievijas armiju tikai tādu samēru, 
kā 1914.  gada divreiz palielinātā serbu armija pret Austrijas armiju; Latvijas, Igaunijas 
un Lietavas armijas kopā ņemot, ir pret Krievijas armiju tik daudz, kā serbu armija pret 
Austrijas armiju. Armiju uzturēt ir vērts tikai tad, ja armija ir spējīga sasniegt tos mērķus, 
kuri tai tiek uzdoti, ja viņa nav spējīga tos sasniegt, tad viņa neattaisno izdevumus priekš 
viņas uzturēšanas. Ja armija nav spējīga aizsargāt savu tēviju, tad viņa arī nav vajadzī-
ga, – viņa ir lieka. Mērojoties ar Krieviju, Latvijas armija iznāk skaita ziņā maza; mērojo-
ties ar Vāciju, samērs iznāk tikai mazliet labāks; mērojoties ar Poliju un ņemot Latvijas, 
Igaunijas un Lietavas armijas kopā, iznāk nedaudz, cik Rumānijai pret Austriju pirms 
kara. Latvijas armija skaita ziņā būtu spējīga mēroties tikai ar Igaunijas un Lietavas armi-
jām. Bet ar Igauniju un Lietavu nav paredzamas nekādas sadursmes: ja pat visgrūtākajos 
laikos, kad notika strīdīgo robežu jautājumu izšķiršanas, bija iespējams visus jautājumus 
nokārtot miera ceļā, tad nav ne mazāko šaubu par to, ka arī nākotnē viss tiks izšķirts 
miera ceļa. Tādēļ rodas jautājums, – kādu lomu var spēlēt Latvijas armija nākotnē par 

178 Latvijas Kareivis, Nr. 44 (1921, 25. februāris). 



358

labu Latvijai. Uz pasaules bez Latvija un viņas kaimiņiem virs zemes ir vēl daudz citas 
lielas un mazas valstis, kuru savstarpējās attiecības pastāvīgi mainās: šīs dienas draugi 
rītu paliek par ienaidniekiem, un otrādi, – vakardienas draugi ir jau šodien ienaidnieki. 
Valsts tiek būvēta ne uz vienu gadu un ne uz desmit gadiem, bet uz gadu simtiem; tādēļ 
ir jāņem vērā, ka politiskie apstākļi mainās, – ka tā, kā ir šodien, jau rīt var vairs nebūt.

Latvija ir maza, un maza ir viņas armija; pati ar saviem spēkiem vien tā nav spējīga 
aizsargāt savu neatkarību: lai Latvija būtu spējīga aizsargāties, viņai ir vajadzīgs atrast 
sev biedrus, kuri viņai palīdzētu aizsargāties. Ja nu Latvijas tuvākie dabiskie biedri arī iz-
rādās par vājiem, tad ir vajadzīgs atrast vēl kādu lielāku un stiprāku biedru, – ja ne pastā-
vīgi, tad nopietnā gadījumā. Ja Latvija grib dibināt savu drošību uz savienību ar saviem 
tuvākiem un dabiskiem biedriem – Igauniju, Somiju, Lietavu, tad, acīmredzot, katram no 
šīs savienības locekļiem ir vajadzīga armija un, jo stiprāka, jo labāk. Tātad visu šo mazo 
valstu armijas spēlē lielu lomu, ja šīs valstis grib apvienoties aizsardzības nolūkā, – jo bez 
armijas aizsardzības apvienošanās nevar būt, un arī neviena no šīm valstīm nebiedrosies 
aizsardzības savienībā ar tādu valsti, kurai nav savas armijas: kas gan otram var būt par 
prieku aizsargāt mani, ja es reizē neaizsargāju arī šo otru biedru? Tas ir mazo valstu ka-
raspēka pirmais uzdevums.

Varbūt Latvija varētu atrast sev starp lielvalstīm kādu draugu, kurš uzņemtos aiz-
sargāt Latviju. Tas ir pilnīgi iespējams un sasniedzams, bet ne par velti, jo pasaules poli-
tikā neviens neko nedara par brīvu, bet, ja ko dara priekš otra, tad pret atlīdzību. Tādēļ, 
ja kāda no lielvalstīm uzņemtos aizsargāt Latviju, tā gribētu par to attiecīgu kompen-
sāciju. Šī kompensācija mēdz būt divos veidos. Pirmkārt, Latvija varētu dot šai lielvalstij 
zināmas ekonomiskas priekšrocības un, zināms, ne mazas, bet ļoti plašas. Bet tas jau 
būtu pirmais solis uz neatkarības zaudēšanu: Latvijai vairs nebūtu brīvas rokas ekono-
miskā ziņā. Pēc tam nāktu tūliņ otrs solis: kāda nebūt politiska sarežģījuma gadījumā 
izrādītos par vajadzīgu ievest un uzturēt Latvijā aizsargājošās lielvalsts karaspēku; – tā 
Latvija pakāpeniski paliktu par koloniju. Otrais kompensācijas veids ir karaspēks. Krievija 
pirms lielā kara bija uzņēmusies aizsargāt Serbiju un Melnkalni; Vācija – Turciju, un arī ci-
tām mazām valstīm bija kāds nebūt biedrs, – vai nu pastāvīgi, vai tikai briesmu laikā; un 
par šo aizsardzību netika prasīta nekāda atlīdzība. Lielvalstis pastāvīgi cenšas nodibināt 
savā starpā līdzsvaru, tas ir, – katra lielvalsts cenšas iegūt tādu stāvokli, ka lai nebūtu 
otras tādas lielvalsts, kura militārā ziņā būtu daudz stiprāka par viņu. Ja divas lielvalstis 
ir noslēgušas savienību un tādā kārtā ieguvušas dominējošo stāvokli, tad citas lielvalstis 
lūko noslēgt otru savienību, lai iegūtu līdzsvaru pret pirmo. Lai gan mazo valstu armijas 
ir skaitliski mazas samērā ar mūslaiku lielvalstu armijām, bet viņas tomēr uz svara kau-
sa ko nebūt sver. Tādēļ, jo lielāka un stiprāka būs mazās valsts armija, jo izdevīgāku tā 
varēs iegūt sabiedroto starp lielvalstīm. Lielvalstu politiskās kombinācijās mazo valstu 
armijas spēlē lielu lomu. Serbija un Melnkalne bija Krievijas avangards Balkānu pussalā: 
tas bija avangards Pētera Lielā testamenta izpildīšanai, t.  i., – Konstantinopoles iegū-
šanai, – tas bija avangards karā ar Austriju. Serbija un Melnkalne pēdējo lomu arī ļoti 
sekmīgi izpildīja. Beļģijas armija bija Francijas avangards Francijas kreisajā flangā pret 
nenocietināto Francijas robežu, un arī Beļģijas armija spīdoši izpildīja šo lomu: ja nebūtu 
Beļģijas armijas, tad, kā pēc kara gaitas var spriest, jau 1914. gadā Parīze būtu ieņemta 
no vāciem. Lielvalstis uzņemas aizsargāt mazo valsti, ja pēdējā uzņemsies arī no savas 
puses aizsargāt šo lielvalsti un būs to spējīga izdarīt, – bet priekš tam mums ir vajadzīga 
armija. Tas ir mazo valstu karaspēka otrais uzdevums.
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Pielaidīsim tādu gadījumu, ka Latvijai, vai nu ņemot vienu pašu vai ņemot sabiedrī-
bā to ar citām Baltijas valstīm, nav neviena aizstāvja un sarga starp lielvalstīm un Latvi-
jai pilnīgi jāpaļaujas vienīgi uz pašas spēkiem (vai tikai uz savienoto Baltijas valstu spē-
kiem). Latvijai sāk mākties virsū kāds no lielajiem kaimiņiem. Zināms, iesākumā notiktu 
diplomātiskas sarunas, kuras pieņemtu arvien asāku un asāku formu, līdz pārietu drau-
dos un pēc tam tiešā uzbrukumā. Stāvoklis taptu draudošs, Latvijas valdība meklētu un 
lūgtu palīdzību no citām lielvalstīm. Gandrīz noteikti var sacīt, ka atradīsies kāda nebūt 
no lielvalstīm, kuras politikas virziens ies pilnīgi pret uzbrūkošās lielvalsts politiku, un 
tādēļ šī lielvalsts gribēs nākt Latvijai palīgā, bet, pirmkārt, viņa nezinās, kā izturas citas 
lielvalstis, un, otrkārt, viņai būs vajadzīgs sagatavoties, – tas prasīs diezgan ilgu laiku. Ja 
nu Latvijai pašai armijas nebūtu, tad pa šo laiku Latvija varētu tikt jau iekarota; pasaules 
diplomāti būs nostādīti jau notikuša fakta priekšā, tādēļ iejaukšanās šinī konfliktā jau 
būs daudz grūtāka. Bez tam katrs, zināms, palīdzēs tam, kas arī pats ko nebūt dara, 
nekā tam, kurš pats neko nedara. Ja šinī gadījumā Latvijai būs armija, tad zināmu laiku, 
vismaz tik ilgi, kamēr pienāks palīdzība no lielvalsts, arī maza armija ir spējīga aizturēt 
pat lielvalsts uzbrukumu; ja Latvija būs savienībā ar citām Baltijas valstīm, tad karš jau 
pieņemtu tik nopietnu raksturu, ka kāda nebūt cita lielvalsts bez šaubām iejauksies šinī 
karā un par labu Baltijas valstīm. Šis ir mazo valstu karaspēka trešais uzdevums.

Sabiedrībā valda doma, ka Latvija varētu tik atzīta par neitrālu valsti; tad lielvalstis, 
kuras garantētu šo neitralitāti, uzņemtos arī Latvijas aizsardzību. Neitralitātes atzīšana 
nav viegli sasniedzama. Iepriekš ir vajadzīgs šo neitralitāti pierādīt ar valsts dzīvi, tas 
ir – būt patiesi neitrālam, bez izņēmuma pret visām citām valstīm un visas valsts dzīves 
nozarēs; nezinu, vai tas šimbrīžam ir iespējams. Tas ir vajadzīgs, ka neitralitāti atzītu visi 
kaimiņi: ko palīdzēs, ja Francija un Anglija atzīs Latviju par neitrālu valsti, bet Krievija, 
Vācija un Polija neatzīs? Bet galvenais ir tas, ka neitralitāte nebūt neatsvabina valsti no 
karaspēka uzturēšanas. Tās valstis, kuras garantē neitralitāti, arī prasa, lai neitralitāti 
valsts aizsargātu ar visiem spēkiem. Ne velti visniecīgākā neitrālā valsts – Šveice pārmet 
Beļģijai, ka pēdējā nav mācējusi un gribējusi aizsargāt savu neitralitāti; – ka pirms kara 
tā nav izturējusies neitrāli un tās armija ir bijusi par mazu: ja Beļģijai būtu bijusi tik stipra 
armija kā Šveicei, tad Vācija nebūtu iedrošinājusies vai, pareizāk sakot, Vācijai nebūtu 
bijis izdevīgi vest uzbrukumu caur Beļģiju. Tātad arī šinī gadījumā mazām valstīm kara-
spēks ir vajadzīgs.

Kas attiecas uz mūžīgo mieru sakarā ar Tautu Līgu, tad, kā jau minēju, vēl līdz šim 
Tautu Līga neatsvabina nevienu no saviem biedriem no karaspēka uzturēšanas. Izejot 
no visa augšminētā un ņemot vērā to, ka pasaules politikā notiek pastāvīgas maiņas 
un spēku pārgrupēšanās, ir jānāk pie slēdziena, ka arī priekš mazajām valstīm armija ir 
vienīgais līdzeklis viņu neatkarības un patstāvības nodrošināšanai. 

Miers virs zemes179

Cik jauki skan: miers pēc pieciem kara gadiem. Cik patīkami ir priekšā stādīties dzī-
ves apstākļus, kad ne no kurienes nedraud briesmas, kad katrs var strādāt savu mierīgo 
darbu, kad viss iet likumīgu gaitu. Mūsu tauta pilnīgi dabīgi tādēļ apspriež un izskata 

179 Latvijas Kareivis, Nr. 11 (1920, 25. februāris).
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savu vēlēšanos, lai būtu noslēgts miers ar Padomju Krieviju. Bet še ceļas jautājums: kādu 
mieru mēs gribam un kādu mieru grib un var dot Padomju Krievija?

Mēs gribam, lai miers nodrošinātu Latvijas patstāvību un dotu tautai iespēju pacelt 
ziedošā stāvoklī kulturālo un ekonomisko dzīvi. Tādēļ mieram jābūt tādam, lai uz viņu 
varētu droši palaisties ilgāku laiku: varētu droši demobilizēt armiju, pilnīgi ticot, ka ne-
viens neuzbruks mums no ārienes un netaisīs sabrukumu iekšienē.

Ka Padomju Krievija grib noslēgt tādu mieru ar mums, tam es neticu. Lielinieku va-
doņi ir ļoti bieži izteikušies par savu nākamību: „Lieliniecisms var pastāvēt tikai tad, ja 
izdosies viņu izplatīt pa visu pasauli; ja tas neizdosies, tad lieliniecismam jābeidzas.” Šis 
izteiciens ir pilnīgi pareizs. Tādēļ, ja mēs pieņemam, ka lielinieki slēdz mieru ar nodomu 
izpildīt miera līgumu, tad mums jāpieņem arī, ka lielinieki ir atteikušies no savām ide-
jām, ka, parakstot mieru, tie paraksta sev politisku nāves spriedumu. Par to, ka lielinieki 
īpaši tagad, kad tiem vairs nedraud Kolčaks un Deņikins, to nedomā, man liekas, nav ko 
šaubīties. Tādēļ, domāju, par viņu viltību miera slēgšanā arī nav ko šaubīties. Bez tam, 
kas šaubās, var palasīt nopietnākos lielinieku laikrakstus, tad būs redzams, ka lielinieki 
izteicas par nomaļu valstīm. Tā laikrakstā „Voennoje Delo” (Kara komisariāta izdevums, 
kuram noteicošais iespaids militārā Krievijas politikā – red.) – lasām: „Baltijas valstis 
ir dabiska Krievijas daļa; Krievija nevar bez šīm nomalām dzīvot, tādēļ šīs nomalas 
jāpievieno pie Krievijas.”

Vai Padomju Krievija var noslēgt ar mums pastāvīgu mieru? Uz šo jautājumu var dot 
kategorisku atbildi, ka viņa to nevar. Jau vispirms tādēļ, ka Padomju Krievija nav atzīta 
pat kā pastāvīga valsts un viņas līgumiem nav likumīga pamata. Padomju Krievijas miera 
līgums ar mums nevar būt stiprāks par viņas miera līgumu ar Vāciju, kurš tika bez mazā-
kās pretrunas anulēts. Tādēļ, ja pēc Ļeņina un Trocka par Krievijas pārvaldniekiem nāks 
kādi citi, tad viņiem nebūs ne mazākā vērība jāpiegriež Ļeņina miera līgumam.

Tagad apskatīsim, ko praktisku pie šādiem apstākļiem mums dos lielinieku miers.
Vai, noslēguši ar lieliniekiem mieru, mēs varēsim demobilizēt savu armiju un at-

klāt visu robežu ar Padomju Krieviju? Ja mēs to darīsim, tad visīsākajā laikā visa Latvija 
būs pārpildīta ar lielinieku aģitatoriem un provokatoriem; bez tam visā mūsu zemē tiks 
izplatīts tīfs un mēris. Izgājušo gadu Kijevā man nāca rokās Maskavas komunistu cen-
trālkomitejas slepens sēdes protokols, kurā bija uzstādīta sīki izstrādāta programma, 
kā lieliniecisms jāizplata zemēs, kur vēl nav padomju valdības. Starp citiem pievedīšu 
šādus aizrādījumus:

„Apgrūtināt dzīvi, mākslīgi kavējot un traucējot kustību pa dzelzceļiem; izplatot 
dažādas ziņas, traucēt lauciniekiem ēdamproduktu ievešanu pilsētā, pacelt dzīves dār-
dzību. Mākslīgi naidot iedzīvotāju šķiras savā starpā: provocēt laikrakstus; provocēt 
dažādus gadījumus, izskaidrojot tos kā padarītus uz šķiru un partiju pamata. Izdarīt 
nelielus uzbrukumus, dzelzceļa bojājumus utt., lai vēl vairāk uztrauktu ļaudis un to 
atkal izlietotu partiju naida un dzīves dārdzības veicināšanai. Ar uzskaitītajiem līdzek-
ļiem panākt nemieru dažādās ļaužu šķirās un partijās. Kad tas sasniegts, tad, iestājoties 
nemierīgajās partijās, uzsākt atklātu aģitāciju par labu padomju valdībai. Gala mērķis: 
gāzt valdību un izdot sagatavotus dekrētus.”

Tikko atvērsies robeža, šī programma tiks nekavejoši izvesta dzīvē arī Latvijā. Man 
liekas, ka šīs programmas ievešana jau ir iesākusies, jo tur šai laikā pēc miera noslēgša-
nas dārdzība pacēlusies uz dažām lietām jau pāri par 100%.

Vai, noslēguši mieru, mēs varam atstāt robežu slēgtu un tādā kārtā aizkavēt lieli-
nieku ieplūšanu Latvijā?
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Lai pilnīgi slēgtu robežu pie miera stāvokļa, tad ir vajadzīgs tikpat daudz karaspēka, 
kā tagad uz frontes atrodas. Pretējā gadījumā, pie lielinieku viltības, robežu slēgšana iz-
nāks tikai priekš godīgiem cilvēkiem, bet kas nāks ar viltīgiem nolūkiem, tie tiks cauri un 
robežu apsargāšana miera stāvoklī būs priekš lieliniekiem ļoti labs ierocis provokācijas 
izplatīšanai un politisku sadursmju veicināšanai.

Vai lielinieki, kaut ārēji, izpildīs miera līguma punktus?
Var droši atbildēt, ka ne, jo tie jau tagad neizpilda miera līguma noteikumus ar igau-

ņiem. Pēc pamiera noteikumiem nebija atļauts pārgrupēt savu karaspēku uz frontes, bet 
tie to izdarīja nekavējoši. Pēc miera līguma noteikumiem tiem nav atļauts turēt igauņu 
karaspēka daļas savā armijā, bet tie ne tikai tās tura, bet tūliņ pēc miera noslēgšanas, 
sāka formēt jaunas igauņu komunistu karaspēka daļas. Pēc miera noteikumiem tie 
apsolīja nevest Igaunijā lielinieku propagandu, bet jau tagad ir aizturēti vairāki ve-
zumi, kuros sūtīti propagandas līdzekļi priekš Igaunijas. Kāpēc tad pēc Kolčaka un 
Deņikina sabrukšanas lielinieki meklē mieru visā savā vakaru frontē.

Tādēļ, ka uz šīs frontes viņi nav spējīgi ar karu ko nebūt iegūt. Viņi uzbruka Somijai – 
tika atsisti, uzbruka Igaunijai – tika atsisti; mēs viņus bez grūtībām izdzinām no Latgales 
tik tālu, cik to skaitījām par vajadzīgu. Polija ieņem bez lielām pūlēm uz visas savas fron-
tes tās robežas, kuras vēlējās. Uz kara lauka lielinieki nesakāva ne Kolčaku, ne Deņikinu, 
bet uzvarēja tos ar iekšējiem nemieriem aizmugurē. Līdz šim lielinieki nevienā frontē nav 
spējuši neko darīt savu pretinieku armijām, ja tās nepadodas lielinieku aģitācijai. Pret 
nacionāli iedvesmotu karaspēku lielinieki vēl nekur un nekad nav varējuši izturēt. Viņi to 
labi zina, un tādēļ tie tagad grib citādā ceļā uzvarēt Latviju un pārējās Baltijas valstis un 
pievienot tās Krievijai.

Mēs esam karojuši priekš Latvijas brīvības; mēs esam atbrīvojuši visu Latviju. Vai lai 
mūsu labāko brāļu un dēlu asinis ir par velti izlietas? Prasāt to tiem, kas ir uz frontes, 
priekš kam viņi ir izcīnījušies, liedami asinis, pieredzēdami aukstumu, badu un ārkārtī-
gu nogurumu. Viņi jums atbildēs, ka tagad, kad lielākais darbs jau ir padarīts, viņi grib 
būt droši, ka viņu brāļu un biedru asinis nav par velti lietas; ka labākie Latvijas dēli nav 
upurējuši savas dzīvības priekš tam, lai tad, kad lielinieki būtu izdzīti ar spēku, tos laistu 
Latvijā atpakaļ ar labu – diplomātiskā ceļā. Kaujās kritušo varoņu asinis un latviešu tau-
tas mokas nāks pār to galvām, kas grib pie tik grūti, bet patiesi izcīnītiem ieguvumiem 
vēl pielikt lielinieku paradīzes piesolījumus.

Lielinieku apsolījumi un viņu paņēmieni mums ir ļoti labi pazīstami. Mēs labi zinām, 
uz ko tie jau tagad sagatavojas, kādam nolūkam tie sūta savus aģentus uz Latviju ar 
pavēli iestāties Latvijas politiskajās partijās; kāpēc lielinieki sūta visenerģiskākos komu-
nistus ar uzdevumu iestāties Latvijas armijas ložmetējniekos, sakaru daļās un bruņoto 
automobiļu komandās. Lielinieku nolūki ir skaidri, un tos var nesaprast tikai tas, kam ir 
apnicis strādāt priekš tautas brīvības un labklājības, kam ir izredzes pēc miera noslēgša-
nas iegūt personīgu labklājību un vieglu dzīvi, kas domā par sevi, bet ne par visiem. Bet 
kas tomēr beidzot pieviļas.

Red. piezīme. Miera jautājums un miera garantijas ar padomju Krieviju, valsti, kura 
neatzīst tiesiskās attiecības un norunas, ir tiešām ļoti sarežģīts. Kādā stāvoklī mēs arī 
nenokļūtu, vienīgi mūsu uzmanība un spēks būs stiprākā garantija. Šai ziņā augšējais 
raksts dod ļoti daudz aizrādījumu ne vien politiķim, bet arī karavīram.
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Miera laika armijas lielums un valsts drošība180

Armija ir galvenais valsts drošības faktors, it sevišķi tagadējā laikmetā, kad pēc lielā 
pasaules kara politiskais līdzsvars vēl nav nodibinājies. Bet armijas uzturēšana maksā 
dārgi un šis dārgums ir sevišķi jūtams tagadējā laikmetā, kad pasaules karš ir izjaucis 
ekonomiskās dzīves labklājību un līdzsvaru. Tautai nākas uzturēt armiju gan ar naudu, 
gan ar tiešu karaklausību. Ja armijas uzturēšana ir finansiāli smaga, tad šinī jautājumā ir 
vajadzīgs ievērot vislielāko ekonomiju.

Miera laikā armijas skaitliskais lielums pats par sevi vēl neraksturo kara laika ar-
mijas stiprumu. Krievijas armija miera laikā bija 1  581  000 cilvēku liela un kara sāku-
mā – 8 710 000 cilvēku; tātad kara laikā palielinājās 2,3 reizes. Vācijas miera laika armija 
bija 761 000 vīru un kara sākumā – 2 020 000; tātad vācu armija palielinājās 2,7 reizes. 
Neskatoties uz to, ka Vācijas armija, karam sākoties, palielinājās lielākos apmēros par 
Krievijas armiju, vācu armija nebūt nebija vājāka īpašību ziņā par krievu armiju, bet gan 
otrādi: vācu armija izrādījās, karam sākoties, par visspēcīgāko kaujas ziņā.

Nevis miera laika armijas skaitliskais lielums ir tas galvenais pamats, uz kura dibi-
nājas valsts drošība, bet gan miera laika armijas darbības nostādīšana attiecīgā virzienā.

Armijas uzdevums ir vest karu. Sagatavošanās uz šā uzdevuma sekmīgu veikšanu 
uzliek visai tautai smagu nastu – mazai tautai ļoti dārgi. Ja šī armijas (pareizāk tautas) 
sagatavošana ir ļoti dārga, tomēr nedrīkst būt izšķērdīgiem: viss, ko tauta dod armijas 
sagatavošanai, ir arī jāizlieto tikai armijas sagatavošanai, bet ne citiem mērķiem. Armi-
jas (tautas) sagatavošana uz karu sastāv iekš tam, ka viss apsardzības resors nodarbojas 
tikai ar to, kas ir vajadzīgs kara gadījumā, bet ne ar ko citu. Latvijā tas tā nenotiek pilnā 
apmērā. Latvija šinī ziņā dzīvo pēc vecās Krievijas parauga. Armija nes ļoti plašu garnizo-
na dienestu, armija izpilda uz robežām muitas ierēdņu uzdevumus, un armija visplašā-
ko apmēros izpilda dažādus saimnieciskus uzdevumus. Vai tā nav izšķērdība, kad dārgi 
maksājošu armiju izlieto dažādu šķūņu, noliktavu un personu apsardzībai, kad armiju 
izlieto kontrabandistu ķeršanai un dažreiz pat malkas ciršanai. Vai tā nav tāda pat iz-
šķērdība, kāda būtu, ja ugunsdzēsēji ar savām mašīnām tiktu izlietoti ielu tīrīšanai, vai 
kad ozolu mežs tiktu cirsts malkā.

Ja armijā iesauktie ļaudis tiek izlietoti ne sagatavošanai uz karu, bet citām vajadzī-
bām, vai tad ir pareizi nosaukt to par karaklausību? Tad arī vajag pareizi nosaukt to par 
muitas klausību, cietumsargu klausību utt. Vai ir pareizi nosaukt par izdevumiem ar-
mijas uzturēšanai visu to summu, kuru Satversmes Sapulce apstiprina kā apsardzības 
resora budžetu, kad no šiem līdzekļiem tiek uzturēts garnizona dienests un daudz un da-
žādi darbi, kuri pavisam nav vajadzīgi armijas sagatavošanai uz karu. Apsardzības resora 
izdevumi nav vienīgi armijas sagatavošanas izdevumi: apsardzības resora līdzekļi iet arī 
daudzām citām vajadzībām. Še nav no svara tas, kur tiek izlietoti šie līdzekļi, jo, bez šau-
bām, muitas dienests arī ir ļoti svarīgs un arī dažādu noliktavu un personu apsargāšana 
ir svarīgi valsts uzdevumi, kuri ir jāizpilda un kuru izpildīšanai ir jāziedo līdzekļi. Bet še 
ir no svara tas apstāklis, ka, ņemot no valstiskā redzes stāvokļa, ir ļoti neekonomiski 
izlietot armiju uz viņu neattiecīgu uzdevumu izpildīšanai. Karaspēks, kurš nodarbojas 
ar muitas lietām, veiks šo uzdevumu sliktāk nekā speciālie muitas ierēdņi, un kaujas 

180 Latvijas Kareivis, Nr. 258 (1921, 13. novembris). 
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ziņā šis karaspēks būs daudz zemāks nekā tas, kurš nodarbojas tikai ar sagatavošanos 
kara darbībai.

Tāpat ļoti neekonomiski ir visi saimnieciskie darbi karaspēkā. Ja karaspēka vienības 
darbnīcā tiek pagatavoti galdi, tad, valstiski skatoties, šis galds izmaksās daudz dārgāk, 
nekā privātā darbnīcā pasūtīts galds. Krievijas armijā līdz 1910. gadam kā garnizona die-
nests, tā arī saimnieciskie darbi bija ļoti plašos apmēros. Katrs pulks savās darbnīcās 
taisīja sev visu vajadzīgo un teica, ka iznāk daudz lētāk, nekā pasūtot privātās darbnī-
cās. Bet kad še ierēķinātu valsts dzīvokli, valsts mašīnas (amata rīkus) un, galvenais, 
valsts darba spēku – par to taču valsts maksā, – tad iznāktu, ka viss tas ir daudz dārgāks. 
Bez tam pie šādiem apstākļiem vēl iesauktie armijā jāapmāca amatam un dēļ tā netiek 
militāri apmācīti. Kad iesākās karš, tad Krievijā rezervistu bija gana daudz, bet maz no 
tiem bija kārtīgi apmācīti. Tāpat Krievija bija vienīgā, kura apsargāja miera laikā savas 
robežas ar karaspēku – robežsargiem. Krievijas armijā robežsargi sastādīja nelielu da-
ļiņu no visa lielā Krievijas karaspēka. Turpretim, ja Latvija aizsargā visas savas robežas 
ar robežsargiem, tad tas iztaisa ļoti lielu procentu no visas Latvijas armijas. Krievijas 
robežsargi pasaules karā pierādīja sevi par ļoti mazsvarīgu karaspēku, lai gan miera liekā 
uz robežsargiem tika liktas lielas cerības.

Jo labāk ir nostādīta armija, jo mazāka tā var būt miera laikā un lētāk tā izmaksās 
valstij. Ja virsnieka stāvoklis ir slikts – maza alga, vājas zinības, zems sabiedriskais stā-
voklis – viņa darbs atnesīs ļoti vājus rezultātus: savu darbu viņš vāji pārzin, tam nav ne 
laika, ne līdzekļu savas zinības paplašināt, viņš pastāvīgi aizņemts ar domām, kā iegādāt 
zābakus, kur lētāk paēst pusdienas, kur dabūt siltu dzīvokli – viņš dzīvo no rokas mutē, 
no vienas dienas otrā un arī tāpat izpilda savus dienesta darbus, vai nu tie būtu kara-
spēka apmācīšana, vai kancelejas darbs. Turpretim virsnieks, kurš jūtas sevi daudzmaz 
svabadu no maizes, apģērba un dzīvokļa rūpēm, var pilnīgi nodoties savam darbam: 
viņš pastāvīgi paplašina savas zināšanas un, apbruņots ar tām, viņš droši, pašapzinīgi 
un enerģiski darīs savu darbu, kura rezultāti, bez šaubām, būs divreiz lielāki, nekā slikti 
nostādīta virsnieka darba rezultāti. Vai valstij nav izdevīgāk uzturēt vienu labi nostādītu, 
nekā divus vāji nostādītus virsniekus. Ja kareivis ir iesaukt dienestā un jau no pirmajām 
dienesta dienām tas var tik apmācīts un citu darbu tam nav, kā tikai kareiviska apmā-
cība, jo apģērbs, dzīvoklis, uzturs – viss tas tiek sagatavots caur privātiem uzņēmējiem, 
vai tāds kareivis nepabeigs savu kareivisko apmācību daudz ātrāk, nekā tas kareivis, ku-
ram jādara saimnieciskie darbi, jānes divas reizes nedēļā garnizona dienests un pie tam 
tas ir slikti novietots, tādēļ grūti mācīties. Vai valstij nav izdevīgāk, cik vien iespējams 
īsāka laikā apmācīt kara dienestā iesauktos tautas dēlus.

Armijai ir jānodarbojas tikai ar sagatavošanos uz savu tiešo uzdevumu izpildīšanu. 
Armijai ir jābūt pareizi un labi nostādītai. Tad valsts būs nodrošināta un armija izmaksās 
lētāk. Ko lēti pērk, par to dārgi samaksā.

Politiska vai apolitiska armija181

Viens no valsts likumu došanas kārtības jautājumiem ir karaklausības likums un 
mums uz dienas kārtības atrodošais karadienesta reglaments ir disciplinārais regla-
ments. Kā pirmā, tā otrā tiek noteiktas karavīra tiesības un pienākumi. Nākas izšķirt ļoti 

181 Latvijas Kareivis, Nr. 231 (1921, 12. oktobris). 
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svarīgu jautājumu par karavīra politiskajām tiesībām. Patiesībā še ir jāizšķir jautājums, 
vai armijā ir atļauta politika, vai armija ir jānostāda ārpus politikas. Vai karavīriem ir tie-
sības ņemt dalību valdības un pašvaldības iestāžu vēlēšanās, vēlēšanu aģitācijā, mītiņos, 
politiskās demonstrācijās, piederēt pie politiskām partijām, teikt politiskas runas utt., 
vai karavīram šīs tiesības netiek dotas, un armija tiek uzskatīta par valdības ieroci, bet 
ne politisko partiju ieroci.

Visās parlamentāriskās valstīs valdība pastāv tik ilgi, kamēr viņu pabalsta parla-
menta vairākums; tikko parlamenta vairākums nav mierā ar valdību, tad valdība krīt un 
tiek sastādīta jauna valdība, kuru pabalsta parlamenta vairākums. Tā kā valdība vienmēr 
izved dzīvē tikai tautas vairākuma vēlēšanos. Izejot no tā – tautas reālam spēkam ir jāiz-
pilda tikai tautas vairākuma griba – tas ir, valdības griba; no kādas vai no kādām politis-
kām partijām arī valdība nebūtu, viņa tomēr izteic tautas vairākuma gribu. Armija bez 
mazākās pretrunas izpildīs katras savas likumīgās valdības gribu tikai tad, ja pašā armijā 
nav politisku partiju. Pretējā gadījumā armija vai viņas daļas var nepildīt valdības pavē-
les, ņemot vērā to, ka partiju disciplīna bieži vien var būt stiprāka par kara disciplīnu. Ja 
armijai būs politiskas tiesības, tad taču katrā karaspēka daļā vairākums būs vienas vai 
otras politiskas partijas pusē. Ja politiskā partija, kurai ir vairākums zināmā karaspēka 
daļā, atradīsies asā naidā pret valdību, kā tad karaspēka daļa lai izpilda valdības rīkoju-
mu vai pavēli, kura runā pilnīgi pretim partijas ieskatiem un varbūt ir pat vērsta pret to. 
Parlaments grib gāzt valdību, bet ja valdības partiju pusē atrodas armijas vairākums, tad 
armija var nepieļaut šo gāšanu. Katrā valdības krīzes gadījumā armija var spēlēt izšķiro-
šo lomu, pat vienkārši sarīkojot attiecīgas demonstrācijas. Pie tam nav pat vajadzīgs, lai 
visā armija to darītu; pietiek, ja to izdara galvaspilsētas garnizons.

Man teiks, ka nav vajadzīgs dot visas pilsoņu politiskās tiesības karavīriem, ka ir 
iespējams dot vēlēšanu tiesības tāpat, kā tas notika pie Satversmes sapulces vēlēšanām, 
un citas tiesības ierobežot tik tālu, ka politika lai nekaitētu armijai. Ja armijai tiek dotas 
aktīvas politiskas tiesības, tad viņas ir jādod pilnā mērā. Kompromisa še nevar būt; kom-
promisi var novest pie vēl lielākiem pārpratumiem. Ja karavīram tiek dotas parlamenta 
vēlēšanu tiesības, tad ir vajadzīgs, lai viņš izlieto šīs tiesības pilnīgi apzinīgi, lai viņš zi-
nātu, par ko un kam viņš savu balsi nodod – tātad karavīru starpā ir jāved aģitācija, kā 
arī pašiem karavīriem ir jāuzstājas ar runām un jātur mītiņi – jāaģitē. Tātad pa vēlēšanu 
laiku karaspēka daļu nodarbošanās pārvērtīsies par politisku aģitāciju. Ļoti savāds būs 
vispār priekšnieku un sevišķi virsnieku stāvoklis. Virsnieks un vispār priekšnieks nav sko-
lotājs vai instruktors, kurš pasniedz katru dienu apmācības noteiktās stundās, pēc mācī-
bu stundu beigšanās aiziet uz mājām, un tam nav vairāk nekādas darīšanas. No virsnieka 
un vispār priekšnieka tiek prasīts daudz vairāk. Virsniekam ir jābūt audzinātājam un arī 
saimniekam. Viņam ir jāiedziļinās visā apakšnieku dzīvē; viņam ir jārūpējas par ēdienu, 
apģērbu, tīrību un kārtību; viņam ir jārūpējas arī par apakšnieku garīgo dzīvi, jādod pa-
doms, jāpaskaidro un jāatbild uz katru apakšnieka jautājumu. Tātad vēlēšanu laikmetos 
priekšniekam un virsniekam būs vislielākā mērā jāpaskaidro apakšniekam visi vēlēšanu 
jautājumi  – tas ir, jāved aģitācija visplašākos apmēros. Še katram būs visizdevīgākais 
moments nopērt ar visasākajiem vārdiem savu priekšnieku, kaimiņu vai konkurentu. Par 
savu personīgo vai politisko ienaidnieku vai karjeras konkurentu būs viegli paskaidrot 
kareivjiem: kā jūs ēdina, kā pret jums izturas, kā ved apmācības, viss tas tādēļ, ka jūsu 
komandieris ir ne tādas partijas. Kur komandieri ir no tās un tās partijas, tur viss iet pa-
visam citādi; tur visi ir labi paēduši, apģērbti, priekšnieki ar apakšniekiem satiek ļoti labi, 
apmācības vieglas utt. Atminot Kerenska laika sūros piedzīvojumus, virsniekiem būs 
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jāiestājas tai partijā, pie kuras pieder karaspēka daļas kareivju vairākums; pretējā gadīju-
mā attiecības starp virsniekiem un kareivjiem būs asas un var pārvērsties par naidīgām 
un ar tādām pašām sekām, kādas bija Kerenska laikā. Karaspēka daļās kareivju sastāvs 
pastāvīgi mainās: šogad rotā būs vairākums no zemnieku savienības, tādēļ rotas koman-
dieris piederēs pie šīs partijas; no nākošā gada iesaukuma rotā var ņemt pārsvaru sociāl-
demokrāti un rotas komandierim arī jāpāriet uz šo partiju; pēc diviem gadiem rotā ieda-
la lielā vairumā latgaliešus un rotas komandierim no jauna jāgroza politiskā pārliecība.

Ja karavīri piederēs pie politiskām partijām, tad tā partija, kura acumirklī atradīsies 
pie valdības stūres, piešķirs augstākās vietas armijā tikai saviem biedriem, bet nekādā 
ziņā pie naidīgās partijas piederošiem karavīriem. Notiks abpusējas sacensības; karavīri 
sacentīsies, lai viņu partija tiktu pie valdības stūres, un valdošā partija centīsies, lai armi-
jā būtu lielāks skaits no partijas biedriem tajos amatos, kuriem ir liels iespaids uz armiju.

Kas būtu karavīriem laupīts, ja tiem liegtas dotās politiskās tiesības? Miera laika ar-
mijas lielākā daļa sastāvēs no iesauktajiem aktīvajā dienestā. Kā dzirdams, iesaukšanas 
vecums aktīvajā dienestā tiks nolemts jaunāks par 21 gadu, turpretim visas politiskās 
tiesības tiks piešķirtas tikai tiem pilsoņiem, kuri jau ir 21 gadu veci: tātad viena daļa no 
iesaucamajiem aktīvajā dienestā politiskās tiesības nebaudīs; atliks tikai tie iesauktie, 
kuriem jau ir izpildījies 21 gads, bet vai tad tiem būtu liels zaudējums, ja viņi vienu gadu 
nebaudīs vēlēšanu tiesību; un šo tiesību viņi nebaudīs taisni tad, kad viņi ir atrauti no sa-
vām mājām, no savas tiešās nodarbošanās – tātad ir atrauti arī no savām tiešām intere-
sēm un atrodas svešā iespaidā. Varbūt, atradoties mājās, tie balsotu nevis par to partiju, 
par kuru tie balso, atrodoties karadienestā. Armijas mazākā daļa sastāv no pastāvīgi 
dienošiem virsniekiem – virsdienestniekiem, šie ļaudis, kuri izvēlējušies karadienestu par 
arodu, par savu visa mūža nodarbošanos. Viņi bauda zināmas karadienesta tiesības un 
priekšrocības, kuras ir savienotas ar zināmiem citu tiesību ierobežojumiem. Virsdienests 
pēc savas būtības nepielaiž nodarbošanos ar politiku. Ja ar bārdas dzenamo nazi griezīs 
koku, tad ar šo nazi vairs nevarēs dzīt bārdu; ja armija un viņas vadonis tiks izlietoti kā 
politisko partiju ierocis, tad armija nebūs noderīga savai tiešai vajadzības izpildīšanai. 
Man liekas, ka neviena politiskā partija nevar būt tajos ieskatos, ka augstākiem kara-
vīriem ir vēlams nodarboties ar politiku. Tas nav īsts karavīrs, kurš dzen politiku un ne 
ar savām militārām spējām, bet ar veiklu politikas dzīšanu cenšas taisīt karadienesta 
karjeru, piemēroties stiprāko politisko partiju ieskatiem.

No tieši militāra redzes stāvokļa armijai ļoti lielā mērā var kaitēt viņas 
iejaukšana politikā.

Katram priekšnieka rīkojumam un darbībai var piedot ļaunu nokrāsu, paskaidrojot 
un izplatot baumas pēc mītiņu runātāju paņēmieniem. Tādēļ priekšnieku autoritāte un 
labās attiecības starp apakšniekiem un priekšniekiem tiks iznīdētas. Priekšnieks nevar 
būt atklāts un tiešs, kā nākas būt karavīram; tam ir pastāvīgi jālavierē pēc politiskas 
straumes; pretējā gadījumā tas tiks izmests uz sēkļa.

Ņemot vērā īso dienesta laiku, karaspēka apmācība cietīs ļoti lielā mērā, jo kā virsnie-
ki, tā kareivji ilgu laiku būs aizņemti no meklēšanu drudža, ar mītiņiem, runām, aģitācijām 
utt. Karaspēka apmācība cietīs vēl arī caur to, ka dažs labs priekšnieks centīsies pielabinā-
ties apakšniekiem, atvieglojot apmācības: ir izredzes caur laiskumu iegūt labus rezultātus.

Pateicoties politikai, karavīri – politikas dzinēji – izspiedīs no armijas augstākām vietām 
tos karavīrus – speciālistus, kuri labi pārvalda un zina kara lietas, bet nemāk dzīt politiku.

Vai armijai ir jābūt politiskai vai jāpieliek ārpus politikas, – tas ir jautājums, pie kura 
izšķiršanas ir jāķeras ar vislielāko nopietnību.
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Vai Žeļigovskis apdraud Latviju?182

Mūsu sabiedrībā jau ilgu laiku cirkulē baumas, ka Žeļigovskis un kopā ar viņu arī 
Polija esot nodomājusi uzsākt ko nebūt sliktu pret Latviju,  – viņš taisoties uzbrukt 
Latvijai ar nolūku atņemt tai daļu no viņas teritorijas un varbūt pat pilnīgi iznīcināt 
Latvijas patstāvību.

Tagad kā Žeļigovskis, tā arī Lietuva ir apturējuši kara darbību uz Tautu Līgas komi-
sijas pieprasījumu un tādejādi paklausījuši Tautas Līgas lēmumam, – tagad ir iespējams 
objektīvi pārspriest Žeļigovska nolūkus pret Latviju. Nemaz neņemoties izšķirt jautā-
jumu, vai ģenerālis Žeļigovskis vienkārši tikai izpilda slepenas pavēles no Varšavas, vai 
tas rīkojas pilnīgi neatkarīgi no Polijas valdības,  – vispirms ir jākonstatē tas fakts, ka 
Žeļigovskis ir polis, un tamdēļ viņš strādā Polijas labā. Ja nu mēs pieņemsim, ka Žeļi-
govskim ir ļauni nodomi pret Latviju, tad rodas jautājums, kas poļiem ir vajadzīgs, lai 
Polija uzplauktu un būtu spēcīga valsts? Polijas valstij ir vajadzīgs: 1) ostas, jo izeja uz 
jūras pie Dancigas ir nedroša un nepietiekoša; 2) draudzīgi kaimiņi un tādi kaimiņi, ar 
kuriem Polija varētu noslēgt noteiktu sadarbību, jo viņa ir ielenkta no naidīgām kaimiņu 
valstīm; abi viņas lielākie un stiprākie kaimiņi – Krievija un Vācija – ir Polijai ļoti naidīgi. 
Tās nebūtu Polijas valsts galvenās vajadzības; bez tam dažs labs vēl iebildīs, ka Polija 
tiecas palielināt savu teritoriju. 

Polijai ir vajadzīgas ostas; Latvijai ir ļoti labas ostas, – tātad varētu nākt pie slēdzie-
na, ka Polija cenšas caur ģenerāli Žeļigovski iekarot Lietavu un tad, ejot caur Lietavu, 
okupēt Kurzemi ar Liepāju un Ventspili un varbūt ieņemt arī Rīgu un Daugavpili, tāde-
jādi pievienojot Polijai Latvijas teritorijas lielāko daļu; ar to būtu sasniegti abi mērķi: 
iegūtas ostas un palielināta Polijas teritorija. Bet tas atkal būtu pilnīgi pretī otrai no 
manis minētai Polijas nepieciešamai vajadzībai, – Polija būtu sev iemantojusi visā lat-
viešu tautā jaunu nāvīgu ienaidnieku. Bet tas vēl nebūtu viss. Ja nu mēs pieņemsim, ka 
Polijas valdība ir tik tuvredzīga, ka viņa nebaidītos no jauna kara, šoreiz ar Latviju, – kad 
Polija vēl neatrodas miera stāvoklī ar Krieviju un ir gandrīz kara stāvoklī ar Lietavu, – un 
ļoti naidīgās attiecībās ar Vāciju,  – tad mēs tomēr nevaram pielaist, ka Polija būs tik 
tuvredzīga un tiešām domātu, ka, ieņemot Liepājas, Ventspils un Rīgas ostas, tai būtu 
darīšana ar Latviju vien. Polija ļoti labi zina un tas viņai tiek atgādināts Dancigā katru 
dienu, – ka Baltijas ostu piederības jautājumus izšķir visa Eiropa, bet ne tikai tās valstis, 
kurām šīs ostas pieder. Vai tad Polijas karaspēku sagaidītu kaut kādas nopietnas grūtības 
no Vācijas un no Dancigas brīvpilsētas – ja tas uzbruktu Dancigai? Dancigu ieņemt būtu 
ļoti viegli, ja tur nestāvētu Sabiedroto flote. Polija atminas itin labi, ka Sabiedroto flote 
ņēma visdzīvāko dalību pie Rīgas un Liepājas aizstāvēšanas pret Bermontu, un, ja šīm os-
tām atkal draudētu briesmas, tad tur stāvētu atkal stipra Sabiedroto flote. Polija labi to 
zina; un tādēļ, ja Polija tiešām būtu tik tuvredzīga, ka iesāktu pret Latviju karu, tad mēs 
nedrīkstam pielaist domas, ka Polija iedrošinātos uzsākt karu pret Angliju. Tāpēc Polijai 
nav iespējams iegūt ostas ar varu: Polijai jāmeklē citi ceļi priekš tirgošanās caur Baltijas 
ostām. Šis ceļš ir draudzība ar tām valstīm, kurām šīs ostas pieder. Ja mēs aplūkojam 
Polijas attiecības pret Latviju pagājušajā gadā un šogad, tad būs redzams, ka Polija ir visu 
laiku gājusi pa šo ceļu. Pie tam, šis ceļš sakrīt ar Polijas galvenajām interesēm – iegūt sa-
biedrotos pret kopīgiem ienaidniekiem, – un uz šo jautājumu Polija skatās ļoti nopietni.

182 Latvijas Kareivis, Nr. 229 (1920, 23. novembris).
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Jau kopš Latvijas valsts dibināšanas un pirms Bermonta uzbrukuma Polija uzsāka 
nodibināt labas attiecības ar Latviju. Pa Bermonta uzbrukuma laiku Polija nāca Latvijai 
pretim. Pie Latgales atbrīvošanas Polija izpalīdzēja mums ar kara materiālu. Beidzot, 
Polija sūtīja Latvijai palīgā savu karaspēku priekš Latgales atsvabināšanas. Vai tad poļi 
būtu tiešām tik īsredzīgi, ka sūtītu savam nākošajam ienaidniekam kara materiālus 
un lietu savu kareivju asinis tās valsts labā, ar kuru tie nodomājuši karot. Mūsu laikos 
politikas virzieni mainās ļoti ātri un bijušie draugi var palikt par ienaidniekiem. Tomēr 
priekš kāda mērķa tad poļi sūtīja Latvijai kara materiālu, un priekš kam viņi sūtīja savu 
karaspēku mums palīgā? Mērķis varēja būt tikai viens: iegūt Latvijas draudzību pret ko-
pīgiem ienaidniekiem, lai varētu vest tirdzniecību caur Latvijas ostām. Man te nu daži 
atbildēs, ka poļi palīdzējuši Latvijai, cerēdami paturēt Daugavpili priekš sevis; – bet poļi 
tak ieņēma Daugavpili vieni paši, un tas pats poļu karaspēks to varēja izdarīt jau agrāk, 
nemaz nevienojoties par to ar latviešiem. Priekš kam ir Polijai vajadzīga Daugavpils? Po-
lijai vajadzīga tieša dzelzceļa satiksme ar Latvijas ostām, bet nevis Daugavpils pilsēta vai 
citadele. Zināms, daudzi Latgales poļu muižnieki ļoti vēlas, lai Latgale tiktu pievienota 
Polijai; bet tā nav nedz Polijas valdības, nedz poļu tautas vairākuma vēlēšanās. Nesen 
atkal daži latvieši dedzīgi uzstājās par to, ka Latvijai esot jāpievieno Sebeža, Ostrova un 
pat Izborska un Pleskava; – bet tā tak nebija nedz Latvijas valdības, nedz latviešu tautas 
vairākuma vēlēšanās.

Saņemot kopā visu augšā minēto, ir jānāk pie slēdziena, ka Polija ir visu laiku centu-
sies būt visdraudzīgākā ar Latviju. Bet ja tas nu tā, tad nevar būt, ka ģenerālis Žeļigovskis 
rīkotos pretī Polijas politikai un nāktu ar karu pret Latviju. No ģenerāļa Žeļigovska līdz-
šinējās darbības arī nav redzams, ka tā slēptu sevī draudus Latvijai. Ģenerāļa Žeļigovska 
darbība pret Lietavu ir pavisam cits ļoti komplicēts jautājums.

Jauno valstu ienaidniekiem ir no vislielākā svara saskaldīt šīs valstis vairākās nai-
dīgās grupās un izsaukt viņu starpā karu. Šā mērķa sasniegšanā netiek žēlots zelts un 
enerģija. Šis zelts un šī enerģija panāk savu mērķi: jaunās valstis pastāvīgi naidojas savā 
starpā un nevar tikt panākta vienošanās.

Kas vēlas brīvību, tam vajag mācēt atšķirt draugus no slepenajiem ienaidniekiem, 
atšķirt pareizos faktus no slepeno ienaidnieku provocējošām ziņām. Tikai Baltijas valstu 
savienība var aizsargāt šo valstu brīvību un neatkarību.

Vai neparādās jauni mākoņi pie 
Latvijas apvāršņa183

Latvju tauta ir karojusi un iekarojusi savu neatkarību. Tagad Latvija ir karu pabeigu-
si: atrodas miera stāvoklī ar padomju Krieviju un Vāciju; atrodas ļoti draudzīgās attiecī-
bās ar saviem kaimiņiem Igauniju, Poliju un Lietavu, kā arī ar Somiju. Savu miermīlību 
mēs esam pierādījuši uz visām pusēm. Mēs neapdraudam nekādā ziņā nevienu no kai-
miņiem, tādēļ mums būtu jācer, ka arī neviens kaimiņš mūs neapdraud. „Ko mēs esam 
viena gada laikā iekarojuši ar ieročiem rokā, tas mums arī ir jāapsargā ar ieročiem rokās 
pirmos piecdesmit gadus, lai tas netiktu mums atņemts.”.

183 Latvijas Kareivis, 249 (1920, 15. decembris). 
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Negribot pats par sevi rodas jautājums, vai mēs jau tagad varam būt tik droši par 
savu nākamo likteni, ka mums nav jābūt tā sagatavotiem priekš Latvijas neatkarības 
aizsargāšanas, ka mēs katrā laikā būtu spējīgi to aizstāvēt pret vienu no visstiprākajiem 
ienaidniekiem – uzbrucējiem. Ja mēs uz to nebūsim sagatavoti – ar saviem spēkiem un 
ar ciešu savienību ar kaimiņu valstīm – ja mēs savu neatkarību neaizstāvēsim, vai tad ne-
būs pilnīgi par velti iztērēts tik daudz Latvijas tautas bagātības priekš šīs neatkarības ie-
gūšanas? Vai tad nebūs pilnīgi par velti izliets tik daudz latvju tautas labāko dēlu asiņu? 
Priekš kam tad mums vajadzēja tik daudz cīnīties un karot, ja mēs negribētu būt spējīgi 
aizsargāt visu, kas iekarots ar tik daudz pūlēm un sviedriem, ar tik daudz izlietām asinīm.

Kas ir redzams uz rietumiem no Latvijas?
Latviju vēl līdz šim de jure neatzīst, neskatoties uz visām ārlietu ministra Meierovica 

kunga pūlēm un skaistām runām, Tautu Līga nepieņem Latviju par pilntiesīgu locekli, 
tātad Tautu Līga ar to atsakās aizstāvēt Latvijas neatkarību no citu tautu un valstu ie-
brukumiem. Nomaļu valstu neuzņemšanai Tautu Līgā varētu būt divi iemesli: Tautu Līga 
negribētu aizstāvēt Latviju, Igauniju un Lietavu kā patstāvīgas valstis; vai Tautu Līga, 
kuras rīcībā vēl šimbrīžam nav pietiekošu bruņotu spēku, nevar  – nespēj aizstāvēt šo 
valstu intereses pret stipru ienaidnieku, un tādēļ Tautu Līga negrib uzņemties to, ko tā 
vēl nespēj izvest dzīvē, lai nezaudētu jau pašā sākumā savu autoritāti. Pirmais iemesls, 
pēc maniem novērojumiem, nevarētu spēlēt nekādu lomu, jo lielākā daļa no Tautas Lī-
gas locekļiem izturas pret Latvijas tautas neatkarīgu eksistenci ļoti labvēlīgi un pabalsta 
to: mums palīdzēja un grib arī nākamībā palīdzēt Lielbritānija un Francija; mūs morāliski 
pabalsta Itālija, Beļģija, mums palīdzēja Polija un arī visas citas Rietumeiropas valstis 
izturas pret mums ļoti labvēlīgi. Tātad paliek tikai otrais iemesls, kā laikraksti ziņo, tad 
viens no Tautas Līgas locekļiem arī esot izteicies, ka Latvija, Igaunija un Lietava nevarot 
būt uzņemtas Tautu Līgā tādēļ, ka ar šīm valstīm varot iesākties kari, kuri varot lielā 
mērā ievilkt visu starptautisko politiku jaunos, ļoti grūtos sarežģījumos. Ja patiesi Tautu 
Līga neņem par savu locekli Latviju, Igauniju un Lietavu tādēļ, ka kāds lielais kaimiņš 
varētu uzbrukt šīm valstīm un Tautu Līgai nebūtu iespējas aizstāvēt šīs valstis, tad no 
tā ir skaidri redzams – pirmkārt – ka Tautu Līga nodod mūsu neatkarības aizsargāšanu 
vien mūsu pašu rokās; otrkārt, no tā vēl skaidrāki ir redzams, ka šim valstīm, pēc Tautu 
Līgas ziņām, vistuvākā nākamībā patiesi draud kara – iekarošanas briesmas. Tautu Līgas 
rīcībā nav šimbrīžam karaspēka, bet nākotnē būs; tātad, ja mums briesmas draudētu 
tikai tālākā nākotnē, tad Tautu Līga varētu mūs uzņemt; bet briesmas draud jau tagad, 
un tagad Tautu Līga mums palīdzēt nespēj. Šis Tautu Līgas ieskats pilnīgi sakrīt ar to, ko 
mēs paši varam novērot austrumos.

Komunistu propaganda ar katru dienu sāk palielināties Igaunijā, Latvijā un Lietavā: 
tiek drukātas un plaši izplatītas komunistu proklamācijas un laikraksti – Latvijā „Cīņa”, 
Lietavā – „Okopnaja Pravda”, zem kāda nosaukuma Igaunijā, man nav zināms. Ne par 
velti padomju Krievijas valdība tērē lielas naudas summas priekš proklamāciju un laik-
rakstu izdošanas un ļoti plaša komunistu organizācijas tīkla uzturēšanas, ne par velti, 
bet priekš pilnīgi noteikta mērķa sasniegšanas – šo valstu pievienošanas pie Krievijas.

Padomju Krievijai vairs nav nevienas frontes, nav neviena kaimiņa, kurš draudētu 
tai uzbrukt, tomēr padomju Krievija nedemobilizē savas armijas. Nevienam kaimiņam 
nav ne mazāko agresīvo nolūku pret padomju Krieviju. Ne bez noteikta mērķa un nolūka 
dara to un, neskatoties uz visgrūtāko un kritiskāko ekonomisko stāvokli, turpina palieli-
nāt dārgi maksājošo armijas kaujas spējību.
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Pēc laikrakstu ziņām padomju Krievija savelk lielāko daļu no savas, atsvabinājušās 
no Vrangeļa, dienvidarmijas uz savu rietumu robežu, pirmā kārtā pret Poliju, un, kā laik-
raksti tālāk ziņo – arī Igaunijas un Latvijas robežas tuvumā ir pienākušas jaunas kara-
spēka daļas diezgan lielā skaitā. Ja padomju Krievija varēja noslēgt ar Poliju pamieru un 
iesākt miera noslēgšanu uz tā paša pamiera pamata noteikumiem, tad kādēļ tad tagad 
ir vajadzīgs savilkt jaunu karaspēku uz Polijas robežas? Vēl vairāk savāda ir padomju 
Krievijas karaspēka savilkšana uz Igaunijas un Latvijas robežas, kad no Igaunijas un Lat-
vijas puses nav ne mazāko draudu padomju Krievijai.

Zināmā mērā viss augšminētais tiek paskaidrots caur Joses noti Polijas miera de-
legācijas priekšsēdētājam Domska kgam. Padomju Krievija jau protestē par Žeļigovski, 
tas ir, par poļu–leišu savstarpējām darīšanām, kad Padomju Krievijas robeža nekur nav 
apdraudēta, kā Petļura, tā Balahovičs ir atbruņoti un internēti. Tālāk ir noteiktas ziņas 
par to, ka Padomju Krievija negrib pielaist Tautu Līgas karaspēku Viļņā. Tātad Padomju 
Krievija Tautu Līgas lēmumiem grib noteikti pretoties un nevis Krievijas darīšanās, bet 
poļu–leišu robežas jautājumā. Vai te nespīd cauri tas, ka Padomju Krievija uzskata Viļņu 
par savu pilsētu, lai gan no tās ir atsacījusies miera līgumā ar Lietavu un pamiera līgumā 
ar Poliju? Ja Padomju Krievijai ļoti nepatīkas, ka Viļņā ienāks Tautu Līgas karaspēks, tad 
tas nozīmē, ka Padomju Krievijai būs caur šo apstākli daudz grūtāk dabūt atkal Viļņu 
savās rokās, vai vismaz būs jāgaida, kamēr Tautu Līgas karaspēks pēc sava uzdevuma iz-
pildīšanas no Viļņas aizies. Tātad padomju Krievijas nolūks ir ātrā laikā dabūt atkal Viļņu 
savās rokās.

Iemeslu priekš kara iesākšanas kā ar Poliju, tā ar Latviju, Igauniju un Lietavu pa-
domju Krievijai nekad netrūks, īpaši, ja šo valstu iekšiene būs pamatīgi sagatavota caur 
komunisma propagandu. Visa vēsture mums gaiši pierāda, ka uzbrukuma iemeslu nekad 
nav trūcis tam, kurš grib uzbrukt un iekarot.

Vai visa augšminētā nepietiek, lai pārliecinātos, ka austrumos uz Latvijas apvāršņa 
sāk parādīties tumši mākoņi?

Ko teiks visi tie, kuri Latvijas neatkarības iekarošanas karā ir krituši, sakropļoti un 
viņu piederīgie, ja Latvija atkal zaudēs savu neatkarību un brīvību un paliks par vienkāršu 
Krievijas provinci? Vai viņu lāsts negulsies uz visiem mums, kuri nav mācējuši aizsargāt 
šo iekaroto brīvību? Viņi nežēloja savas dzīvības priekš tēvijas atsvabināšanas un mēs 
negribam ziedot nekā priekš tēvijas apsargāšanas!

Kādi līdzekļi ir vajadzīgi priekš Latvijas apsargāšanas?
Vispirms katram latvietim ir jānostāda augstāk par visu citu Latvijas neatkarība. 

Katrā jautājumā un darīšanā, kura grozās ap Latvijas patstāvību un neatkarību nedrīkst 
būt ne partiju, ne personīgu, nedz egoistisku ieskatu. Katram latvietim ir jāmet pie malas 
visi personīgie strīdi un ieskati visos tēvijas aizsardzības jautājumos. Ja nozudīs brīvā Lat-
vija, tad pašas par sevi nozudīs Latvijas partijas, būs tikai internacionālais komunisms, 
vai pēc tam – Latvija pārvērtīsies par Krieviju ar Krievijas iekārtu un krievu partijām.

Kad būs panākts tas, ka Latvijas neatkarība stāv augstāk par partiju strīdiem, tad 
nebūs grūti vajadzības gadījumā pret draudošām briesmām nostādīt stipru, varonīgu 
Latvijas armiju.

Bet viena Latvijas armija var izrādīties par nepietiekošu priekš Latvijas neatkarī-
bas aizsargāšanas. Kā būs panākta iekšējā vienošanās valsts aizsardzības jautājumos, 
tāpat ir jāpanāk arī ārējā vienošanās visu Baltijas valstu starpā visos jautājumos, kuri 
grozās ap šo valstu neatkarības aizstāvēšanu no ārējā ienaidnieka. Arī starp Baltijas val-
stīm ir jāmet visi strīdi pie malas un katrai valstij ir jābūt tai pārliecībā, ka viena priekš 
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visām un visas priekš vienas. Ņemot kopā visas Baltijas valstis, viņas būs diezgan spēcī-
gas priekš savas neatkarības aizsargāšanas. Tad melnie mākoņi no austrumiem mums 
nebūs bīstami.

Kāda varbūtība184

Pēc laikrakstu ziņām visas Latvijas austrumu robežas tuvumā atrodas diezgan prāvi 
padomju Krievijas spēki, sagrupēti Pleskavā, Ostrovā, Sebežā un Polockā. Šā karaspēka 
starpā daudz latviešu un igauņu komunistu. Bez tam vēl uz Latvijas robežas rajonu, pēc 
drošām ziņām, virzās visa 6. padomju Krievijas armija. Padomju Krievija izskaidro šo ka-
raspēka grupēšanu Latvijas robežas tuvumā ar to, ka tai neesot citur pietiekoši daudz 
kazarmu priekš karaspēka daļu novietošanas. Miera laikā gan Krievijas armija šinī rajonā 
nekad novērota nebija. Tikai Pleskavā stāvēja trīs kājnieku pulki. Tātad šinī rajonā nekādā 
ziņā nevar būt izdevīgu kazarmu priekš karaspēka pastāvīgas novietošanas. Turpretim 
Iekškrievijā šo kazarmu ir daudz tur, kur miera laikā stāvēja Krievijas armija. 1910. gadā 
liela daļa no Krievijas armijas, kura atradās Vācijas un Austrijas robežu tuvumā, tika 
pārvesta uz Iekškrieviju. Tātad būtu jādomā, ka arī tagad Krievijas armiju būtu visizde-
vīgāk novietot vecajās kazarmās. Bet padomju Krievija atrod par izdevīgāku novietot 
lielus spēkus Latvijas robežas tuvumā  – nabadzīgā apgabalā ar mazu skaitu māju un 
pilnīgi bez kazarmām. Ņemsim tagad tādu gadījumu: rajonā starp Igaunijas robežu un 
Ostrovas–Pitalovas dzelzceļu tiek savilkti prāvi spēki. Ņemsim tādus, kādus padomju 
Krievija bez grūtībām var savilkt – sešas kavalērijas divīzijas un tikpat daudz kājnieku 
divīziju. Pirmā līnijā no 5–10 verstīm no mūsu robežas kavalērija un kājnieki tūlīt iepakaļ 
vai blakus uz galvenajiem ceļiem. Šī savilkšana var notikt ātri un mums pilnīgi nezinot. 
Padomju Krievijas kara vedējiem ir tagad diezgan svabada vieta priekš šāda plāna izstrā-
dāšanas. Tad vienā gaišā mēnešainā naktī šī kavalērija iesāk ātru,  – īsti kavalēristisku 
pāriešanu pār robežu: divas kavalērijas divīzijas caur Kačanovu uz Seidenecu un Mālupi; 
noiedamas ap 30–40 verstis185, viņas no rīta būs ar priekšējām daļām uz Pedeles tilta 
pie Mālupes un ar sekojošām daļām pie Seideneces. Divas divīzijas ies caur Muraveino 
uz Kuprovu un no rīta arī viņu priekšējās daļas būs pie Kuprovas. Divas divīzijas ies caur 
Opitišu uz Bātniekiem, iepakaļ ejošie kājnieki, nogājuši 15–20 verstis, arī būs visā rajonā 
pāri par Latvijas robežu.

Priekš tam, lai kavalērija noietu 35–40 verstis, viņai ir vajadzīgs 6–7 stundas, rēķi-
not, ka viņa ies tikai 6 verstis stundā. Šis ātrums ir pilnīgi iespējams, ieskaitot arī nelie-
las saduršanās ar ienaidnieku. Pie tam tagad visi purvi un upes ir aizsaluši, un tādēļ var 
iet pār visiem ziemas ceļiem un celiņiem un apejot vietas, kur atrodas mūsu karaspēka 
daļas. Šī kavalērija viegli pārraus pirmo robežsargu līniju, bet ar stiprajām mūsu daļām, 
ja tai neizdosies nejauši satikt, tad kauju neuzsāks, bet apies tās un atstās sev aizmugu-
rē. Tātad, ja kavalērija iesāks plkst. 2 naktī, no plkst. 8–9 tā būs norādītās vietās. Ziņas 
par kavalērijas iebrukumu nāks vispirms no robežu sargiem, bet ļoti retas un nepilnī-
gas. Retas tādēļ, ka jau vakarā priekš iebrukšanas ienaidnieka slepenās organizācijas būs 
daudzus telefonus un telegrāfus izpostījušas. Nepilnīgas ziņas būs tādēļ, ka ziņotāji būs 

184 Latvijas Kareivis, Nr. 254 (1920, 21. decembris). 
185 Versts (krievu: верста) ir sena krievu garuma mērvienība, kas atbilst 500 asīm jeb 1500 aršīnām. 
Metriskajā sistēmā viena versts atbilst 1066,8 metriem. 1 kvadrātversts = 1,138 km² jeb 113,8 ha
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pārāk uztraukti par nejaušību, pie kam daudz posteņi būs atgriezti, daudzi būs izkliedē-
ti. Tādēļ mūsu priekšniecība nedabūs daudzmaz pareizu ainu par to, kas notiek. Tomēr 
pieņemsim, ka, gaismai austot, visas mūsu karaspēka daļas būs pilnīgā kaujas kārtībā 
tanīs vietās, kur tās ir novietotas, jo nekādas kustības un pārvietošanās tās vēl nekādā 
ziņā nebūs izdarījušas laika trūkuma dēļ un arī tādēļ, ka priekšniecība atrodas pilnīgā ne-
skaidrībā par notikušo. Ja kavalērija maršu iesāktu plkst. 2 naktī, tad plkst. 3 tā pāries pār 
robežu un tādēļ augstākos štābos pirmās ziņas sāks ienākt plkst. 3½–4. Cik paies laika, 
kamēr vīrus uzmodināt, izdot rīkojumus, pavēles un ieņemt kaujas kārtību, ņemot vērā 
nopostītos telefonus. Gaismai austot, telefonus un telegrāfus sāks postīt arī kavalērija 
un, zināms, uz vietām atrodošās slepenās organizācijas sāks strādāt atklāti un droši.

Labās kolonnas kavalērijas divīzijas visu dienu mierīgi atpūtīsies un vedīs izlūkoša-
nu. Vidus un kreisā kolonna vedīs visu dienu vieglu izvairošos kauju ar savām priekšas da-
ļām, kamēr galvenie spēki atpūtīsies. Ienaidnieka kājnieki būs nonākuši noteiktās vietās 
šaipus Viļakiem, kur ieradīsies arī no rīta ap plkst. 8. Līdz plkst. 15 tie atpūtīsies un tad 
iesāks tālāko maršu. Vēlu vakarā ap plkst. 20–21 tie būs nonākuši līdz savai kavalērijai. 
Tagad kājnieki pārņems no kavalērijas kauju ar mūsu karaspēku un tā atsvabinās kava-
lēriju priekš tālākas darbības.

Kavalērija atpūtīsies līdz pulksten 2–3, iesāks tālāku gājienu. Labā kolonna uz 
Alūksni, ieņems to un ies tālāku uz Pleskavas–Rīgas šosejas pusi. Ja pie Alūksnes tā būs 
aizstāvēta, tad tomēr tā no rīta nonāks Alsviķos. Otrā un trešā kolonna ies uz Vecgulbe-
ni, kur arī ieradīsies ap plkst. 8–9 no rīta. Tātad otras dienas rītā ienaidnieka kavalērija 
būs uz līnijas Alsviķi–Alūksne un viņa kājnieku divīzijas uz līnijas Pitalova–Kuprova. Tāds 
būs izejas stāvoklis priekš kara iesākšanas.

Kas notiks Rīgā? Agri no rīta Rīgā ienāks neskaidras ziņas par ienaidnieka iebruku-
mu. Pieņemsim, ka mūsu ārlietu ministrija iesniegs steidzošu notu padomju Krievijas 
sūtnim. Sūtnis atbildēs, ka viņam nekas nav zināms un ka viņš ir steidzīgi pieprasījis 
Maskavu. Pēc pusdienas vai vakarā no Maskavas atnāks apmierinoša atbilde, ka padom-
ju Krievija nav domājusi uzbrukt Latvijai un ka tā frontē pieprasīs par notikumiem, un 
ka vainīgie tiks saukti pie stingras atbildības. Mūsu ārlietu ministrija iesniegs otru notu. 
Nākošo rītu no Maskavas pienāks paskaidrojums, ka padomju Krievijas karaspēks, patei-
coties tam, ka karaspēka daļās ir bijis daudz zaldātu no tagad pie Latvijas piederošās te-
ritorijas, uz savu galvu patvarīgi un pilnīgi pretēji padomju Krievijas rīkojumiem ir pārgā-
jis pār robežu; ka padomju Krievija ir devusi visstingrāko kategorisko pavēli karaspēkam 
atgriezties uz savu teritoriju un ka, ja šis karaspēks 36 stundu laikā neiesāks atkāpšanos, 
tad uzskatīt šo karaspēku kā nepaklausošu padomju Krievijas valdībai. Šāda atbilde at-
nāks tad, kad kavalērija būs Alsviķos un Vecgulbenē.

Tātad Latvijai būs jāiesāk karš pie stāvokļa, kad kreisais spārns pilnīgi apiets. Kādi 
arī nebūtu rīkojumi un cik ātri arī nenotiktu karaspēka kustības, tad tomēr šī kavalērija 
arī otru dienu apturēta nevarētu būt un trešo dienu tā jau ierastos mūsu kreisā spārna 
Palcmaru rajonā; no Vecgulbenes tā virzītos ar vienu kolonnu uz Jaunpiebalgu, ar otru 
kolonnu uz Cesvaini. Tā būtu tieši apdraudētas Cēsis, Ieriķi un zināmā mērā Pļaviņas. Pa 
no kavalērijas attaisītajiem vārtiem svabadi plūstu iekšā viss tas karaspēks, kurš savilkts 
Pleskavas–Ostrovas rajonā, virzoties uz Vecgulbeni un tālāk izplešoties uz rietumiem 
un dienvidrietumiem.

Kā nu uz šo lietu ar neskatās, tomēr mūsu armijas stāvoklis atrastos ārkārtīgi grū-
tos apstākļos.
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Varbūt mūsu armija tomēr atrastu līdzekļus priekš ienaidnieka apturēšanas, priekš 
tam lai tālāko tēvijas aizsargāšanu varētu vest plānveidīgi un ar sekmēm.

Bet kā pie vienas, tā pie otras varbūtības būtu jāskaita par pilnīgu neuzmanību vai 
nolaidību, ja mūsu armija patiesi nokļūtu augšminētā kritiskā stāvoklī.

Es ticu, ka šāda vai tamlīdzīga varbūtība ir paredzēta un pret to ir sperti attiecīgi 
soļi, bet tomēr neskaitu par pilnīgi lieku darīt uzmanīgus uz šādu varbūtību.

Redakcijas piezīme. Redakcija tur par vajadzīgu atzīmēt, ka pēc viņas ieskata 
mums nav nekāda iemesla domāt, ka padomju Krievija, valsts, ar kuru mūs saista mie-
ra līgums un kura šo līgumu ir vairākkārt apsolījusies godīgi turēt, būtu spējīga uz tik 
apkaunojošu līguma laušanu, un latviešu karavīrs būtu no jauna spiests mūsu tuvajam 
austrumu kaimiņam pierādīt savu nesalaužamo varonību un uzticīgo kara laimi.

Tādēļ, negribot nemaz mazināt mūsu uzticību pret tagadējo Krieviju, mums tomēr 
jāatzīst, ka mūsu neatkarīgās valsts stāvoklis prasa, lai mēs būtu nomodā pret visām 
varbūtībām, ievērojot arī vēl to, ka acumirklīgais Krievijas politiskais stāvoklis nebūt nav 
uzskatāms par sevišķi stabilu.

Izejot no šī tīri tehniskā mūsu robežu aizsardzības viedokļa, augšējam mūsu militā-
rās autoritātes rakstam tātad nevar noliegt ievērojamu interesi.

Paskaidrojums par manu rakstu „Kāda 
varbūtība” „Latvijas kareivja” 254. numurā186

No dažām pusēm izteikti pārmetumi par pieminētā raksta saturu: tas radot pilnīgi 
nepamatotu uztraukumu sabiedrībā, varot paasināt mūsu attiecības ar kaimiņiem un 
varbūt zināmā mērā atklājot kaimiņiem mūsu kārtis.

Ja jau šī varbūtība pie tagadējiem apstākļiem ir izslēgta, tad jau ļoti labi. Un „Latvijas 
Kareivja” redakcija ir pielikusi piezīmi, ka šī varbūtība ir izslēgta. Tātad nevienam nav par 
šo rakstu ko uztraukties. Turpretim, ja aizrādītai varbūtībai būtu pat vismazākā iespēja-
mība, tad nav ieteicama strausa taktika: slēpt galvu smiltīs, lai neredzētu briesmas. Un 
arī tad priekš uztraukšanās te nebūtu vairāk iemesla, kā kad es, piemēram, jautātu kādu 
man pazīstamu nama īpašnieku par to, vai viņa māja ir apdrošināta pret ugunsgrēku.

Kas attiecas uz raksta politisko nozīmi, tad, man liekas, ka brīdināšana par aizsar-
gāšanos nevar uzbudināt nevienu kaimiņa. Par mūsu kāršu atklāšanu arī nevar būt ne 
mazākās runas, jo rakstā nav pieminēts neviens no mūsu karaspēka novietošanās punk-
tiem, un domāju, ka man tie arī ir mazāk zināmi, nekā mūsu kaimiņiem. Man liekas, ka 
Latvijas militārais stāvoklis un dažādas kara varbūtības var tikt apspriestas presē tāpat, 
kā tas notiek citās valstīs. Lai lasītājiem būtu iespēja spriest, kā šādi jautājumi tiek pār-
runāti ārzemju presē un tur neko neuztrauc, nepaasina attiecības un neatklāj kārtis, tad 
pievedīšu dažus izvilkumus no priekškara kara literatūras.

„France militaire” 1908. g. martā raksta: ”Nekad mums nebūs tik izdevīgi apstāk-
ļi kā tagad, lai iegūtu atpakaļ savu pazaudēto stāvokli, kad mums ir divkārtīgi negai-
dīta palīdzība no Krievijas un Anglijas, kuras cenšas, lai iznīcinātu Vācijas kara floti un 
jūras tirgošanos.”

186 Latvijas Kareivis, Nr. 256 (1920, 23. decembris). 
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„Ripost” 1912. g. jūlijā: „Uz kādu pusi mēs arī nevēršamies, no kāda redzes stāvok-
ļa mēs arī neapsveram starptautisko stāvokli, Prūsija ir nobeigta, ja tikai Trejsavienība 
nepaliek pasīva, vai ja tikai valstsvīrs nostājas diplomātisko virzienu priekšgalā un dīda 
draugus un ienaidniekus, lai vajadzības gadījumā manevrēšanas vietā nostādītu notiku-
šu faktu. Ir pienākusi stunda, kad Francijai jāatgūst pazaudētais... Mūsu mātes stāsta 
mums par revanšu. Un kas saka revanšu, tas saka – uzbrukt!”

„France militaire” 1912. g. februārī: „Karam vajag dominēt pār visām mūsu domām”. 
Tanī pašā gadā tai pašā laikrakstā ģenerālis Maitrot raksta: „Francijas pretdarbība pie-
spiež Vāciju pastāvīgi tālāk un tālāk uz ziemeļiem pārcelt savu smaguma punktu. Fronte 
Verdun-Toul ir kļuvusi nesalaužama. Agrākais 85 kilometrus platais starpplacis (Trouèe) 
pie Charmes, pateicoties Toul un Epiral cietokšņu palielināšanai, ir palicis tikai 40 kilo-
metrus plats, bet tam ar moderno Manovilles un Pont St. Vincent cietokšņu uzbūvi arī 
šīs pieejas ir aizslēgtas. Trouèe de Charmes vairs neeksistē. Tādēļ vācu karaspēka masas 
nākamībā vairs netiks koncentrētas Lotaringijā, bet tiks savilktas Reines provincē Ķel-
nes, Udenas, Trieras, Koblencas rajonos. Lotaringijā paliks tikai aizsargāšanās armija.”

Es domāju, ka šo izvilkumu pietiks, lai pārliecinātos, ka mans raksts ir daudz nevai-
nīgāks un mazāk uztraucošs, kā pievestie izvilkumi.

Propaganda un spiegošana karaspēkā187

Jau divos gadsimteņos kari vairs neizceļas nejauši. Iemesli priekš kara rodas pakā-
peniski; ja tie eksistē jau sen, tad tiek gaidīts kara uzsākšanai izdevīgs moments. Tādēļ 
uz karu parasti gatavojas ilgāku laiku, – vairākus gadus un gadsimteņus. Sagatavošanās 
tiek vesta kā savā, tā arī nākošā ienaidnieka valstī un visas valsts dzīves nozarēs, bet ne 
tikai karaspēkā vien. Viens no kara sagatavošanās darbiem ir propaganda un spiegošana 
ienaidnieka karaspēkā.

Pirms lielā pasaules kara gandrīz nemaz netika piekopta propaganda ienaidnieka 
karaspēkā. Pirmkārt, tas nebija iespējams pie mierlaika karaspēka stingrā iekšējā režīma 
un ļoti stipras iekšējās kontrizlūkošanas; otrkārt, armijas sastāvēja tikai no kadriem, t. i., 
no kara speciālistiem, kuri propagandai grūti pieejami, un no iesaucamiem 2–8 gadu 
apmācībai, kuros arī bija grūti vest propagandu, un tādēļ izdevīgāk bija dzīt propagandu 
valstī; vispār – caur to varēja tikt propagandēti kā apmācībai iesaucamie, tā arī apmācī-
tie, t. i., no aktīvā dienesta atlaistie un ieskaitītie rezervē. Karaspēkā tika vesta tikai spie-
gošana, lai izzinātu visus sīkumus par nākošā ienaidnieka armiju, viņa sastāvu, lielumu, 
taktiku, apbruņošanu, mobilizāciju, operāciju plānus; priekšnieku raksturus un daudz 
citas kara vešanai ļoti vajadzīgās ziņas. Lai vājinātu ienaidnieka valsti, viņā tika vesta 
galvenā kārtā nacionāla un – tikai izņēmumu gadījumos sociāla propaganda. Tā, piem., 
Austrija veda Krievijas Ukrainā propagandu par ukrainiešu atdalīšanos no Krievijas; Krie-
vija, no savas puses, veda Austrijā panslāvisko propagandu – par visu slāvu tautību at-
dalīšanos no Austrijas. Kā no kara redzams, tad no Austrijas vestai propagandai nebija 
ne mazāko sekmju; turpretim Krievijas propagandai bija lieli panākumi: tie paši karavīri, 
kuri tagad ir stājušies sabiedrībā ar Vāciju un Austriju, uz kara lauka bez viena šāviena 
padevās gūstā jau pie pirmās sadursmes.

187 Latvijas Kareivis, Nr. 247 (1920, 12. decembris). 
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Lielā kara laikā iesākās propagandas vešana ienaidnieka karaspēkā. Tā, piem., jau 
1915.  gada februāra mēnesī Ziemeļpolijā man nācās sastapt šādus gadījumus. Vietās, 
kur krievu un vācu ierakumi atradās ļoti tuvu vieni no otriem (ap 50 soļu), naktīs, kad 
viss bija klusu, no vācu ierakumiem tika – it kā no vācu kareivjiem – uzsāktas sarunas. 
Runātājs stāsta par visu, kas notiek Krievijā: kā Petrogradā un citās pilsētās krievu ģene-
rāļi un priekšnieki lepni uzdzīvojot un dzerot: ka viņi piesavinājušies valsts mantu, – ka 
viss, kas kareivim pienākas, tiek nozagts; un – tādēļ krievu kareivis ir slikti apģērbts, salst 
ierakumos, ir slikti paēdis, – ka tādēļ trūkst patronu, ka nauda priekš patronu iegādāša-
nas ir – nozagta. „Ejat, palūkojat, cik lepni uzdzīvo jūsu štābos; jūs tagad vada tāds un 
tāds ģenerālis (min vārdu), mēs viņu jau vairākas reizes sakāvām un arī tagad sakausim; 
jūsu priekšniecība guļ, neko nedara un neko nezina; bet jūs kā auni atdodat savas dzī-
vības, lai jūs apkauj.” Par tamlīdzīgiem tematiem runātājs stāstīja (lasīja) katru nakti, 
veselām stundām. Tādai propagandai gan bija mazas sekmes, jo katrs redzēja, kā tā nāk 
no ienaidnieka puses, un tādēļ tā varēja samusināt tikai tumšus un sliktus elementus, 
bet tomēr zināmu īgnumu krievu karaspēkā tas radīja. Krievijas iekšienē un karaspēka 
aizmugurē Vācija nebija spējīga vest propagandu. 

Kad 1916. gada beigās Krievijas ķeizars bija nodomājis slēgt separātu mieru ar Vāci-
ju, – Anglijas sūtnis Petrogradā Būkenens sagatavoja cara valdības gāšanu un arī izveda 
to dzīvē tanī brīdī, kad cars Nikolajs izbrauca no Petrogradas uz Mogiļevu, lai iesāktu 
miera sarunas ar Vāciju. Kad cara valdība bija nogāzta un sākās revolūcijas „padziļināša-
na”, tad atkal Vācija sūtīja stiprus palīga spēkus šai revolūcijas padziļināšanai, un Krie-
vijā tas bija tad ļoti viegli izdarāms. Krievijas armija tika sagrauta ļoti ātri. Tātad pirmais 
plašos apmēros veiktais sociālās propagandas mēģinājums notika Krievijā un deva vis-
labākos rezultātus.

Turpmākajā karā šie mēģinājumi tika atkārtoti, bet viņi bija grūti izvedami, jo karo-
jošo valstu robežas bija ļoti stingri noslēgtas, un tādēļ propaganda plašos apmēros neva-
rēja tikt ievadīta, dažas atsevišķas personas nevar sapropagandēt veselas tautas masas.

1918.  gada marta sākumā Vācijas un Austrijas armijas iegāja plašajā Ukrainā, pār 
kuras robežām bija ļoti viegli tikt pāri. Marta mēnesī man gadījās diezgan daudz braukt 
pa Ukrainas dzelzceļiem un kā privātpersonai man bieži iznāca braukt vienā vagonā ar 
vācu zaldātiem. Ļoti bieži man nācās redzēt, ka jauns cilvēks, labi pārvaldīdams vācu 
valodu, iesāk ar zaldātiem sarunas, no sākuma par nevainīgām lietām un tad pakāpe-
niski pāriet uz karu, par tā pabeigšanu, valdības gāšanu utt. Trijos gadījumos (pasažieru 
kontrolē) man bija izdevība redzēt šo veiklo runātāju dokumentus, – tie bija atbraukuši 
no Londonas. Marta sākumā vācu zaldāti uzstājās ļoti noteikti par karu un galīgu uzvaru 
un šai propagandai nepadevās. Bet šī propaganda tapa arvienu plašāka un plašāka; jau 
marta beigās uz visu pilsētu ceļiem varēja redzēt, ka kāds nebūt privāts cilvēks ļoti ener-
ģiski kaut ko stāsta vairākiem kopā salasījušamies vācu zaldātiem; – šo runu pastāvīgais 
saturs grozījās ap valdības gāšanu, nepakļaušanos virsniekiem un kara pabeigšanu. Kā 
ģenerālis Ludendorfs, tā arī maršals Fošs rakstīja, ka marta mēnesī vācu karaspēkā bi-
jis sevišķi labs garastāvoklis, bet kopš jūlija vidus vācu armijā sākusies jau dezertēšana, 
rūkšana pret virsniekiem un tendences par kara izbeigšanas nepieciešamību. Tātad tri-
jos mēnešos šī propaganda bija izplatījusies no Ukrainas pa visu Vāciju. Šo propagandu 
sekmēja tas, ka Vācija atradās sevišķi grūtos apstākļos; bet tomēr, pateicoties miera 
noslēgšanai ar Krieviju un uztura līdzekļu piegādāšanai no Ukrainas, – Vācijas stāvoklis 
bija drusciņ uzlabojies, bet nevis palicis sliktāks. Tikai caur propagandu ir izskaidrojama 
Bulgārijas, Austrijas un Turcijas armiju sabrukšana, jo šo triju valstu stāvoklis 1918. gadā 
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bija samērā ar iepriekšējiem gadiem stipri uzlabojies un tādēļ citu sabrukuma cēloņu 
nevar būt.

Tagad, pēc lielā pasaules kara, pēc revolūcijām un dažādiem atbrīvošanās un citiem 
kariem – visu valstu iedzīvotāju prāti vēl ir stipri uztraukti; tiem trūkst noteikta virziena, 
ir daudz neapmierinātu; un tādēļ tagadējā laikmetā ļaužu masas vieglāk padodas propa-
gandai. Tagad visās valstīs ir no visas tautas izvēlēta vadība, tāpēc pretvalstiska sociāla 
propaganda tagad var nākt tikai un vienīgi no komunistu puses, – t. i., no padomju Krie-
vijas. Bet toties padomju Krievija ved šo pretvalstisko komunistu propagandu visplašā-
kos apmēros, nežēlodama priekš tās nekādus līdzekļus. Šīs komunistiskās propagandas 
vešanu atvieglina sekojoši apstākļi. Katrā valstī un tautā ir cik necik, – lai arī ļoti maz, – 
pārliecinātu komunistu. Tad vēl katrā valstī un tautā ir ļaudis, kuriem nav nekā ko zaudēt 
un kuri negrib pelnīties ar godīgu darbu, bet ar skaudību raugās uz katru, kurš ir ko nebūt 
ieguvis ar darbu, kuri aiz personīga naida vai atkal personīgu interešu labad ir gatavi 
pieslieties tur, kur tiem vairāk sola; – visi šie ļaudis grupējas ap pārliecinātiem komunis-
tiem, – ap padomju Krievijas aģentiem. Ir neapšaubāmi, ka daļa no šiem ļaudīm dienē 
arī armijā. Komunistu aģentiem un darbiniekiem atliek tikai uzmeklēt šos ļaudis, nodi-
bināt ar tiem sakarus, apgādāt tos ar naudas līdzekļiem kā algu – un – jauni komunistu 
darbinieki ir gatavi. Šādi darbinieki tiek meklēti katrā karaspēka daļā, štābā, iestādē un, 
kur viņi nav sastopami, tur tiek ievesti no citas karaspēka daļas vai iestādes. Kāds nebūt 
karavīrs sirsnīgi lūdzas, lai viņu pārceļ uz tādu un tādu daļu, kur viņam dienējot radinieki 
vai dzīvojot tuvumā tēvs, māte utt. Tādā veidā tiek pakāpeniski nodibināta komunistu 
organizācija vai, kā viņi paši to sauc – šūniņa, – katrā karaspēka daļā – no lielākajām līdz 
mazākajām. Šīm šūniņām tiek dotas pilnīgi noteiktas instrukcijas par to, kas viņām ir 
jādara. Zināms, šie komunistu darbinieki nekad neuzstājas par komunisma piekritējiem 
viņiem labi nepazīstamu cilvēku starpā, pavisam otrādi, sarunās ar svešajiem ir ļoti mē-
reni. Viņu pirmais uzdevums ir – zināt par visu, kas notiek karaspēkā; tātad šis uzdevums 
ir tas, kurš agrāk tika dots spiegiem–iesācējiem. Tālāk tiem ir jālūko vest sarunas par 
kritiskiem tematiem – par to, kas ir slikti, kas nepatīk, – ar ko un par ko karavīri ir neap-
mierināti. Tad jālūko visliktāko un nepatīkamāko – katrā gadījumā izskaidrot ar ļauniem 
nolūkiem no priekšniecības puses. Tad pamazām katrs priekšniecības rīkojums un darbs 
jāuzlūko kā slikts utt. Tādā veidā pamazām var radīt karaspēka daļā sarūgtinājumu un 
nemieru. Pie tagadējiem apstākļiem, kad ļoti bieži personīgās un partijas intereses tiek 
nostādītas augstāk par visu, tad šādu darbību bieži vien var uzskatīt un pieņemt par 
pilnīgi dabīgu un nebūt ne kā pretvalstisku. Caur rūguma un nemiera sacelšanu šūniņa 
var iegūt sev jaunus piekritējus. Šāds nu būtu tikai iesākuma darbs. Bet kad šī organizā-
cija daudzmaz ir jau nostiprinājusies, kad zināmās vietās jau atrodas attiecīgie organi-
zatori un vadītāji, tad sākas sistemātisks darbs. Šis darbs tiek vests paralēli karaspēka 
priekšniecības darbam: kad priekšniecība dod savu rīkojumu, tad reizē ar to arī attiecīgā 
komunistu organizācija dod savus rīkojumus, kā lai viņai padotās organizācijas reaģē 
uz priekšniecības rīkojumu, – kā lai to pūlas izskaidrot kareivjiem: kādas ziņa un kādā 
veidā ir jāizplata; kādas persona no valsts vīriem vai karaspēka priekšniecības jākritizē 
un kādas jāaizstāv, – tas viss tiek augstākā organizācijā nospriests un paziņots izpildīša-
nai. Tālāk tiek organizēti dažādi provokatoriski akti, lai paasinātu attiecības un izsauk-
tu nemierus no dažādām pusēm. Pateicoties komunistu lielajai izveicībai, lielai praksei 
un plašiem naudas līdzekļiem, šis darbs tiek vests tik plaši, ka īsā rakstā to nemaz nav 
iespējams aptvert. Tanī pašā laikā šīs komunistu organizācijas izpilda arī visus agrāko 
laiku spiegu pienākumus, tas ir – savāc ziņas par karaspēka spējām utt. Šo darbu viņām 
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ir daudz vieglāk izpildīt, nekā agrāko laiku spiegiem, pateicoties samērā daudz plašākai 
organizācijai un pateicoties tam, ka visas šīs organizācijas ietilpst karaspēka daļās: ko-
munistu darbinieki ir tanī pašā laikā arī karaspēku daļu, štābu un iestāžu darbinieki, tā-
dēļ viņi visu zina, redz un dabū savās rokās. Agrākajiem spiegiem nācās ļoti grūti uzpirkt 
cilvēku, kas šīs ziņas varētu dot vai nozagt kādu dokumentu. Tad vēl caur agrāko laiku 
spiegiem, sadabūjot kādu mobilizācijas plānu vai organizācijas štatus, nekad nevarēja 
zināt, vai šis sadabūtais plāns tiešām ir pēdējais un pareizais, vai tas nav jau atcelts un 
apmainīts pret citu, vai tajā ir ieviestas dažas pārmaiņas. Padomju Krievija caur savām 
komunistu organizācijām dabū zināt visu pēc kārtas un varbūt neko daudz vēlāk kā pa-
šas valsts karaspēka daļas.

Ir neapšaubāmi, ka padomju Krievijas kara veiksmes vislielākā mērā izskaidrojamas 
ar šīm organizācijām, to pastiprina tas fakts, ka pret nacionālām armijām padomju Krie-
vijai karš nekad tā nav veicies kā pret krievu baltajām armijām. Pēdējās bija daudz vieg-
lāk ievest šīs komunistu organizācijas un nostādīt tās sevišķi plaši. Balto armiju aizmu-
gurē komunistu organizācijas varēja pat izsaukt sacelšanos un bruņotus uzbrukumus; 
nacionālo armiju aizmugurē tas līdz šim nav izdevies. Tādēļ arī vissekmīgākā pretdarbība 
šīm komunistu organizācijām var būt tikai nacionālo jūtu un nacionālās apziņas pacel-
šanā: katram tautietim, katram nacionāli domājošam karavīram ir jānostāda tēvijas in-
tereses daudz augstāk par partijas un personīgām interesēm. Komunistu organizāciju 
ieviešanās un izplatīšanās armijā ir tikpat bīstama, kā diloņa baciļu ieviešanās un izpla-
tīšanās cilvēku plaušās; ja viņas (organizācijas vai baciļi) netiks apspiestas pašā sākumā, 
tad viņas radīs nāvīgu slimību. Katram Latvijas karavīram ir jārūpējas un jāstrādā tikai 
priekš armijas un armijas spēka labā. Kas šo savu darbu izpildīs pēc sirdsapziņas, tam 
arī neatliks laika priekš citas nodarbošanās. Bet arī katram Latvijas pilsonim ir jāsargā 
armija – tāpat, kā armija sargā to. Armija ir tautas daļa, – daļa, kuras vienīgais uzdevums 
ir – aizsargāt tautu no ienaidniekiem, bet šis vienīgais uzdevums nav viegls, un armija 
būs spējīga viņu veikt tikai tad, ja viņa nebūs iejaukta kādos citos darbos – partiju sav-
starpējos strīdos.

Propaganda kā kara vešanas līdzeklis188

Vācija pirmā iesāka vest karus ne ar patstāvīgo armiju vien, bet ar visu tautu, tas ir – 
pielietot priekš kara ne tikai armiju, bet visu tautu. Kamēr šis līdzeklis bija jauns, kamēr 
citas valstis vēl nebija iekārtojušas tā, ka varētu priekš kara izlietot visu tautu, tikmēr Vā-
cijai bija pārsvars (1813., 1814. un 1815. gadā un 1870.–71. gados). Gatavodamās uz pasau-
les karu, Vācija bija spērusi vēl nelielu soli uz priekšu: ne tikai visai vācu tautai vajadzēja 
vest karu, bet arī visām valsts nozarēm bija, karam sākoties, jāstrādā priekš armijas.

Lai gan šis solis nebija liels, tomēr, pateicoties tam, ka citās valstīs miera laikā tas 
nebija sagatavots, tad pirmajā kara gadā Vācijai netrūka ne munīcijas, ne ieroču, kamēr 
sabiedrotie cieta, lai arī nelielu, tomēr finanšu trūkumu; neskatoties uz to, ka tiem bija 
svabadi visi jūras ceļi priekš ievedumiem no ārzemēm.

Karš vilkās ilgi, laika bija daudz un angļi atrada pavisam jaunu un ļoti spēcīgu ka-
rošanas līdzekli. Angļi uzstādīja jaunu lozungu: ja karu ved apbruņotas tautas, ja karā 
izšķiras tautu likteņi un nākotne, tad karš ir vedams ne tikai ar visas savas tautas un 

188 Latvijas Kareivis, Nr. 64 (1921, 20. marts).
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valsts spēkiem uz kara lauka, bet karš ir vedams arī pret visām ienaidnieka valsts dzī-
ves nozarēm: saimniecisko, tirdzniecisko, ekonomisko un politisko – kā iekšējo, tā ārējo. 
Galvenais līdzeklis priekš politiskā kara ir – propaganda milzīgos apmēros. Cik lielu sva-
ru Anglija lika uz propagandu un cik milzīgos apmēros šī propaganda tika vesta, par to 
var spriest jau vienkārši no fakta, ka 1918. gada februārī Anglija atrada par vajadzīgu no-
dibināt jaunu ministriju – propagandas ministriju. Par propagandas ministru tika iecelts 
Nortklifs, kurš jau no kara sākuma pārvaldīja visu propagandu, jo viņam pieder liela daļa 
no Anglijas laikrakstiem, to starpā „Daily Mail” un „Time”, un bez tam viņš atradās ļoti 
ciešā sakarā ar lielākajiem ārzemju laikrakstiem, kā Krievijas „Novoe Vremja”, Holandes 
„Telegraf” un Itālijas „Sekolo”. Kā tikko beidzās karš, tā šī ministrija tūliņ tika izformēta, 
jo viņa savu darbu bija pabeigusi, tā vairāk nebija vajadzīga, un pēc Anglijas preses brīvī-
bas tai vairs nebija ne mazākā oficiālā darba lauka. Kādus milzīgus rezultātus ir devusi 
šīs ministrijas (galvenā kārtā paša ministra Nortklifa) darbība, ir redzams no grāmatas, 
kura izdota no ministra pirmā palīga pēra Kempbela Stjuarta „Crewe House189 noslēpu-
mi” (Secrets of Crewe House by Sir Campbell Stuart, London 1920).

Galvenais sekmīgas propagandas noteikums – radīt priekš propagandas labvēlīgu 
atmosfēru. Kamēr nav panākta izdevīga atmosfēra, tikmēr nedrīkst iesākt propagandu 
ne karaspēkā, ne civiliedzīvotāju starpā; karaspēks un civiliedzīvotāji ir no vienāda svara 
priekš propagandas. Lai radītu labvēlīgu atmosfēru – ir vajadzīga neatlaidīga propagan-
das politika; priekš pēdējās ir nepieciešama pilnīga noteiktība veselīgā valsts politikā. 
Propaganda var sākties tikai tad, ja ir cieti nostādītas politikas pamatlīnijas. Par propa-
gandas vešanas izejas punktiem var tikt izlietoti tikai tādi fakti, kuri dibinājas uz patie-
sību; propagandā izlietotie argumenti nekad nedrīkst runāt viens otram pretim. Katrs 
zem kādu nebūt apstākļu iespaida nepareizi spertais solis nav vairs nekad izlabojams.

Aprīļa mēnesī iesākusies propagandas darbība no Itālijas frontes pret Austriju: iz-
dots laikraksts poļu, čehu, jugoslāvu un rumāņu valodās, kurš ar dažādiem līdzekļiem 
sūtīts pāri frontei; sūtīts milzīgi daudz proklamāciju, propagandas rezultāti bijuši stipri 
manāmi: labprātīgo gūstekņu skaits vairojies ļoti ātri. Kad jūnija mēnesī itāliešu armi-
ja sekmīgi atsitusi austriešu uzbrukumu, tad Itālijas armijas virspavēlnieks izteicis savu 
pateicību propagandas komisijai, pie kam uzvērdams, ka krietna daļa no uzvaras esot 
propagandas komisijas darba panākums. Tādas pašas un vēl lielākas sekmes propagan-
dai bijušas Bulgārijā un Turcijā: grūtāk gājis Vācijā: še bijis pat jāpārmaina propagandas 
vadītājs, bet ar ciešu gribu un noteiktu sistemātisku darbu galu galā tomēr panākti spī-
doši rezultāti.

Tātad propaganda ir tagad tapusi par ļoti nopietnu kara ieroci. Lai propaganda dotu 
ceramus rezultātus, tad, zināms, tai ir jātiek vadītai no viena centra un tai ir jābūt pilnīgi 
saskaņotai ar valsts tagadējo un vismaz tuvākās nākotnes politiku, jo pretējā gadīju-
mā propaganda var atnest lielāku ļaunumu pašu valstij, nekā ienaidniekam. Visiem ir 
ļoti labi zināms, ka padomju Krievija ved propagandu ne mazākos apmēros, kā to darīja 
Anglija kara laikā, un ka padomju Krievija ir uzvarējusi savus ienaidniekus, tikai patei-
coties propagandai. Bet šim apstāklim netiek piegriezta vērība, un tas netiek novērtēts 
pēc viņa svarīguma. Mēdz teikt, ka propaganda tiek izlietota tādēļ, ka Krievija ved karus 
savu ideju izplatīšanai; ka tas nav valsts karš, bet ir šķiru karš, ka tādēļ zināmas idejas 
labā nedrīkst aizliegt propagandu. Patiesībā tas tā nav. Ja padomju Krievijas propaganda 
būtu tikai priekš idejas, bet ne priekš iekarošanas, tad propaganda runātu taisnību, bet 

189 Crewe House – nams, kurā atradās propagandas ministrija.
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padomju Krievijas propaganda taisnību nerunā: uz ārieni – tā apsola citas tautas atsva-
bināt no verdzības un dot ļaudīm brīvību, bet padomju Krievijā nav nevienas brīvības, 
izņemot brīvību mirt; padomju Krievijas propaganda apsola paradīzi ar visiem dzīves la-
bumiem, bet pašā viņas iekšienē ir bads un posts. Tātad šī propaganda nav priekš idejas 
izplatīšanas, bet priekš tam, lai padarītu vājākus savus tagadējos vai nākamos ienaidnie-
kus – tātad šī propaganda ir kara un iekarošanas līdzeklis. Tas ir tāds solis, kuram ir va-
jadzīgs piegriezt vērību. Otrs fakts ir šāds: Anglija, līdz ko pabeidza karu, tūliņ izformēja 
savu propagandas ministriju un izbeidza propagandu pret Vāciju: slēdzot mieru, Anglija 
izbeidza karu ar ieročiem un tādēļ izbeidza karu arī ar propagandu; Anglija slēdza patie-
su mieru, kur vakarējais ienaidnieks palika tai par draudzīgu kaimiņu. Padomju Krievija 
slēdz mieru, bet tikai ieroču mieru, kamēr otrais līdzeklis – propaganda turpina karu. Vai 
tas ir sirsnīgs miers? Notikumi Gruzijā neapstiprina padomju Krievijas miera sirsnīgumu.

Ņemot vērā to, ar cik lielām sekmēm Anglija izlietoja propagandu priekš ienaid-
nieka uzvarēšanas un ar cik lielām sekmēm to vēl tagad izlieto padomju Krievija priekš 
savu kara mērķu sasniegšanas, ir jānāk pie pārliecības, ka šinīs laikos propagandu nevar 
uztaisīt tikai par zināmas idejas izplatīšanas līdzekli, bet ka propaganda ir jāuzskata par 
ļoti nopietnu politisku un militāru līdzekli, ar kura palīdzību ir iespējams uzvarēt ienaid-
nieku karā un arī bez kara, – nospiest to vienīgi var ar propagandu. Nortklifa propagan-
das noteikumos vēl ir aizrādījums: „Vislietderīgāk ir ierīkot propagandu tā, ka lai neviens 
nejustu, ka tā ir propaganda, un nekādā gadījumā nedrīkst nākt zināms, no kurienes 
propaganda nāk”. Tātad pie labi organizētas propagandas neviens nejutīs, ka propagan-
da tiek vesta, bet būs tanī pārliecībā, ka tas, par ko tiek propagandēts, ir arī nepieciešami 
vajadzīgs. Tālāk, – ja arī sabiedrība ko nojaustu, ka par šādu vai tādu ideju propaganda 
tiek vesta, tad tomēr neviens nezinās, kas to propagandu ved – vai nu mēs paši propa-
gandējam, izplatām zināmu ideju, gribēdami iegūt caur to zināmu labumu, vai to dara 
mūsu ienaidnieks, gribēdams mūs vājināt un iekarot vai nu ar militāra spēka palīdzību 
vai pat vienīgi ar propagandu sadalot mūsu spēkus un savedot tos savstarpējā karā.

Vienīgais līdzeklis priekš ienaidnieka atklātas vai slepenas – propagandas apkaro-
šanas ir sava propaganda: kā no apbruņota spēka aizsargājas ar savu apbruņotu spēku, 
tā no propagandas – ar savu propagandu. Kā no augšminētiem Nortklifa propagandas 
pamata principiem ir redzams, tad propaganda nevar tikt sekmīgi izvesta dzīvē no sa-
biedrības; propagandu ir vajadzīgs organizēt valdībai, un sabiedrība var tikai nākt valdī-
bai talkā vislielākā mērā.

Visādā ziņā ir neapšaubāms tas fakts, ka propaganda ir ļoti nopietns ierocis un tādēļ 
propagandai ir jāpiegriež vislielākā vērība.

Latvijas militārais stāvoklis190

(Lekcija, nolasīta kareivju informācijas kursos)

I
Kad laucinieks var droši darboties uz laukiem un pilsētnieks strādāt pilsētā, nebai-

doties, ka viņiem uzbruks citi ļaudis un atņems viņu sūri grūti iestrādātās mantas? Man 
rādās, ka tikai tad, kad katrs nelikumīgu darbu darītājs tiks noķerts un sodīts. Kas ir li-
kumīgs un kas pretlikumīgs, to nav grūti nosacīt, sēžot kabinetā; nav grūti arī izsludināt 

190 Latvijas Kareivis, Nr. 22, 23, 24 (1920, 14. marts, 16. marts, 17. marts). 
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un darīt visiem zināmu, ka tādi un tādi pretlikumīgi darbi sodāmi ar tādiem un tādiem 
sodiem. Bet ir ļoti grūti noķert katru noziedznieku un to nosodīt, ir ļoti grūti visus cilvē-
kus piespiest izpildīt likumus. Priekš tam, lai visus piespiestu izpildīt likumus, lai nodro-
šinātu valsts iedzīvotājus no laupīšanām un zādzībās, ir vajadzīga ļoti plaša organizācija 
un stiprs bruņots spēks. Ka šī organizācija ir nepieciešami vajadzīga, to mēs redzam no 
citu tautu dzīves; nav nevienas kulturālas valsts, kurā nebūtu priekš iekšējā miera uz-
turēšanas plašas organizācijas ar bruņoto spēku; to sauc par policiju, miliciju vai arī kā 
citādi. Tā kā šīs iestādes visur ir ļoti lielas, tad tas pierāda, ka visās tautās un valstīs ir ļoti 
daudz noziedzīga elementa, kuru var tikai ar bruņotu spēku palīdzību piespiest izpildīt 
likumus. Tātad katrai tautai ir jāuztur ļoti daudz ļaužu un dārgi maksājošu iestāžu priekš 
tam, lai katrs cilvēks būtu drošs no laupīšanām un zādzībām. Ja kāda valsts negribētu 
uzturēt dārgi izmaksājušo policiju, tad tādā valstī katram cilvēkam būtu patstāvīgi pa-
šam jāsargā savs īpašums un sava dzīvība, pie kam šāda apsardzība savu mērķi nesa-
sniegtu: kur par sargu būtu viens, tur uzbruktu divi laupītāji un tiem būtu sekmes. Līdz 
šim nav pasaulē nevienas valsts, kura varētu iztikt bez policijas; tas pierāda, ka nav ne-
vienas tautas, kurā visi cilvēki būtu sasnieguši tik augstu morālisku stāvokli, ka viņi visi, 
bez izņēmuma, labprātīgi padotos visiem rīkojumiem un noteikumiem. Man liekas, ka 
neviens arī nevar šaubīties par to, ka priekš iekšējā miera un kārtības uzturēšanas katrai 
valstij nepieciešama policija, un kaut arī pēdējā izmaksātu ļoti dārgi. Bet ļoti daudz vēl 
šaubas par to, vai vajadzīgs apbruņots spēks – armija – tautas apsardzībai pretī varbūtē-
jiem uzbrukumiem no ārienes. 

Pēc Versaļas miera noslēgšanas tika visai pasaulei apsolīts mūžīgs, pastāvīgs miers. 
Beigas visiem kariem un uz visiem laikiem! Liekas, daži no šā uzsaukuma autoriem arī 
nopietni ticēja, ka tam būs panākumi. Tomēr es esmu pārliecināts, ka šādu ticētāju bija 
ļoti maz arī miera slēdzēju starpā. Pie šīs pārliecības es nāku aiz šādiem iemesliem.

„Mūžīgā miera” lozungs pie Versaļas miera slēgšanas nāca no Amerikas. Tikko mū-
žīgā miera idejas galvenais aizstāvis Ziemeļamerikas Savienoto Valstu prezidents Vilsons 
atgriezās no Versaļas uz Ameriku, tad Amerika ļoti steidzīgi ķērās pie lieliskas jaunu kara 
kuģu būvniecības. Tātad pat Amerikas Savienotās Valstis domā, ka mieru varēs baudīt 
tikai tad, ja viņām būs ļoti stipra kara flote. Kā zināms, kara flotes uzbūvēšana un uztu-
rēšana izmaksā daudz vairāk nekā sauszemes karaspēka uzturēšana.

Anglijas valdība ir nodomājusi nākamībā atstāt „tikai” 200 000 lielu pastāvīgu ar-
miju. Bet šajos 200 000 nav ieskaitīti koloniju karapulki, kuru skaits priekš kara bija ļoti 
liels un pa kara laiku tas būs krietni pieaudzis. Bez tam, ja ņem vērā, ka Anglijā ieviesta 
vispārēja karaklausība, kuras priekš kara nebija, tad ir skaidrs, ka pēc Anglijas armijas de-
mobilizācijas šie 200 000 būs tikai kadrs priekš kara gadījuma; vajadzības gadījumā An-
glija no šī kadra varēs daudz ātrāk izaudzināt lielu armiju, nekā viņa to varēja 1914. gadā. 
Bez tam nav zināms, kad vēl Anglija samazinās savu armiju līdz 200 000. Tad vēl jāņem 
vērā, ka Anglija atrodas uz salām, kuras apsargā visstiprākā kara flote pasaulē.

Par cik pēc Versaļas miera Francija domā samazināt savu armiju, nav zināms. Bet ir 
redzams, ka Francija nebūt nesteidzas demobilizēt savu armiju un uztura to ļoti lielu, 
kas nu nepavisam nesaskan ar mūžīgā miera ideju. Francijas armijas apmēri patlaban 
tālu pārsniedz tos, kādi Francijai bija, kad tā gatavojās karam ar Vāciju.

Vācija ir spiesta samazināt savu oficiālo karaspēku, demobilizējot to pa noteiktām 
daļām: kā tas noteikts Versaļas miera līgumā. Bet patiesi Vācija ir saorganizējusi lielu 
neoficiālu karaspēku (Einwohnerwehr, Ortswehr u. tml.), kurš šimbrīžam pārsniedz 
divus miljonus.
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Padomju Krievija arī oficiāli ziņo, ka tā grib mieru un samazina savu karaspēku un ka 
dažas armijas jau pārvērstas par darba armijām. Neoficiāli ir zināms, ka padomju Krievija 
taisni tagad stipri organizē jaunu karaspēku. Jo ko citu nozīmē veco ģenerāļu iecelšana 
augstās un atbildīgās vietās un komisāru tiesību un uzdevumu ierobežošana armijā? Kas 
attiecas uz karaspēka pārvēršanu par darba armijām, tad tas notiek tādēļ, ka Krievijā 
ir mobilizēti visi darbaspējīgie vīrieši un tādēļ priekš valsts darbiem ne no kurienes nav 
iespējams dabūt strādniekus, kā tikai no armijas. Tālāk, pēc pārbaudītām ziņām, izrādās, 
ka karaspēka daļu pārvēršana par darba armijām nebūt nenozīmē karaspēka samazinā-
šanu, bet tikai zināmu karaspēka daļu pielikšanu pie darba, pie kam darba armija katrā 
brīdī var tik viegli pārvērsta par tautas armiju, jo ieroči un munīcija no darba armijām 
netiek nodoti noliktavās, bet uzglabājas pie katras karaspēka daļas.

Ja nemaz nedzirdam uztraucošo politisko ziņu, ir tad, domāju, pietiktu ar augšā ap-
rakstīto militāro stāvokli, lai varētu droši teikt, ka uz mūžīgu mieru neviens nedomā, bet 
politisko ziņu par to, ka neviens mūžīgam mieram netic, arī netrūkst. Augšā minētais 
militārais stāvoklis rāda mums ne tikai to, ka netic pasaules mieram: ja augšā minētās 
valstis rēķinātos ar kara varbūtību tikai tikpat lielu, kā pirms 1914. gada, tad tās arī turē-
tu tikai tikpat lielu karaspēku, kāds viņām bija pirms kara. Bet kā mēs redzam, tad visas 
valstis uztur daudz lielākas armijas, nekā pirms 1914. gada. Vai tas it skaidri nerāda to, 
ka tagadējais politiskais stāvoklis ir ļoti nedrošs, ka karš var katru acumirkli uzliesmot 
no jauna un ka tādēļ vienīgais līdzeklis aizsargāties no briesmām – turēt stipru armiju 
pilnīgā kara gatavībā. Armija izmaksā ļoti daudz, bet tomēr daudz mazāk par to, kas būs 
jāupurē, ja ienaidnieks pārnāks pār robežu – izpostīs zemi, paņems kontribūciju naudā 
un mantās.

II
Rodas jautājums, no kam ceļas šis nedrošais stāvoklis, kurš prasa no visām valstīm 

pastāvīgu kara gatavību? Katrai tautai ir savas tās sauktās dzīvības intereses; tās ir tik 
svarīgas intereses priekš visas tautas, ka no tām atkarājas visas tautas labklājība un daž-
reiz pat tālākās attīstības iespējamība. Tā, piem., ja Anglijai vai Francijai atņemtu visas 
viņu kolonijas, tad šīs valstis ne tikai nevarētu spēlēt lielvalstu lomu, bet tām būtu pat 
jāpamazina iedzīvotāju skaits savās zemēs, jo iedzīvotājiem nebūtu visiem ko ēst. Vēl 
vairāk, nav vajadzīgs pieņemt, ka Anglijai un Francijai jāzaudē kolonijas; pietiek, ja pie-
ņemam, ka šo lielvalstu tirgošanās tiktu apspiesta un pat ne spaidu ceļā, bet vienīgi ar 
svabadu, bet spēcīgu konkurenci. Ar to Anglijas un Francijas dzīvības intereses būtu aiz-
skartas vissāpīgākajā vietā. Pēc Versaļas miera līguma ļoti daudzu tautu dzīvības intere-
šu jautājumi palikuši neizšķirti vai arī izšķirti tā, ka tautas mierā nevar palikt: viena tauta 
pazaudējusi ogles, bez kurām tā nevar dzīvot un kuru zaudējums izjauc visu viņas līdzši-
nējo saimniecību; otra tauta pazaudējusi petrolejas avotus, trešā sadalīta starp diviem 
kaimiņiem utt. Tālāk es domāju, ka pietiks, kad pievedīšu kāda Versaļa miera konferen-
ces dalībnieka vārdus: „Kamēr nebūs izšķirts Krievijas jautājums, tikmēr pasaulē miera 
nebūs”. Krievijas jautājums līdz šim nav vēl izšķirts un tā izšķiršana nav arī drīzumā pare-
dzama. Šimbrīžam lielākā daļa no bijušās krievu valsts ir zem komunistu valdības, kura 
valda ar terora palīdzību un ved karus par internacionāliem lozungiem. Bet tā tas ilgi 
nepaliks. Tagad komunistu valdība ir nākusi pie slēdziena, ka internacionālisma idejas 
nav iespējams izplatīt to tautu starpā, kurām ir stipra nacionālā pašapziņa; tādēļ komu-
nisti grib sākt miera sarunas ar citām tautām. No šī, starp citu, redzams, ka arī Krievijā 
nacionālās idejas sāk ņemt virsroku pār internacionālajām. Bez šaubām ir jāsagaida, ka 
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tuvā nākotnē visas Krievijas tautas šķiras aizmirsīs savstarpējo ienaidu un savienosies 
zem „vienotas, nedalītas Krievijas” lozunga. Jo faktiski komunisti jau arī līdz šim, tā-
pat kā Deņikins, centās apvienot sašķēlušos agrāko Krieviju. Būtu ļoti naivi domāt, ka, 
ja Krievijā izbeigsies šķiru ienaids un nodibināsies viena valdība, ka tad Krievija labprāt 
atsacīsies un aizmirsīs visu to, kā iegūšanas dēļ tā vairākus gadu simteņus karojusi. Vai 
Krievija aizmirsīs to, ka tā no 13. līdz 18. gadsimtenim vedusi karus, lai iegūtu Baltijas 
jūras piekrasti? Vai Krievijai Baltijas jūra tagad mazāk vajadzīga, nekā tas bija sākot no 
13. gadsimteņa? Tāpat arī Krievija neaizmirsīs visas citas bijušās nomales, kuras tā bija 
ieguvusi caur grūtiem kariem.

Tātad Krievijas jautājums visādā ziņā tiks izšķirts ar karu, un vienīgais faktors, kurš 
pie šā jautājuma izšķiršanas būs noteicošais, būs – stipra armija. Taisni tādēļ visas valstis 
un tautas cenšas uzturēt stipras armijas. Arī mēs esam spiesti būt par šā jautājuma iz-
šķiršanas dalībniekiem, un ja mēs gribam, lai Krievijas jautājums tiktu priekš mums pie-
tiekoši labi izšķirts, tad mums no vislielākā svara ir saformēt un uzturēt stipru armiju. 
Armija ir iekarojusi mūsu brīvību un – tikai armija ir spējīga aizsargāt šo brīvību.

Ja mēs pat pavirši pārskatīsim, kā 1918. un 1919. gadā sāka dibināties jaunās valstis, 
kā tās dabūja tiesības un tika no citām valstīm atzītas, tad visur redzēsim vienu un to 
pašu: kas parādīja spēku, tam laimējās, tam tika tiesības. Ļoti bieži diplomāti sprieda 
vienu, bet kamēr tie kabinetos sēdēja un sprieda, tikmēr karaspēks izdarīja pavisam 
citu – un diplomātiem bija jāpiekrīt tam, kas izdarīts. Diplomāti varēja runāt, cik patīk, 
bet Bermonts sēdēja Jelgavā un jutās pilnīgi mierīgs. Viņš atstāja Jelgavu tikai tad, kad 
viņu uz to piespieda – karaspēks. Diplomāti varētu runāt un rakstīt, cik patīk, bet komu-
nisti dzīvotu Latgalē mierīgi līdz šim, kā tagad igauņi sēd latviešu zemē ap Valku, ja mēs 
viņus (komunistus) nebūtu izdzinuši ar karaspēku. Versaļas miera slēdzēji atzina Galīciju 
un Bukovinu, bet poļi un rumāņi izdalīja tās savā starpā, jo Galīcijai bija maz karaspēka; 
kad tas bija izdarīts, tad arī diplomātiem cits nekas neatlika, kā piekrist.

Karaspēku uzturēt ir grūti – tur visi ir vienisprātis, to zina katrs. Bet, ja šimbrīžam 
visas valstis un tautas uztura stipras armijas, tad viņas laikam gan būs aprēķinājušas, 
ka tomēr lētāk iznāk uzturēt savu karaspēku, nekā svešu, kas būs ienācis un okupējis 
vai nu visu valsti, vai daļu no tās; to vajag arī mums aprēķināt, un es domāju, ka šis 
aprēķins ir ļoti vienkāršs: vajag tikai salīdzināt, cik grūta bija pagājušajā gadā lielinie-
ku uzturēšana Rīgā un Bermonta uzturēšana Jelgavā un cik tagad grūta ir mūsu pašu 
karapulku uzturēšana.

III
Armiju demobilizēt un iznīcināt ir viegli, bet to no jauna saorganizēt ir ārkārtīgi 

grūti, un paiet ilgs laiks, kamēr to izdara. Var armiju pamazināt, bet nekādā gadījumā 
pašreizējos apstākļos nedrīkst mazināt armijas kaujas spējas. Šimbrīžam mūsu armijas 
pārāk liela daļa dzīvo aizmugurē. Šai nevēlamajai parādībai ir divi iemesli. Mūsu valsts 
dibinājās reizē ar armiju. Visu pagājušo laiku strādāja galvenā kārtā kara iestādes, ka-
mēr civiliestādes tikai tagad sāk uzņemt viņām piekrītošos uzdevumus no pirmajām. Tā 
kā visu šo laiku visa valsts aparāta darbība pārāk stutējās uz kara resora, kas pēdējam 
bija gribot negribot jāiztur, jo pat līdz šim laikam nav civilo iestāžu, kas uzņemtos visu 
vispārīgās kārtības uzturēšanu un armijas apgādāšanu ar visu vajadzīgo. Šimbrīžam ar-
mija pati auž drēbes, ģērē ādas, šuj drēbes un zābakus, taisa desas un konservus, labo 
dzelzceļus un telegrāfa līnijas un pat labo dažādas mašīnas – vārdu sakot, nav nevie-
nas nozares valsts dzīvē, kur šimbrīžam nestrādātu armijas locekļi. Visi šie darbi aizņem 
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daudz strādnieku, kas visi skaitās armijā un dzīvo no armijai atvēlētiem kredītiem. Viss 
tas izskaidrojas ar to, ka citi resori vēl nav pietiekoši saorganizējušies un iestrādājušies, 
un tāpēc nespēj uzņemties šos nepieciešamos darbus. Kad attiecīgie resori atsvabinās 
armiju no šiem liekiem, armijai nepiemērotiem darbiem, tad armijas skaitliskais sastāvs 
samazināsies. Šķiet, ka valstij no tam labuma nebūs, jo par kādu cilvēku skaitu armija 
pamazināsies, par tādu pavairosies darbinieku skaits citos resoros, un viss var būt, ka 
viņu uzturēšana izmaksās dārgāk, nekā kad to uzdevumus izpilda armija. Otrs iemesls 
tam, ka armijā ir liekas daļas, ir tas, ka mūsu armija vēl atrodas organizēšanas un ap-
mācības stadijā. Mēs iesākām organizēt armiju no nekā, tāpēc esam spiesti lasīt kopā 
dažnedažādus ieročus un lietas, tos labojam, sakārtojam, pagatavojam trūkstošās da-
ļas utt. Tālāk mums trūkst speciālistu visos arodos un mums pašiem tie ir jāsagatavo. 
Visi šie darbinieki un skolnieki skaitās armijā, bet frontē tie nevar būt. Šīs liekās daļas 
arī nevar tuvākā nākamībā reducēt; to varēs tikai tad, kad mums nekas vairs nebūs no 
jauna jāceļ, kad armija būs dabūjusi galīgu iekārtu, kad viss ies ierasto gaitu, kā tas ir 
vecās armijās.

Tādejādi mūsu armiju samazināt var tikai uz aizmugures rēķina, proti, ar to, ka ļoti 
daudzas no tagadējām kara resora iestādēm, piem., darbnīcas, fabrikas utt. nodod at-
tiecīgiem civilresoriem. Kaujas spēku samazināšana šinī brīdī, kad pasaules politika vēl 
nav noskaidrojusies, kad katru acumirkli var nākt jauni sarežģījumi, būtu ļoti vieglprā-
tīga rīcība, ja nesaka vairāk. Ir ļoti daudz tautu un ļoti daudz partiju, kuras ir nemierā ar 
savu tagadējo stāvokli; šie nemierā palikušie elementi neguļ, viņi strādā un strādā ļoti 
enerģiski un ļoti slepeni, un tādēļ mēs nedrīkstam domāt, ka zinātu visus viņu darbus 
un nodomus; tos mēs dabūsim zināt tikai tad, kad viņi uzstāsies atklāti. Tādēļ jau arī 
šinī laikmetā visas tās valstis un tautas, kuras grib paturēt visas savas iegūtās tiesības 
un brīvību, tura stipras armijas, cik dārgi tas viņām arī neizmaksātu. Kā stāvoklis ir dro-
šāks – Francijas, Anglijas, Amerikas vai mūsu? Ko šīs lielvalstis var zaudēt, ja viņām kāds 
uzbruktu? Sliktākā gadījumā kādu daļu no savām teritorijām. Bet mēs ko varam zau-
dēt? – Visu, visu to, ko mēs pēdējā gadā esam ieguvuši – savu brīvību un neatkarību, mēs 
atkal varam palikt par Krievijas guberņām. Un tad mēs atkal maksātu nodokļus priekš 
Krievijas armijas uzturēšanas un sūtītu labākos Latvijas dēlus kalpot krievu armijā un 
pie tam tādā skaitā, kādu atzīs par vajadzīgu Pēterpils un Maskavas valdība. Tādēļ ņem-
sim priekšzīmi no lielajām Antantes valstīm: gribēdami mieru, ilgodamies pēc tā, taisni 
tāpēc gatavojamies uz karu. Miers mums būs tad, kad piespiedīsim ienaidniekus – ne-
aizskart mūs un neuzbrukt mums; miers būs tad, kad neviens neuzdrošināsies aizskart 
mūsu brīvību, neatkarību un mūsu tiesības. Ja lielā un stiprā Antante nevar paļauties 
uz diplomātiem, uz runām un rakstiem, bet paļaujas tikai uz štikiem, kā tad mēs to lai 
varam? Vai mēs domātu, ka ar sarunām jau visu būtu sasnieguši un sasniegtu nākamībā? 
Mēs savu brīvību esam ieguvuši ar armiju un vienīgi armijas spēki šo brīvību nodrošinās. 
Drošs miers būs tika tad, kad tas stāvēs stipras un kara spējīgas armijas apsardzībā.

Robežu aizsardzības jautājums191

Kad sabiedrībā ir uz dienas kārtības jautājums par valsts nodrošināšanu no ienaid-
nieka iebrukuma, tad vislielākā uzmanība un vērība tiek piegriezta robežu nocietināšanai. 

191 Latvijas Kareivis, Nr. 172 (1921, 4. augusts).
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Tiek jautāts, vai uz robežas ir apcietinājumi, vai šie apcietinājumi ir pamatīgi? Ja uz ro-
bežas ir uzbūvēti pamatīgi apcietinājumi, tad sabiedrība domā, ka robeža ir nodrošināta 
no iebrukuma. Šādi maldīgi ieskati dažreiz ir sastopami pat militārās aprindās.

Robežas mēdz būt ļoti garas un sevišķi garas ir Latvijas robežas samērā ar viņas te-
ritorijas lielumu: austrumu, dienvidu un ziemeļu robežas ir katra ap 300 verstis garumā. 
Nocietināt 300 verstis garu pozīciju miera laikā tik mazai valstij kā Latvija ir gandrīz ne-
iespējama lieta. Ja arī visa 300 verstis garā robeža būtu pārvērsta par vienu nepārtrauktu 
pozīciju līniju, tad tas tomēr nedotu ne mazāko drošību pret ienaidnieka iebrukumu. 
Nav ne mazākās grūtības pāriet visstiprāko pozīciju, ja šī pozīcija netiek apsargāta no at-
tiecīgā karaspēka daudzuma. 1919. gada oktobrī vecās, ļoti stiprās krievu pozīcijas nebūt 
neizglāba Latvijas armiju no Bermonta uzbrukuma. Tā paša gada novembrī vecās un ļoti 
stiprās Kalnciema–Olaines–Ķekavas pozīcijas nebūt neaizturēja Latvijas armijas sekmes 
Kurzemes atsvabināšanas gājienā. Latvija nekādā ziņā nav spējīga nocietināt kādu no 
savām 300 verstis garajām robežām tik stipri, kā bija nocietinātas Kalnciema–Olaines–
Ķekavas pozīcijas. Latvijai ir iespējams uzbūvēt tikai atsevišķās vietā atsevišķus apcieti-
nājumus. Kamdēļ tad uzbrucējs nāks taisni uz šiem apcietinājumiem, kad viņš vienkārši 
var apiet šos apcietinājumus un ieņemt tos no aizmugures?

Vienalga, vai nu mūsu robežas apcietinājumi sastāvēs no nepārtrauktas līnijas vai 
atsevišķiem apcietinājumiem, tomēr miera laikā šie apcietinājumi nebūs ieņemti no 
mūsu karaspēka. Tādēļ vispirms ir jājautā, kādas mums ir garantijas, ka uzbrukuma gadī-
jumā ienaidnieks ieņems šos apcietinājumus agrāk, nekā mūsu armija? Latvija kā maza 
valsts nekādā gadījumā nedrīkst iesākt nopietnas kaujas darbības agrāk, kamēr nebūs 
sagrupēta visa viņas armija. Nopietni aizsargāt kādas nebūt pozīcijas ar karspēku, kurš 
miera laikā atrodas šo pozīciju tuvumā, nozīmētu to, ka ienaidniekam tiek dota iespēja 
iznīcināt pa daļām jau tā nelielo Latvijas armiju. Tātad robežu pozīciju aizsargāšana var 
iesākties tikai tad, kad būs pabeigta mobilizācija un kad visa mobilizētā armija būs no-
nākusi savos grupēšanās rajonos, tas ir, rajonos, no kuriem visa armija var iesākt kopīgu 
karadarbību. Lai armija, pabeigusi mobilizāciju un nonākusi savos sagrupēšanās rajonos, 
varētu izlietot miera laika apcietinājumus, ir vajadzīgs, lai šie apcietinājumi būtu pilnīgi 
saskaņoti ar kara plānu. Pretējā gadījumā armija nevarēs izlietot miera laika apcietinā-
jumus, armijai būs tūliņ jābūvē jauni apcietinājumi, lai izpildītu kara plānu, tāpēc miera 
laika apcietinājumu celšana var izrādīties par veltu naudas izdošanu.

Tātad robežu apsardzība atkarājas pirmā kārtā no mobilizācijas ātruma, otrā kār-
tā – no ātruma, ar kādu armija nonāks savos karadarbības izejas punktos un tad no kara 
teātra robežas rajona sagatavošanas miera laikā.

Mobilizācijas ātrums nevienā valstī nav padots sabiedrībai un vispār atklātai ap-
spriešanai, tas ir viens no kara noslēpumiem. Še ir jāaizrāda tikai uz vienu apstākli. Kā 
sabiedrībā, tā bieži vien arī militārās aprindās valda nepareizas domas, it kā mobilizā-
cijas ātrums varētu tikt aprēķināts pēc tā laika, cik ir vajadzīgs, lai rezervistus iesauktu 
karaspēka daļās. Rezervistu iesaukšana karaspēka daļās ir tikai viena daļa no mobilizā-
cijas darbiem un pie tam – ļoti viegla daļa. Komplicētie un daudz grūtākie mobilizācijas 
darbi ir materiālās daļas, organizācijas jautājumu un aizmugures daļu mobilizācija. Pie 
tagadējiem apstākļiem es pilnīgi neticētu, ja kāda no jaunajām valstīm teiktu, ka tā var 
pabeigt savas armijas mobilizāciju 3 dienu laikā.

Mobilizētās armijas sagrupēšana karadarbības iesākuma izejas rajonos atkarājas no 
ceļu daudzuma. Še ir no svara kā dzelzceļa, tā arī zemes ceļu (šoseju, lielceļu un lauku 
ceļu) stāvoklis – viņu tīkla biezums un labums. Ceļu tīkla attīstīšana ir arī no liela svara 
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priekš miera laika kulturālās dzīves. Tādēļ izdevumi kara sagatavošanā še pilnīgi sakrīt ar 
zemes kulturālās dzīves pacelšanu.

Kara teātra, robežas rajona sagatavošana kara darbībai var tikt aprēķināta un ie-
sākta tad, kad būs jau noteikti un sagatavoti visi mobilizācijas darbi un karaspēka pār-
vešanas aprēķini, jo kara teātris ir jāsagatavo pēc kara plāna. Kara teātra sagatavošanā 
lielāku lomu spēlē ceļi, nekā apcietinājumi. Ja ceļi būs labi, karaspēks varēs ātri kustē-
ties, tad karaspēkam pietiks laika arī uztaisīt apcietinājumus tur, kur tas, skatoties pēc 
apstākļiem, visvairāk būs vajadzīgs. Turpretim, ja apcietinājumi arī būtu uzbūvēti miera 
laikā, bet ceļi būs slikti, tad bieži vien var gadīties, ka karaspēks nepaspēs vajadzīgā lai-
kā ieņemt apcietinājumus. No aizmugures uz fronti esošie ceļi visos gadījumos vislielā-
kā mērā palielinās armijas spēku, kamēr apcietinājumi pabalstīs spēkus tikai flangos, 
bet ne visos gadījumos. Ceļu būve veicina tautas kulturālo darbu, kamēr apcietinājuma 
būve, ja tā notiek plašos apmēros, kavē kultūras dzīvi. Ja mazāka armija grib aizsargāties 
no uzbrucēja lielās armijas, tad sekmīgi to var izdarīt tikai caur ātriem manevriem, lielu 
kustības spēju, straujiem uzbrukumiem, bet nekādā ziņā nav iespējams aizsargāties, sē-
žot uz vietas. Visspožākais piemērs šādai darbībai ir Ludendorfa darbība Prūsijas aizsar-
gāšanā. Prūsijas robežas pavisam nebija nocietinātas: uz 550 verstis garās robežas (no 
Palangas līdz Tornai) bija tikai niecīgais Letcenas cietoksnis un tuvā aizmugurē – jūras 
cietoksnis Kēnigsberga. Toties ceļu – dzelzceļu un šoseju – tīkls bija visplašākos apmē-
ros. Tikai Austrumprūsijas aizmugurē bija apcietināta Vislas upes līnija no Tornas līdz 
Dancigai. Arī tālākā Vācijas robeža (no Tornas līdz Austrijas robežai) nebija pavisam ap-
cietināta, bet tikai nodrošināta ar ceļiem. Visu šo garo robežu (no Palangas līdz Tornai 
550 verstis un no Tornas līdz Austrijas robežai 350 verstis) Ludendorfs sekmīgi aizsargā-
ja visu 1914. gadu pret krievu spēkiem, kuri vienmēr bija ne mazāk kā divas reizes lielāki 
par Ludendorfa spēkiem.

Robežu nocietināšana miera laikā nav faktiski iespējama un izvedama dzīvē. Ilg-
gadīgie apcietinājumi (betona forti) izmaksā milzīgas naudas summas; Latvija nav tik 
bagāta, lai to izdarītu, ņemot vērā, ka šīs summas ir daudz vairāk noderīgas un vajadzī-
gas armijas apbruņošanai un tehnisku līdzekļu iegādāšanai. Lauku apcietinājumu uzbū-
ve izmaksā daudz mazāk, bet aizņem zemes platības; tātad šīs platības būtu jāizņem 
no lauksaimnieku izlietošanas. Reiz uzbūvētie lauku apcietinājumi nepastāv ilgu laiku: 
tranšejas piebirst ar smiltīm, piepildās ar ūdeni un diezgan īsā laikā pilnīgi sabojājas, 
īpaši pavasaros un rudeņos. Ja lauku apcietinājumus grib uzturēt kārtībā, tad ir jāuztur 
sevišķas darba komandas, kuras lai tur pastāvīgi strādātu un apmeklētu apcietinājumus. 
Drāšu aizžogojumi lielā mērā kavētu iedzīvotāju satiksmes kustību. Aiz šiem iemesliem 
miera laikā neviena valsts nebūvēja lauka apcietinājumus.

Tātad Latvijas robežu aizsardzība ir dibinājama nevis uz robežas apcietinājumu uz-
būvi, bet, pirmkārt, uz ātru karaspēka mobilizāciju, otrkārt – uz ātru karaspēka pārva-
dāšanu no miera laika nometnēm uz kara iesākšanas izejas rajoniem saskaņā ar kara 
plānu,  – tātad uz ceļu uzbūvi visā valstī un, treškārt, uz kara teātra sagatavošanu; šī 
sagatavošana atkal sastāv – pirmkārt – no ceļu izbūves pēc kara plāna un, tikai otrkārt – 
no apcietinājumiem, uzbūvētiem pilnīgā saskaņā ar kara plānu. 
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Pastāvīga armija un milicija192

I
Tagad, kur Latvijas tauta ir sevi atbrīvojusi vienīgi caur savu varonīgo armiju, kur 

šī pēdējā ir devusi tautai iespēju sasaukt savu Satversmes Sapulci, kas sāk strādāt pie 
Latvijas valsts izbūves visās nozarēs, – ir sagaidāms, ka par vienu no pirmajiem Satvers-
mes Sapulces dienas kārtības jautājumiem būs jautājums par Latvijas armijas nākamo 
organizāciju un iekārtu un varbūt pat par tās pastāvēšanu.

Neraugoties uz to, ka vienīgi armija novedusi mūsu zemi līdz Satversmes Sapulcei 
un ka arī tagad Sapulce var strādāt tikai armijas apsardzībā, neraugoties uz to, ka kat-
ram būtu jāredz, ka armija ir vienīgais reālais tautas spēks, – pret šo varonīgo Latvijas 
armiju dzirdamas ierunas.

Vieni teic, ka armija ir savu darbu veikusi un tāpēc nav vairs vajadzīga, pie tam tīši 
vai netīši piemirsdami, ka grūti iekaroto brīvību vajadzīgs aizsargāt, jo līdz šim ap Lat-
vijas robežām, kaimiņu zemēs vēl miera nav. Jāatceras teiciens: „Kamēr nebūs izšķirts 
Krievijas jautājums, Eiropā miera nebūs”.

Citi runā pilnīgi atklāti, ka Latvijai armiju nevajadzējis jau sen, no tā brīža, kad pēdē-
jais bermontietis atstājis mūsu teritoriju, jo ar lieliniekiem mēs būtu varējuši saprasties 
bez armijas. Šī saprašanās, kā redzams, domāta tāda pat, kāda tā bija no rudens 1918. g., 
kad Latviju pārvaldīja biedrs Stučka. Armijas pastāvēšana neļaujot ieviest kārtīgu dzīvi 
(redzams, ka par „kārtīgu dzīvi” domā to, kāda bija Stučkas laikos), tāpēc armija esot 
kaitīga un to vajagot iznīcināt (tāpat kā Kerenskis iznīcināja krievu armiju un varu node-
va Ļeņina un Trocka rokās).

Līdz šim vēl atklāti neviens nav uzdrošinājies ķerties pie armijas iznīcināšanas, to-
ties ir lūkots to izdarīt pa slepeniem sānu ceļiem. Kā savā laikā Krievijā, tā tagad pie 
mums; vispirms tika mēģināts iznīcināt vai vājināt armijā kara disciplīnu, šo galveno ar-
mijas spēka pamatu. Kad mūsu varonīgā armija nepadevās šai velnišķai viltībai, tad tika 
izmēģināti citi līdzekļi, piem., provokatorisku baumu izplatīšana pret valdību, priekšnie-
cību utt., kuru nolūks bija izplatīt uzskatu, ka visas grūtības, kuras tagad izcieš tauta un 
armija, cēlušās caur valdības vai priekšniecības vainu.

Kad nespeciālisti ņemas spriest par speciālām lietām, tad tas gandrīz arvienu iznāk 
ļoti komiski; bet kad vēl tas tiek darīts ļaunā nolūkā, tad tas ir bēdīgi un var būt kaitīgi 
priekš izšķiramā jautājuma. Pa Satversmes Sapulces vēlēšanu laiku dažas partijas par 
aģitācijas līdzekli lietoja lozungu – „tautas miliciju armijas vietā”. No tā var spriest, ka 
šis jautājums tiks pacelts arī Satversmes Sapulcē. Tāpēc turu par vajadzīgu aplūkot šo 
jautājumu un apgaismot to no militārā redzes stāvokļa. 

Kad kāds ņemas apgalvot, ka mums vajadzīga tautas milicija, bet ne pastāvīga ar-
mija, tad man tas izklausās tikpat smieklīgi, kā kad teiktu lauciniekam, ka viņam vaja-
dzīgs melns zirgs. Ļoti var būt, ka kāds bagātnieks, kuram zirgs vajadzīgs priekš vizināša-
nās, meklēs melno un pirks to, ja tas viņam patiksies arī tādā gadījumā, ja šis melnis būs 
kumeļš vai arī slims un to vajadzēs vēl audzināt vai ārstēt. Citādi tas būs ar laucinieku, 
kuram zirgs vajadzīgs priekš darba: tas meklēs spēcīgu zirgu un negriezīs vērību uz to, vai 
tas melns vai arī sirms; tā kā lauciniekam zirgs vajadzīgs darbam, tad kumeļš vai slims 

192 Latvijas Kareivis, Nr. 68, 70, 71, 72 (1920, 12. maijs, 15. maijs, 16. maijs, 18. maijs).
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zirgs tam nederēs, jo strādāt vajadzīgs tūlīt; bez tam lauciniekam būs stipri jārēķinās ar 
tiem naudas līdzekļiem, kuri ir viņa rīcībā. 

Spriežot par armiju, vispirms nepieciešami noskaidrot jautājumus – vai Latvijai vis-
pār ir vajadzīgs karaspēks vai ne? Ja Latvijai karaspēks ir vajadzīgs, tad – kādi uzdevumi 
šim karaspēkam izpildāmi, kādus uzdevumus karaspēkam jāspēj izpildīt? No uzdevu-
miem, kādi karaspēkam jāpilda atkarāsies tas, kādam jābūt šim karaspēkam; zināms, 
jārēķinās pie tam ar valsts finansiālām un citādām spējām. Ja vajadzīgs malku zāģēt, tad 
jāpērk malkas zāģis, ja jāzāģē dēļi, tad jāpērk dēļu zāģis – bet ne otrādi.

Uz jautājumu, vai Latvijai vispārīgi karaspēks ir vajadzīgs, domāju, visi atbildēs, ka 
ir vajadzīgs, ja Latvija grib būt patstāvīga valsts un brīva tauta, jo savu brīvību Latvija 
sasniegusi tikai ar savu varonīgo armiju, un tikai komunisti var apgalvot, ka Latvija arī 
bez karaspēka būtu to pašu panākusi. Arī visas citas tautas, kuras tagad raisās no važām 
un dibina jaunas valstis, panākušas un patur savu neatkarību tikai caur armijām. Iegūtā 
patstāvība jāuztur un jāaizsargā kā kara, tā miera laikos. Bet vienīgais līdzeklis te ir kara-
spēks. Ja karaspēka nebūs, valsts drīz var pazaudēt savu patstāvību. Tam diezgan daudz 
piemēru dod pēdējo divdesmit gadu vēsture, kurai mēs paši esam bijuši liecinieki. Vajag 
tikai atcerēties būru valstis, Koreju, Maroku, Persiju. Pie tam šīs valstis pazaudēja savu 
patstāvību, kad visā pasaulē bija mierīgs stāvoklis samērā ar to, kāds ir tagad. Minētās 
valstis pazaudēja savu patstāvību tāpēc, ka tās nepiegrieza vērību savam karaspēkam, 
turēja to par nevajadzīgu, par lieku valsts izdevumu. Vai šo valstu liktenis nevar būt par 
brīdinājumu mums, tikko ieguvušiem patstāvību, mums, kur visur apkārtnē tuvs miers 
nav paredzams? Vai Krievija, kāda valdība tajā arī nebūtu, jebkad atsacīsies ar labu no 
tās jūras piekrastes, uz kuru tā dzinusies jau no 13. gadu simteņa, kuru reiz ieguva un 
pārvaldīja no 18. līdz 20. gadu simtenim. Vai priekš Krievijas šī mūsu jūra tagad būs ma-
zāk vajadzīga un būtu mazāk ienesīga, nekā 700 gadus atpakaļ? Ja tagad lielinieki grib 
slēgt ar mums mieru, tad tas nebūt nenozīmē, ka Krievija atsakās uz visiem laikiem no 
saviem centieniem. Viņi grib tagad slēgt mieru ar dažiem kaimiņiem, lai izšķirtu tos un 
lai izrēķinātos ar katru no tiem atsevišķi. Tas ir tik skaidrs, ka paši lielinieki netur pat par 
vajadzīgu slēpt šos savus nolūkus. Tāpēc, ja Latvija grib patstāvību un mieru, viņai nepie-
ciešams karaspēks, kurš būtu spējīgs aizsargāt viņas robežas pret ārējiem ienaidniekiem.

II
Latvijai, tāpat kā katrai valstij, karaspēks vajadzīgs priekš iekšējās apsardzības un 

drošības. Ja valstij tā nebūtu, tad var gadīties, ka kāda simts vīru laupītāju banda terori-
zē veselu apgabalu vai pilsētu; tādas bandas varētu aplaupīt valsts mantas noliktavas, 
valsts kases, bankas utt., nemaz jau nerunājot par privātīpašumu. Lai novērstu šādus 
gadījumus un pat viņu varbūtību, nepieciešami, lai visas valsts teritorijas lielākos cen-
tros atrastos apbruņots spēks. Tātad karaspēks vajadzīgs, lai nodrošinātu valsti uz ārie-
ni, kā arī lai uzturētu iekšējo drošību un kārtību.

Kādi uzdevumi jāizpilda Latvijas karaspēkam? Kādus uzdevumus tam jāspēj izpildīt?
Kas attiecas uz iekšējo drošību un kārtību, tad karaspēkam jābūt spējīgam to uztu-

rēt ne tikai tajās vietās, kur karaspēka nodaļas stāv, bet arī viscaur, pa visu valsts terito-
riju, ejot palīgā visos gadījumos, kur civiliestāžu darbinieki ar saviem spēkiem vien nespēj 
uzturēt kārtību un likumību.

Kas zīmējas uz Latvijas aizsargāšanu pret ārējiem ienaidniekiem, tad šeit jāpiegriež 
vērība uz Latvijas ģeogrāfisko un politisko stāvokli. Sauszemes robežas Latvijai ir ar 
Igauniju un Lietavu un divām lielvalstīm – Krieviju un Poliju; no trešās lielvalsts – Vācijas 
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Latvija ir nošķirta tikai ar šauru Lietavas teritorijas joslu. Latvijas sauszemes robežas 
nav dabīgi aizsargātas ar augstiem kalniem, plašiem ūdeņiem (upēm vai ezeriem), pur-
viem; visas Latvijas robežas ir pilnīgi atklātas ienaidnieka uzbrukumiem. Tālāk – Latvijas 
teritorija ir samērā maza. Ja Krievijā vai Polijā naidīgs karaspēks ienāks kādas 100–200 
verstis dziļi, tad priekš šīm valstīm tas vēl daudz neizsaka (tikai 1/100 vai 1/50 no teri-
torijas). Turpretim, ja Latvijas ienaidnieks ielauzīsies 100–200 verstis, tad tas jau iztaisa 
1/3–½ no visas Latvijas teritorijas. Labs karaspēks var noiet 100 verstis četrās dienās 
un, izmantojot dzelzceļus, vēl ātrāk. Tātad Latvija var pazaudēt 1/3 no savas teritorijas, 
pie kam līdz ar teritoriju var iet pazušanā viss tas tālākai kara vešanai noderīgais, kas 
atradās uz zaudētās teritorijas – nemobilizētie ļaudis, kara materiāls, saimnieciskās ba-
gātības utt.

Tāpēc, ja Latvija vispār grib uzturēt karaspēku, tad tam jābūt tādam, ka tas varētu 
satikt ienaidnieku uz pašas robežas; ja Latvijas karaspēks to nespētu, tad vispār priekš 
Latvijas apstākļiem viņš būtu mazsvarīgs. Ja mūsu karaspēks nebūs jau līdz varbūtējam 
karam kaujas gatavībā, tad viņš nekad arī neiegūs kaujas gatavību, jo no ienaidnieka 
ieņemtās teritorijas mobilizētie vairs nepienāks. Kādās divās nedēļās ienaidnieks izies 
cauri visai Latvijai. – Tātad Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis prasa, ka Latvijas karaspēkam 
jābūt tādam, kurš varētu ļoti īsā laikā pāriet no miera stāvokļa uz kara stāvokli – tam 
jābūt ātri mobilizējamam.

Jācer, ka ar saviem mazajiem kaimiņiem Latvija vienmēr sadzīvos draudzīgi. Bet, 
ja kādreiz Latvijai draudētu briesmas no kāda maza kaimiņa, tad vienmēr jānovēr-
tē šā kaimiņa armija un jāieved savā karaspēkā tāda organizācija, ka lai nepaliktu šim 
kaimiņam iepakaļ un jāieved mobilizācijas ātrums ne lēnāks par to, kāds ir kaimiņu 
karaspēka organizācijā.

Kas attiecas uz lielajiem kaimiņiem, tad še Latvijas stāvoklis ir citāds. Protams, 
mazā Latvijas armija viena pati nākamībā nebūs spējīga sekmīgi ilgu laiku karot ar nā-
kamības Krievijas armiju. Jādomā, ka šāda kara gadījumā Latvija meklēs sev atbalstu vai 
nu vairāku mazo valstu sabiedrībā, vai arī pie kādas lielvalsts. Gadījumā, ja Latvijai ciešā 
sabiedrībā ar savām kaimiņu valstīm būtu jākaro pret Krieviju, arī nepieciešama ātra ka-
raspēka mobilizācija, pie kam Latvijai tā vajadzīgāka nekā Igaunijai, Somijai un Lietuvai, 
kurām ģeogrāfiskais stāvoklis ir daudz labāks nekā Latvijai. Ja Latvijai uzņemtos palīdzēt 
kāda lielvalsts, nedrīkst piemirst, ka lielvalsts draudzīgā palīdzība nāks ne pirmā, ne 
otrā dienā, bet var nākt tikai pēc nedēļām; tātad šādā gadījumā pirmās nedēļas Latvijas 
armijai vienai pašai jāved visgrūtākais karš, un, ja nebūtu spējīga ienaidnieku satikt uz 
robežas pašā pirmajā dienā, tad pa pāris nedēļām, kamēr ierodas palīdzība, visa Latvija 
jau var būt ieņemta no ienaidnieka. Ja 1914. g. Serbijas armija nebūtu paguvusi izvest mo-
bilizāciju, kad sākās Austrijas uzbrukums, tad Serbija īsā laikā būtu iekarota un nebūtu 
varējusi ņemt tālāko dalību karā, citiem vārdiem – Austrijai kara turpināšana būtu stipri 
atvieglota. – Tātad arī Latvijas politiskais stāvoklis prasa, lai viņas armija būtu spējīga 
ātri mobilizēties; pretējā gadījumā Latvijas armija zaudē savu nozīmi, tā varbūt izmaksā 
ļoti daudz, bet nespēj pildīt savu uzdevumu.

Tātad mazajai Latvijas armijai kara gadījumā var pienākties karot ar daudz lielāka 
ienaidnieka armiju un var būt par uzdevumu pēdējo aizturēt kādu laiku, kamēr pienāk 
palīdzība no draudzīgām mazām vai lielām valstīm. Lai šādu uzdevumu sekmīgi varētu 
izpildīt, Latvijas armijai jābūt labi sagatavotai – apmācītai, disciplinētai, labi apbruņotai 
utt., tas ir, – tai jāstāv šā laika kara mākslas augstumā; labāk lai tā tad ir mazāka skait-
liski (ja uz to spiež valsts finansiālais stāvoklis), bet ar lielākām kaujas spējām. Šim, lai 
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arī nelielam, bet labi sagatavotam spēkam jābūt jau varbūtēja kara pirmajā dienā, jo 
nesagatavotu laužu apmācība uz kaujas lauka maksā daudz asinis.

Sākot no 19. gadu simteņa, karus ved nevis armijas vien, bet, kā teic – apbruņotas 
tautas. (Patiesību sakot, tas nav vis 19. gs. izgudrojums, jo senie grieķi un romieši savā 
laikā apbruņoja visu tautu un viduslaiku ģermāņi uzbruka Romas valstij ne ar armiju, bet 
ar visu tautu vai cilti šo vārdu vispilnīgākajā nozīmē). Apbruņota tauta, tas nozīmē, ka 
kara gadījumā visi tautas dēli, kuri spējīgi nest ieročus, tiek pārvērsti par kareivjiem. Tā-
pēc arī mūslaiku miera laika armija patiesībā nav vis armija, bet ir tikai kara skola priekš 
tautas. Mūslaiku miera armija sastāv no divām daļām: 1) no karaspēka speciālistiem, 
kuriem kara zinības un kara lietas ir pastāvīgs darba arods, un 2) no tautas dēliem, kuri 
iesaukti uz noteiktu laiku apmācīties kara zinībās un kara darbībā. Šinī ziņā kara veša-
na tagad līdzinās daudziem citiem speciāliem darbiem. Tā pie dzelzceļu būves vajadzīgi 
speciālisti, sākot no inženiera un beidzot ar darbvežiem/desmitniekiem – tie dzelzceļu 
būves pastāvīgie darbinieki; bet arī še vienkāršo lielo darbu izpilda strādnieki, kurus pie-
ņem, kad darbs sākas un atlaiž, kad tas pabeigts. Tā tas ir arī pie kara vešanas, tikai ar 
to starpību, ka karš ir priekš valsts svarīga lieta, jo bieži vien tas izšķir valsts likteni, visu 
viņas nākamību. Karā katra stunda maksā daudz asinis, tāpēc kara vešana tautai jāiemā-
ca, sevišķi jau tāpēc, ka šinīs laikos karot nav tik vienkārša lieta, kā rakt zemi dzelzceļa 
dambim. Tomēr galvenais pamats vienāds: speciālisti – kara vedēji un daudzmaz apmā-
cītie strādnieki/kareivji. Tā tas ir gandrīz visās pasaules armijās.

III
Kāda tad ir principiāla starpība starp pastāvīgu armiju un miliciju?
Tehniskā ziņā starpība ir tāda, ka pastāvīgā armijā jaunie, kara dienesta gadus sa-

sniegušie tiek apmācīti vienā paņēmienā, t. t. tos iesauc un tura kara dienestā nepār-
traukti visu tā saucamo aktīvā dienesta laiku, kurš priekš lielā pasaules kara gandrīz vi-
sās pasaules armijās bija 2–3 gadi. Pa šiem gadiem jaunie tautas dēli tika apmācīti kara 
darbībai teorētiski un praktiski, ievingrināti kara grūtību pārciešanai, viņiem ieaudzināja 
kareivju īpašības – disciplīnas, vienības sajūtas un izturību. Ar šiem 2–3 gadiem izbei-
dzas kareiviskā apmācība. Aktīvo kara dienestu pabeigušos ieskaita armijas rezervē līdz 
38.–40. dzīves gadiem.

Milicionārās armijās, turpretim, kara dienesta gadus sasniegušos iesauc katru gadu 
un pat divreiz gadā uz īsiem apmācības laikiem – 2–8 nedēļām. Ja šos īsos apmācības 
periodus pa visiem dienesta gadiem (arī rezerves) saskaita kopā, arī tad iznāks līdz divi 
gadi kara klausības. Tā, piemēram, tas ir Šveices armijā. Tātad kara klausības garuma 
ziņā pastāvīgās armijas neko daudz neatšķiras no milicijām. Jāsaka, ka priekš tautas un 
valsts ir izdevīgāk, ja iesaukšana kara dienesta apmācībai notiek īsos termiņos un tādā 
gada laikā, kad ļaudis svabadi no darbiem. Bet, raugoties no militārā viedokļa, šāda ap-
mācības iekārta ir visai neizdevīga.

Ikviens jauns cilvēks, kurš pavadījis divus gadus pastāvīgā armijā, ir pilnīgi pabeidzis 
kara apmācību un tādēļ kara gadījumā var tikt iesaukts ka pilnīgi apmācīts kareivis. Tur-
pretim milicijā pēc diviem gadiem no pirmās iesaukšanas kurss vēl nav pabeigts; tātad 
kara gadījumā tā paša vecuma jaunieši ir vēl jāapmāca. Tāpēc milicionārā armija tūlīt 
pēc mobilizācijas vēl nav kaujas spējīga, tai vēl jāsaņem zināms apmācības kurss. Bet, 
kā jau augšā minēju, Latvijas armijai svarīgākais noteikums ir  – ātra kaujas gatavība. 
Bez tam, kā jau aizrādīts, mums armija vajadzīga arī priekš iekšējās drošības un kārtības, 
vismaz tuvākos 5–10 gadus, kamēr visa pasaule nebūs palikusi mierīgāka un arī Latvija 
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nebūs atsvabināta no laupītāju bandām un naidīgo kaimiņvalstu organizētas sacelšanās 
mēģinājumiem. Šo uzdevumu milicionārā armija pavisam nav spējīga izpildīt; priekš šā 
uzdevuma tātad tā kā tā būs vajadzīgs kāds cits bruņots spēks.

Milicionārās armijas kaujas spējas ir apšaubāmas, lai gan ar piemēriem to pierādīt 
nevar, jo ne 19., nedz 20. gadu simteņos milicionārās armijas nav neviena lielāku karu 
vedušas un spēkus izmēģinājušas. Bet, ņemot vērā pēdējā lielā kara piedzīvojumus, var 
droši teikt, ka kara iesākumā milicionāra armija arvienu būs vāja; varbūt milicijas kājnie-
ki pēc dažām nedēļām caur smagiem piedzīvojumiem varētu iegūt trūkstošās zināšanas, 
bet visas speciālās un tehniskās karaspēka daļas vajadzīgās zināšanas un praktiku iegūs 
tikai tad, kad varbūt būs jau par vēlu tās izlietot. Varbūt jautri kungi man iebildīs, ka 
speciālās un tehniskās karaspēku daļās tiks iesaukti tie ļaudis, kuri būs jau civilresoros 
nodarbojušies attiecīgās specialitātēs. Pirmkārt, civilos un privātos arodos neietilpst vi-
sas kara specialitātes, piem., artilēristi, mīnmetēji, ložmetējnieki, sapieri u. d. c.; otrkārt, 
kara kuģniecība, kara lidošana, kara inženiera darbs, jātnieku darbs stāv tikpat tālu no 
tirdznieciskās kuģošanas, sporta lidošanas, civilinženieru darba un sporta jāšanas, kā 
kara darbība no zaķu medībām. Pirms lielā kara sporta aviācijas ziņā Francija ieņēma 
pirmo vietu pasaulē un franči zobojās par vācu lidmašīnām. Bet kad iesākās karš, tad 
pirmajā kara gadā franču aviatori iedrošinājās lidot pār vācu pozīcijām tikai tik tālu, cik 
franču lielgabali varēja sniegt un aizsargāt savus lidotājus, jo gaisa kaujās tie izrādījās 
nesalīdzināmi vājāki par vācu lidotājiem.

Tātad, kā ātras kaujas gatavības ziņā, tā arī kaujas spēju ziņā milicija neizpilda tos 
noteikumus, kādus Latvijai jāprasa no savas armijas.

Tālāk aplūkosim vēl trešo faktoru – armijas dārgumu, cik tā tautai – valstij izmaksā. 
Kura ir dārgāka – pastāvīga armija vai milicija? Kā es jau minēju, tad visās tagadējās val-
stīs apbruņots spēks sastāv no divām daļām: no visiem kara klausības gados atrodoša-
mies vīriešiem, kuri tiek vienā paņēmienā vai arī periodiski apmācīti kara darbībai, un no 
kara speciālistiem, kuri apmāca un – kara gadījumā vada karu. Pati tautas apmācīšana 
pie labas milicijas organizācijas varbūt iznāk lētāka tanī ziņā, ka ļaudis var apmācīt gada 
laikos, kad tiem vismazāk darba. Bet te no liela svara ir arī tas, ka milicijā uz apmācību 
ļaudis jāsapulcina daudzas reizes, caur ko rodas liekas braukāšanas un darbu beigša-
nas – viss šis laiks zūd kā priekš darba, tā arī priekš apmācības, tas ir velti zaudēts.

Kas attiecas uz kara speciālistiem un instruktoriem, tad viņu uzturēšana pie milicio-
nārās sistēmas iznāk dārgāka, daudz dārgāka, nekā pastāvīgā armijā. 

Šiem kara speciālistiem un instruktoriem jābūt pastāvīgā kara dienestā; pa to lai-
ku, kad apmācībā iesaukto (pie milicionārās sistēmas) nebūtu, speciālisti un instruktori 
nedrīkst nodarboties privātarodos, jo citādi tie paši nekā nezinās un nespēs citus mācīt. 
Viņiem pastāvīgi jāseko jaunākajām kara zinībām, viņiem pastāvīgi ar tām jānodarbo-
jas teorētiski un praktiski, citādi tie paliks pakaļ citu valstu speciālistiem, maz zinās un 
kara gadījumā nespēs karu pienācīgi vadīt. Speciālisti būs pilnīgi novecojuši un tad, zi-
nāms, arī tauta būs apmācīta tikai novecojušiem kara vešanas paņēmieniem. Bez tam 
kara speciālistiem un instruktoriem jābūt arī fiziski ievingrinātiem izturībā, jo citādi tie 
kara gadījumā būs slikti priekšnieki. Piemēram, ja pēc 20 verstis gara marša kareivji būtu 
noguruši, arī tad priekšnieks vēl nedrīkst būt noguris; priekšnieks nedrīkst doties atpūtā, 
iekams tas nav veicis visus savus pienākumus: drošības iekārtu pret ienaidnieku, apstāk-
ļu izzināšanu, apakšnieku atpūtas nokārtošanu, paziņojumus savam tiešajam priekšnie-
kam utt.
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IV
Lai pie milicionārās sistēmas īsā laikā sekmīgi apmācītu iesauktos, kara speciālistu 

un instruktoru vajadzīgs ļoti daudz, daudz vairāk, nekā ir virsnieku un virs obligatoriskā 
dienesta laika palikušo apakšvirsnieku un instruktoru pastāvīgā armijā. Agrākajā Krie-
vijas armijā pie jauniesaukto kareivju apmācības vajadzēja būt vienam instruktoram uz 
katriem 7–8 jauniesauktajiem. Pie milicijas apmācības, ņemot vērā īso apmācības laiku, 
instruktoru skaits nevar būt mazāks. Tātad uz 150 apmācāmiem, tas ir, uz vienu rotu, 
būs vajadzīgi ne mazāk kā 20 instruktori un bez tam vēl vadu komandieri un rotas ko-
mandieris. Pastāvīgā armijā liela daļa no šiem instruktoriem var būt no labākiem, jau 
vienu gadu apmācītiem kareivjiem. Pastāvīgās armijās kājnieku rotā (tas ir tur, kur pie-
tiek ar īsāku apmācību) mēdz būt 3–4 virsnieki un 4–8 apakšvirsnieki, kuri pieņemti tā-
lākam dienestam; tātad rotā uz algas aprēķina atrodas 7–12 cilvēki. Lai sekmīgi vadītu 
apmācību, tad milicijas rotā būs vajadzīgi vismaz 25 apmācītāji/profesionāļi. Bez tam 
katrā rotā būs vēl vajadzīgi ēdiena pagatavotāji, mantziņi utt., un tātad būs jāuztur uz 
lielas algas kādi 30 cilvēki. Tāds aprēķins iznāk uz vienu rotu, bet kad ņemsim lielākas 
vienības – bataljonus, pulkus un divīzijas, tad šo pastāvīgi kalpojošo personu skaits iz-
nāks daudz lielāks, jo visam kanceleju un saimniecības iestāžu personālam ir jābūt pa-
stāvīgam, citādi armijas iestādes nevarēs funkcionēt. Kad ļaudis tiek iesaukti uz īsa laika 
apmācību, tad jau pirms viņu ierašanās visam jābūt pilnīgi sagatavotam – dzīvokļiem, 
gultām, ēdienam, ieročiem, mācību plānam, vārdu sakot  – visam, kas vajadzīgs, un 
priekš tā sagatavošanas vajadzīgi cilvēki. 

Tā tas būtu kājniekos, kamēr speciālās karaspēka daļās būs vajadzīgs vēl lielāks 
skaits šo pastāvīgo kara dienestā atrodošos cilvēku. Līdz šim es uzskaitīju tikai to, bet 
kur tad vēl visa kara materiāla un ieroču saņemšana, glabāšana un kārtībā uzturēšana, 
lai viss vienmēr būtu pilnīgā kara gatavībā un tādā veidā, ka to varētu ļoti ātri izdot. Un 
ir pilnīgi viena alga, kādi būs visi uzskaitīto darbu darītāji – kareivji vai arī uz brīva līgu-
ma pamata pieņemtās privātpersonas; alga tiem būs jāmaksā un jāmaksā no tās pašas 
valsts kases, kuru papildina visa tauta.

Kas attiecas uz iekšējās drošības uzturēšanu, tad milicijas armiju šim nolūkam nevar 
izlietot. Tāpēc tad priekš valsts mantu (arī kara mantu) apsargāšanas būs nepieciešami 
sevišķi sargi. Cik liels būs šo sargu skaits pa visu Latviju? Ne mazāks par 6000 (nerēķinot 
robežsargus). Tie arī visi būs uz brīva līguma – uz lielām algām, kuras būs jāmaksā no 
valsts kases, no tautas kabatas.

Es še pievedu tikai vispārīgos vilcienos to, kas norāda uz milicijas armijas lielo dār-
gumu un nelielo kaujas spējību. Kas kaut cik pazīstams ar apbruņotu spēku organizāciju 
un kara darbību, tam jautājums ir pilnīgi skaidrs. Milicijas armijas ideja nebūt nav jauna, 
tā vairākas reizes ir izmēģināta. Ir apkārt jau vairāk nekā 100 gadi, kamēr visas pasaules 
valstsvīri gudro un izmēģina līdzekļus, lai varētu savās valstīs ievest tādu karaspēka or-
ganizāciju, kura dotu visstiprāko un lielāko armiju ar vismazākajiem izdevumiem – tā ir 
vadošā doma pie katras armijas organizācijas procesa.

Armiju organizē priekš valsts apsargāšanas, tādēļ tai jābūt piemērotai valsts ģeo-
grāfiskajam vai politiskajam stāvoklim. Ir valstis, kurām viņu ģeogrāfiskā vai politiskā 
stāvoklī ātrs uzbrukums nedraud; tādām valstīm armijas mobilizācijas ātrums nav no 
sevišķa svara. Zviedrija un Norvēģija ir aizsargātas ar jūru un viņās ātra, negaidīta ielau-
šanās nav iespējama. Šveice ir aizsargāta ar augstiem kalniem un viņas politiskais stā-
voklis ir ārkārtēji labs (Šveice jau no 1815. gada atzīta no Eiropas lielvalstīm par neitrālu).
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Latvijas stāvoklis ir citāds. Mums uzbrukums galvenā kārtā draud no sauszemes; 
līdz šim mūsu sauszemes robežas ir priekš ienaidniekiem bez grūtībām pārejamas.

Priekš lielā kara Krievijas armijā visas 1. šķiras divīzijas samobilizējās 6. dienā, bet 2. 
šķiras divīzijas – 12. dienā pēc mobilizācijas izsludināšanas. Šāds mobilizēšanās ātrums 
ir uzskatāms par lēnu un attaisnojams, kā arī pieciešams plašās Krievijas teritorijas dēļ. 
Krievija tādēļ nevarēja sagaidīt ienaidnieku uz robežām, tā ziedoja 100–200 verstis pla-
tu teritorijas joslu ienaidniekam. To viņa varēja, jo šāda josla milzīgajai Krievijai nebija 
pārāk smagi sajūtama. Latvijas armija, turpretim, nevar un nedrīkst atdot tādas josla 
ienaidniekam, jo tas būtu ļoti liels, varbūt par liktenīgs zaudējums Latvijai. Tāpēc mūsu 
armijai jābūt tā organizētai, lai tā būtu ļoti ātri pārvēršama no miera laika stāvokļa uz 
kara stāvokli.

Kā es jau aizrādīju, nav principiālas izšķirības starp pastāvīgām un milicionārām ar-
mijām. Miera laikos visas pasaules armijas sastāv no pastāvīgiem kadriem, kuri paši sa-
gatavojas un apmāca visu tautu kara darbībai. Milicijas atšķiras no pastāvīgām armijām 
vienīgi caur apmācības garumu un hronoloģisko iekārtojumu: pastāvīgās armijās apmā-
cība ir vienreizēja un nepārtraukta, bet milicijās tā tiek izvesta vairākos īsos termiņos, kā 
sekas ir milicijas mazāka kaujas spējība un lēna mobilizācija; bez tam milicijas armijas, 
rēķinot valsts kases izdevumus, izmaksā vairāk, nekā pastāvīgas armijas.

Ja Latvija vēlas armiju ne priekš skaistuma un reprezentācijas, bet priekš tiešām īs-
tām varbūtīgām kara vajadzībām, tad Latvijai arī jāorganizē tāda armija, kura būtu pie-
mērota viņas ģeogrāfiskajam, politiskajam un saimnieciskajam stāvoklim. Bet ir taču 
vairāk kā skaidrs, ka Latvijas stāvoklis diktē armijai kā pirmo prasību – ātru mobilizāciju 
un stipru kaujas spējību jau pirmajās kara dienās.

Latvijas armijas lielums193

Visas valstis un tautas runā tikai par mieru un mieru ilgu un pat mūžīgu; neviens 
diplomāts nav izteicies karam par labu; bet no otras puses neviena valsts neatsakās no 
karaspēka un no dārgi izmaksājošās apbruņošanās; vēl neviena valsts nav pamazinājusi 
savu armiju mazāku, nekā tai bija 1914. g. pirms pasaules kara iesākšanās. Kas tad var 
būt par pareizo miermīlības mērauklu: diplomātu runas, kuras itin neko nemaksā, vai 
armijas lielums, kurš maksā ļoti dārgi. Nevar būt šaubu, ka armijas lielums un kara ga-
tavība ir vienīgais barometrs, kurš pareizi rāda miera patstāvību vai kara tuvumu. Kas 
par to šaubās, tam ieteicu izlasīt Eiropu diplomātu runas no 1908. līdz 1914. gadam: visu 
diplomātu runas šinī laikmetā ir savstarpīga sacensība pierādīt savas valsts miermīlību, 
kamēr visas Eiropas armijas šinī laikmetā cenšas pabeigt pēdējos sagatavojumus, lai ie-
sāktu karu.

Tādēļ atradu, ka nav lieki apspriest Latvijas armijas lielumu. Armijas lielums miera 
un kara laikā nedrīkst būt izpausts, tas ir jātur slepenībā, tādēļ, apspriežot Latvijas armi-
jas lielumu, es nebūt neaizskaršu tos datus, kuri man bija zināmi, kad es atrados Latvijas 
kara dienestā, bet apgaismošu šo jautājumu no teorētiskās puses un no tiem datiem, 
kuri nav noslēpums ne priekš savējiem, ne priekš varbūtējiem ienaidniekiem.

Armijas lielums atkarājas: 1) no valsts iedzīvotāju skaita un 2) no valsts bagātī-
bas. Pie labas gribas un enerģijas valsts varētu sagatavot tik lielu armiju, cik valstij ir 

193 Latvijas Kareivis, Nr. 65 (1921, 22. marts).
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karadienestam noderīgu vīriešu. Priekš tam, lai visi vīrieši būtu apmācīti un sagatavoti 
kara gadījumam, ir nepieciešami: 1) miera laikā tos sagatavot – tātad ir vajadzīgs attie-
cīgs daudzums miera laika karaspēka vienību, kurās visi vīrieši varētu būt apmācīti, kā 
arī attiecīgs daudzums virsnieku un instruktoru, kuri paspētu visus apmācīt, – viss tas 
zināmā mērā atkarīgs no valsts bagātības. 2) Lai kara gadījumā no visiem karadienestam 
spējīgie vīriešiem sastādītu karaspēku, ir vajadzīgs, ka jau miera laikā būtu pilnīgi saga-
tavoti pamati priekš katras mobilizācijas gadījumā formējamās karaspēka daļas, tas ir, 
lai būtu priekš katras rotas, bataljona, baterijas un tā tālāk – virsnieki, seržanti, kaprāļi 
un dažādas citas vadošas personas: tas tieši atkarājas no valsts bagātības. 3) Vēl svarīgāk 
ir tas, lai priekš visiem mobilizējamiem būtu ieroči un munīcijas krājumi, apģērbs, amu-
nīcija, visi attiecīgie tehniskie līdzekļi, kā arī uztura krājumi. Viss šis ir vislielākajā mērā 
atkarīgs no valsts bagātības. Izdevumu segšana priekš augšminēto triju punktu vajadzī-
bām notiek no vispārējiem valsts ieņēmumiem, tas ir, no nodokļiem, kurus maksā valsts 
iedzīvotāji. Tātad zināms procents no valsts nodokļiem ir priekš karaspēka uzturēšanas; 
jo lielāks karaspēks, jo lielāks procents no valsts izdevumiem būs priekš karaspēka. Bet 
tas nav vēl viss: jo lielāks daudzums vīriešu katru gadu tiks iesaukts priekš apmācības, 
tas ir, tiks iesaukti aktīvajā dienestā, un jo garāks būs šis aktīvais dienesta laiks, jo vairāk 
tautas darba spēka būs atrauts no ražīga darba.

Lai būtu iespējams spriest par to, cik lielu armiju miera un kara laikā Latvija var sa-
stādīt pēc sava iedzīvotāju skaita, pievedīšu datus par karaklausību no 1912. g. 

No katriem tūkstoš iedzīvotājiem.

Katru gadu tika ie-
saukts aktīvajā dienestā

Atradās aktīvajā 
dienestā miera laikā 

Bija sagatavoti 
priekš kara laika.

Bulgārija 8 17 86
Francija 7 16 140
Rumānija 8 14 68
Norvēģija 4 11-51 49
Serbija 8 12 110
Holande 6 11 38
Grieķija 5 10 94
Vācija 4 10 83
Krievija 4 10 43
Itālija 4 9 100
Austrija 3 7 50
Šveice 5 4-12 80
Beļģija 2 6 24
Dānija 3 5 85
Zviedrija 5 60
Melnkalne 182

Piezīme: Norvēģijā un Šveicē ir milicijas armijas un tādēļ miera laikā armijas skaits ir uzrādīts divējā-
di – minimālais, kad apmācāmo nav, un maksimālais, kad ir iesaukts vislielākais skaits apmācāmo.
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No pievestajiem datiem ir redzams, ka katra gada iesaucamo skaits ir bijis dažā-
dās valstīs no 0,2% līdz 0,8% no iedzīvotāju skaita, vismazākais Beļģijā un vislielā-
kais Bulgārijā un Serbijā; miera laikā armiju lielums ir bijis no 0,4% un pat 18,2% no 
iedzīvotāju skaita.

Latvijā tagad ir ap 1 600 000 iedzīvotāju. Ja Latvija gribētu sagatavot visus savus 
kara dienestam derīgos vīriešus priekš kara, tad viņai būtu jāiesauc apmēram tik daudz, 
cik iesauca Francija, tas ir – 0,7% iedzīvotāju; ņemot 0,7% no 1 600 000 būs – 11 200 
jauniesaucamo. Miera laikā aktīva armijas sastāv no iesauktajiem un no pastāvīgi dieno-
šā kadra; Francijā pie 2 gadu dienesta laika bija patstāvīga armija 1,6%; ja Latvija ņem to 
pašu procentu, tad tas būs – 25 600 cilvēku. Kara laikā Francija bija sagatavojusi kara-
spēku – 14% no iedzīvotāju skaita; ņemot šo procentu priekš Latvijas dabūsim – 224 000 
cilvēku. Francijā tomēr visi kara dienesta spējīgie vīrieši apmācīti nebija; neapmācīto 
skaits, karam sākoties, bija ap 94 000. Izejot no augšminētajiem faktiem, mēģināsim 
aprēķināt Latvijas armijas sastāvu pēc organizācijas. Katrai mazai valstij ir no vislielākā 
svara, lai visi viņas spēki būtu gatavi uz reizi. Tādēļ visam vai gandrīz visam augšminē-
tajam sagatavoto karavīru skaitam ir pie mobilizācijas jāietilpst karaspēka daļās, tādēļ 
Latvijas organizācijā vajag būt sagatavotām vietām visādā ziņā priekš 200 000 karavīru, 
atstājot 24 000 apmācīto un apmēram 5000 neapmācīto rezervē priekš papildinājuma 
pēc pirmajām kaujām. Ja rēķināsim Latvijas kara laika armiju uz 200 000 cilvēku, tad 
50% no viņiem ir jābūt tā saucamajiem štikiem un pārējiem jāietilpst tanīs karaspēka 
daļās, kuras netiek ieskaitītas štikos (artilērija, tehniskas un palīgu karaspēka daļās) tad 
šajos 50% ietilptu ar visas aizmugures iestādes. Štiki ir karaspēka pamats un tādēļ, izej-
ot no viņiem, jāaprēķina visas armijas organizācija. Ja Francijā 1916. gadā varēja būt 50% 
štiku, tad Latvijas armijā nedrīkst būt viņu mazāk, jo Latvija nekādā gadījumā nepārspēs 
Franciju ar tehnikas līdzekļiem – ar to karaspēku, kurš štikos netiek ieskaitīts. 50% no 
200 000 skaita – 100 000, tātad Latvija pēc sava iedzīvotāju skaita daudzuma ir spējī-
ga kara gadījumā samobilizēt armiju, kurā būs 100 000 štiku. Ja ņemsim to karaspēka 
vienību organizāciju, kura bija lielā kara beigās, tad varam aprēķināt, cik daudz un kāda 
karaspēka vienību no 100 000 štikiem var tikt sataisīts. Štiki skaitījās kājnieku un sapieru 
rotās; 3–4 rotas sastādīja bataljonu, 3–4 bataljoni – pulku un 3–4 pulki – divīziju. Štiku 
skaits kājnieku rotās tika pieņemts ne lielāks par 200, tādēļ, ja ņemsim šo vislielāko skai-
tu un pieņemsim, ka bataljonā 4 rotas, pulkā 3 bataljoni un divīzijā 4 pulki, tad iznāks, 
ka divīzijā 7200 štiku; pie tā pievienosim vēl 300 priekš sapieru rotas un kaut kādas citas 
štiku daļas un rēķināsim divīzijā 7500 štiku, tad iznāks, ka Latvija var uzstādīt 13 ļoti stip-
ras divīzijas ar visām attiecīgajām tehniskajām karaspēka daļām un vēl atsevišķām štiku 
daļām. Bez tam Latvijai paliks vēl pilnīgi nelietots ap 30 000 liels apmācītu un neapmā-
cītu, bet kara dienestam noderīgu vīriešu. Visi pievestie skaitļi nav nekur pārspīlēti. Par 
pamatu es ņēmu Francijas karaklausību 1912. gadā, bet jau 1913. gada karaklausība tika 
paplašināta: Vācija palielināja savu miera laika armiju no 1,6% uz 2,1%, caur ko, zināms, 
palielinājās arī kara laika armija. Tad es rēķināju rotā 200 štiku, tik daudz nebija nevienā 
armijā kara beigās; tātad mans aprēķins ir ņemts uz sliktu gadījumu, bet ne uz labu, un 
tādēļ viņš ir pilnīgi izvedams dzīvē.

Otrs jautājums, vai to ir iespējams izvest dzīvē atkarībā no Latvijas ekonomiskā un 
finansiālā stāvokļa, tas ir, uzturēt miera laikā 25 600 lielu karaspēku, kurš tad būtu no-
organizēts tā, ka mobilizācijas gadījumā to varētu papildināt līdz 200 000 cilvēku un 
kurš sastāvētu no 13 divīzijām  – 97  500 štiku. Ja Latvija nav spējīga miera laikā uztu-
rēt 25 600 lielu karaspēku (tas ir, uz uztura), tad, zināms, viņa kara laikā nebūs spējīga 
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izvērst 13 divīzijas, vismaz ne karam sākoties; tātad viena liela daļa kara dienesta spējīgu 
cilvēku paliks nelietota. Par Latvijas spējību ekonomiski finansiālā ziņā neesmu kompe-
tents spriest, bet varu pievest dažus datus no pirmskara stāvokļa Eiropas valstīs.

Pievedīšu datus no tā paša 1912. gada.

Cik lielu pozīciju no visiem 
valsts izdevumiem iztaisa iz-
devumi priekš kara vajadzībām

Cik daudz iznāk uz katru 
iedzīvotāju maksāt priekš 
kara vajadzībām, rēķinot zelta 
rubļos

Francija 29,8 11,9
Vācija 48,3 9,9
Zviedrija 34,4 7,3
Holandē 25 6,6
Itālijā 26,9 6,5
Norvēģija 15 4,8
Krievija 24 4
Bulgārija 21,8 3,9
Rumānija 14,7 3,7
Beļģija 9 8,5
Melnkalne 6,5 3,9
Grieķija 16,3 4,6
Dānijā 26 4,5
Austrijā 12,3 4,5
Šveicē 25,7 4,2
Serbija 22 4

Šie dati skaidri rāda, ka visas tās mazās valstis, kuras ir gribējušas nodrošināt savu 
neaizskaramību un mieru, ir ziedojušas priekš \armijas uzturēšanas ap 25% no visiem 
saviem izdevumiem: Zviedrija, Holande, Šveice. Ne par velti Šveice tagad lielās, ka viņa ir 
tā nodrošinājusi ar bruņotu spēku savu neitralitāti, ka ne Vācija, ne Francija nav riskēju-
šas to lauzt. Tādēļ šie dati varētu noderēt arī Latvijai priekš savu bruņoto spēku uzturē-
šanas izdevumu aprēķināšanas.

Jūras stratēģija pasaules karā194

Zem šāda virsraksta („Die Seestrategie des Weltkrieges”) viceadmirālis Volfgangs 
Vegeners (Wolfgang Wegener) ir izlaidis nelielu grāmatiņu, kurā apskata vācu un angļu 
flotes darbību pasaules karā no stratēģiskā viedokļa. Vācieši ir gan iepriekš kara būvē-
juši floti, bet vācu diplomāti un politiķi nav sapratuši, kāds mērķis ir jāuzstāda flotei 

194 Latvijas Kareivis, Nr. 175 (1929, 7. augusts)
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kara gadījumā, un tamdēļ diplomāti nav arī sapratuši, kā diplomātiskā ceļā jāsagatavo 
šī mērķa sasniegšana. Tā kā karš ir politikas turpinājums, tikai ar citiem līdzekļiem, tad 
nepareiza priekškara politika izsauca arī nepareizu (bez mērķa) flotes darbību kara laikā. 
Vācu flotei pasaules karā nebija nekāda stratēģiska darbības mērķa un uzdevuma. Pēc 
kara plāna vācu flotei jādarbojas Ziemeļjūrā stratēģiski defensīvi un taktiski ofensīvi. Tā 
ir pilnīga jūras stratēģijas nesaprašana. Ziemeļjūrā nebija nekā, ko vajadzētu stratēģiski 
aizstāvēt, izdarot taktiskus uzbrukumus: caur Ziemeļjūru sabiedrotajiem negāja neviens 
jūras ceļš; piekrastes apsargāšana neietilpst flotes stratēģiskos uzdevumos. Taktisku 
ofensīvu vācu flote būtu spējīga izdarīt tikai tādā gadījumā, ja angļu flotei labpatiktos 
iebraukt Ziemeļjūrā. Angļu flotei nebija ne mazākās stratēģiskās vajadzības braukt pa 
Ziemeļjūru, izņemot prestiža jautājumu. Ja vācu flotei arī izdotos pat ļoti stipri sakaut 
angļu floti Ziemeļjūrā, tad tā būtu tikai vietēja taktiska uzvara, bez nekādām sekām uz 
tālāko kara gaitu. To pierādīja arī Skageraka kauja. Angļu flotei bija noteikts stratēģisks 
uzdevums – apsargāt jūras ceļus caur Atlantijas okeānu. Kamēr šie ceļi netika apdraudē-
ti, tikmēr angļu flotei arī nebija ne mazākās vajadzības meklēt kauju ar vācu floti.

Nepareiza politika flotes mērķu ziņā un nepareiza jūras stratēģija noveda pie tā, ka 
lielā un dārgi maksājošā vācu flote visu pasaules karu pavadīja bezdarbībā un nedarī-
ja nekādu iespaidu uz kara rezultātiem, izņemot zemūdeņu darbību, bet arī zemūdeņu 
darbība nebija stratēģiski pabalstīta no vācu flotes. Flotes stratēģija ir pilnīgi atkarīga 
no ģeogrāfiskā stāvokļa. Ja ģeogrāfiskais stāvoklis nedod izdevīgas flotes stratēģiskās 
pozīcijas, tad tās ir jāiegūst miera laikā diplomātijai un kara laikā kopīgi diplomātijai 
un flotei.

Autors ļoti spilgti izceļ flotes stratēģijas aksiomas miera un kara laikā, salīdzinot 
vācu flotes darbību ar angļu flotes darbību; pēdējā ir darbojusies stratēģiskā ziņā pilnīgi 
pareizi un piemēroti Anglijas stāvoklim. Autors tikpat spilgti izceļ to lielo sakarību, kāda 
pastāv starp flotes un diplomātijas darbību kā miera, tā kara laikā. Vietu vietām autors 
aizskar arī sauszemes armijas stratēģiju.

Ar šo izcilo zinātnisko darbu būtu ieteicams iepazīties kā vecākiem mūsu flotes virs-
niekiem, tā arī mūsu flotes priekšniecībai – flotes izlietotājiem un vecākiem sauszemes 
karaspēka priekšniekiem, kam var nākties darboties kopīgi ar floti. Vēl vairāk ieteicams 
iepazīties ar šo darbu mūsu politikas un diplomātijas vadītājiem un tiem, no kā atkarājas 
mūsu tā laika jūras spēku izveidošana, lai vispirms nāktu pie pilnīgas skaidrības, kāda 
mērķu sasniegšanai mums ir vajadzīgi jūras spēki. Ja būs pareizi un noteikti uzstādīts 
mērķis, tad, atkarīgi no mērķa, būs iespējams noteikt, kāda veida un cik lieli mums ir 
vajadzīgi jūras spēki un ka jau miera laika diplomātijai ir jāsagatavo šī mērķa sasniegšana 
caur flotes darbību kara laikā. 

Jūras krasta aizsardzība195

Šinīs dienās mūsu likumdošanas iestādē tiek apspriests kara ministrijas ierosinā-
jums par jūras krastu apsardzību. Minētais projekts dabiski ir radījis lielu interesi armijā 
un sabiedrībā, kādēļ še ievietojamam par minēto jautājumu pazīstamā kara speciālista 
atv. ģen. Radziņa rakstu, kurā tas attīsta vairākas īpatnējas domas un slēdzienus.

195 Latvijas Kareivis Nr. 283, 285, 287, 289 (1923), Nr. 2, 7, 36, 45 (1924).
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Starp citu, minētajā rakstā tiek aprakstīta arī mūsu sauszemes karaspēka darbība 
pie pretinieka varbūtējas desanta izcelšanās. Pie kam tiek apskatīts arī gadījums, kad 
mūsu krasta apsardzības spēkiem zem pretinieka pārsvara spiediena it kā būtu uz kādu 
laiku jāatvelkas atpakaļ, lai pēc rezervju pienākšanas ienaidnieka desantu ar kopējiem 
spēkiem iegrūstu jūrā.

Protams, ar šo gadījumu savienoto kara pulku taktikas darbības apskatīšana tū-
liņ neliek domāt, ka varbūtēja kara laikā tamlīdzīga pagaidu atkāpšanās būs katrā ziņa 
jāizved, jo iespējams, ka domājamam pretiniekam pat nekur neizdosies izkāpt malā 
mūsu piekrastē.

Bet mūsu pazīstamais stratēģis ir sekojis tam principam, ka, cerot vislabāko, nekad 
nav par sliktu būt sagatavotam uz ļaunāko. Tā, piem., krievu armijas štābi, gatavojot 
uzbrukuma plānus, gandrīz nekad netika sastādījuši plānus varbūtējo neveiksmju un 
atkāpšanās gadījumā, kādēļ arī krievu karapulku atkāpšanās parasti notika haotiskā 
nekārtībā. Pie pilnīgi pretējiem principiem pieturējās japāņu un daudzas Vakareiropas 
armijas, kādēļ arī pat to gadījuma atkāpšanās izvērtās par viņu uzvarām.

Redakcija

I
Ļoti lielu daļu no mūsu robežas sastāda jūras piekraste, – kādēļ mūsu dzimtenes 

aizsardzības jautājumā ļoti lielu lomu spēlē jūras robežu apsardzība. Vispār valda ie-
skats, ka jūra ir jāapsargā ar jūras spēkiem. Šis uzskats ir pareizs, bet tikai relatīvi. Pašu 
jūru ir gan iespējams apsargāt tikai ar jūras spēkiem, bet, kas attiecas uz jūras krastu 
apsardzību, tad šis ieskats nav visai pareizs. To gaiši un skaidri pierāda mums kara vēstu-
re. Zināms, ja valsts ir stipra un, galvenais, bagāta, ka var uzturēt tik lielus jūras spēkus, 
kuri spēs droši apsargāt savas jūras – savus teritoriālos ūdeņus, neielaižot ienaidnieka 
jūras un sauszemes spēkus savos ūdeņos, tad ar to pašu būs apsargāta arī piekraste. Lai 
apsargātu savus teritoriālos ūdeņus, valstij ir vajadzīga stipra flote (ūdens, zemūdens un 
gaisa). Bet, lai jūras spēki sekmīgi aizsargātu teritoriālos ūdeņus, nebūt nav vajadzīgs, ka 
jūras spēki būtu stiprāki vai līdzīgi pretinieka jūras spēkiem. Jūras spēku stiprums neat-
karājas tikai no šo spēku vienību daudzuma un šo vienību tehniskajiem līdzekļiem, bet 
gan ļoti daudz atkarājas no darbības rajona attāluma no bāzēm. Tādēļ ir iespējams ar 
nelieliem jūras spēkiem apsargāt savus teritoriālos ūdeņus netālu no savām jūras spēku 
bāzēm. Un uzbrucējam, kura bāzes atrodas tālu, ir vajadzīgs liels pārspēks iebrūkot pre-
tinieka teritoriālos ūdeņos un vēl lielāks pārspēks ir vajadzīgs, lai izsēdinātu desantu un 
nodrošinātu šī desanta izsēdināšanu un tā tālāko darbību. Pasaules kara piedzīvojumi 
ir ļoti skaidri pierādījuši šo patiesību. Vācijas flote samērā ar Anglijas floti kopā ar Krie-
vijas un Francijas flotēm bija vairāk reizes mazāka (Baltijas flote tika saistīta no Itālijas 
flotes) un tomēr Vācijas flote darbojās tuvu no savām bāzēm un caur to ieguva tik lielu 
spēku pavairošanu, ka angļu–franču–krievu flotes pat ne reizes nemēģināja uzbrukt Vā-
cijas jūras piekrastei vai ostas pilsētām, jau nerunājot par desanta izsēdināšanu. Samērā 
nelielā Vācijas flote ar labi sagatavotām jūras bāzēm ieguva tādu spēku, ka Vācijai nebija 
jāatstāj liels sauszemes karaspēks krastu apsardzībai. Bet arī samērā nelielas flotes ie-
gādāšana un uzturēšana un jūras bāzu ierīkošana izmaksā ārkārtīgi dārgi, ja izdevumus 
salīdzinām ar sauszemes karaspēka uzturēšanu.
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Mazas valstiņas ar daudz garāku jūras robežu nav spējīgas pilnīgā mierā apsargāt 
savus ūdeņus un piekrastes ar jūras spēkiem. Mazo valstu jūras spēki ir spējīgi apsar-
gāt savus teritoriālos ūdeņus tikai no jūras laupītājiem, bet ne no kādas lielvalsts jūras 
spēkiem. Viena pati jūras bāzes ierīkošana un uzturēšana izmaksās tikpat daudz, kā 2–3 
divīziju uzturēšana, un bez labi sagatavotas jūras bāzes mazai flotei nav nekādas lielas 
nozīmes. Ja Liepāju vai Ventspili nepārvērš par jūras cietoksni, tad kara gadījumā mūsu 
nelielajiem jūras spēkiem būs grūti iebraukt šinīs ostās, jo tiem būs jāved cīņa ar uguns 
pārspēku. Un pie tam mazām valstīm nav iespējams iegādāties un uzturēt tādu floti, 
kura pilnīgi nodrošinātu viņas jūras krastus no varbūtējas pretinieka flotes uzbrukuma 
un desanta izsēdināšanas. Tāpēc pie mūsu piekrastes apsargāšanas jūras spēkiem ir jā-
nāk palīgā sauszemes karaspēkam. Ar to es negribu teikt, ka jūras spēki mums pavisam 
nebūtu vajadzīgi: gluži otrādi – jūras spēki ir ļoti vajadzīgi, bet uz tiem mēs pagaidām 
nedrīkstam skatīties kā uz mūsu piekrastes galvenajiem aizsargātājiem, bet mums ir 
jāskatās uz jūras spēkiem, kā uz lieliem un spēcīgiem pabalstītājiem, kuri vislielākā mērā 
atvieglos sauszemes karaspēku darbību pie piekrastes apsardzības.

II
Galvenā kārtā mums ir vajadzīga tāda kaujas flote, kura aprēķināta uz sauszemes 

karaspēka pabalstīšanu piekrastes apsardzībā.
Visa kara vēsture un arī pēdējais pasaules karš mums diezgan skaidri pierāda, ka 

jūras piekrastes apsardzība ar sauszemes karaspēku nebūt nav tik grūta. Kara vēsture 
mums rāda, ka desanta izsēšanās ir ārkārtīgi grūta operācija un var sekmīgi izdoties tikai 
tādā gadījumā, kad piekrastes apsardzība no sauszemes karaspēka nav noorganizēta. 
Francijas–Prūsijas karā 1870.–1871. g. Prūsijai gandrīz nebija nekādas kara flotes, kamēr 
Francijai flote bija diezgan liela un stipra; Prūsijas flote pat nebija spējīga apsargāt pie-
krasti, un tā tika apsargāta no sauszemes karaspēka. Un apsardzība bija noorganizēta 
tik racionāli, ka Francija pat nedomāja iesākt uzbrukumu Prūsijas piekrastei. Arī pasau-
les karā neviena desanta operācija nav devusi pozitīvus rezultātus, izņemot japāņu uz-
brukumu Vācijas visattālākajām kolonijām Āzijā.

Galvenie ienaidnieka darbības veidi pret mūsu jūras piekrasti var būt divi: 1) ienaid-
nieks var turēt gandrīz pastāvīgi mūsu teritoriālos ūdeņos daļu no saviem kara kuģiem 
un neļaut mums uzturēt nekādus sakarus pa jūru ar citām valstīm. Šādai blokādei būtu 
nolūks neļaut mums ko nebūt ievest no ārzemēm vai izvest uz ārzemēm; bez tam ie-
naidnieka flote var apšaudīt mūsu ostas, mēģinot iznīcināt tajās atrodošos kuģus un 
nodarīt ostas pilsētām lielus zaudējumus; 2) ienaidnieks var mēģināt no jūras iebrukt 
mūsu teritorijā, izsēdinot kur nebūt savu sauszemes karaspēku un tā uz jūras iesākot 
uzbrukumu ar savu sauszemes armiju.

No pirmā ienaidnieka darbības veida  – satiksmes pārtraukšanas ar ārzemēm un 
ostu apšaudīšanas – ir iespējams aizsargāties tikai ar jūras spēkiem, – sauszemes kara-
spēks šinī lietā neko nevar palīdzēt. Tādēļ šo jautājumu arī tuvāk neapskatīšu, kā piede-
rošu pie jūras taktikas.

Iesākt no jūras iebrukumu ar sauszemes karaspēku – izsēdinot desantu – uzbrucējs 
var tikai tad, ja viņa flote ir ieguvusi tik lielu pārsvaru, ka pilnīgi pārvalda ūdeņus. Lai 
iesāktu iebrukumu no jūras, tad ir vajadzīgs vispirms izsēdināt malā karaspēku un pēc 
tam nodrošināt šī karaspēka nepārtrauktu apgādību pa jūru. Desanta izsēdināšana nav 
tik viegla, kā tas varbūt izliekas no pirmā acu uzmetiena. Izsēdināt daudzmaz lielāku 
karaspēku kur nebūt piekrastē – ārpus ostas ir ļoti grūti; izsēdināt ostā ir iespējams tikai 
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tad, ja osta jau ir ieņemta. Tāpēc arī piekrastes apsardzība sadalās – ostu apsardzībā un 
visas pārējās piekrastes apsardzībā.

Ja mums nebūs pietiekoši lielu jūras spēku, ienaidnieka flote varēs parādīties mūsu 
ostu tuvumā un apšaudīt mūsu ostas no lielākiem vai mazākiem attālumiem, skatoties 
pēc tam, kā mūsu ostas ir apsargātas no sauszemes. Ostu, kā arī citu svarīgāku jūras 
krastu rajonu vai jūras šauruma apsardzība tiek izdarīta ar mīnu un krasta artilērijas pa-
līdzību un ar sauszemes karaspēku. Ieeja ostā vai tuvošanās ostai var tikt aizsprostotas 
ar jūras mīnām. Bet mīnas vien nav spējīgas aizsargāt ne tuvošanos ostai, ne ieeju ostā, 
ja mums attiecīgās vietās nebūs pietiekoši daudz krasta artilērijas vai karakuģu, kuri ap-
sargātu izliktās mīnas. Ja izliktās mīnas netiks apsargātas, tad pretinieks ar traleru palī-
dzību iztaisīs sev ceļu caur mīnu laukiem. Ja mums nebūs pietiekoši daudz jūras spēku, 
mēs varam ar mīnām pilnīgi nodrošināt tikai tos rajonus, kuri atrodas zem mūsu krastu 
artilērijas uguns. Tātad artilērijai ir jābūt spējīgai nepielaist ienaidnieka tralerus mūsu 
mīnu lauku rajonā. Ienaidnieks sūtīs savus tralerus savu kaujas kuģu apsardzībai, pie 
kam pēdējie turēsies jūrā ārpus mūsu mīnu rajona. Kad mūsu artilērijas sāks apšaudīt 
pretinieka tralerus, kaujas kuģi sāks apšaudīt mūsu baterijas. Ja mums būtu pietiekoši 
stipra krasta artilērija, tā varētu uzņemties cīņu ar pretinieka kaujas kuģiem. Uz kaujas 
kuģiem vienmēr mēdz būt visnoderīgākā artilērija, – tātad labāka un stiprāka nekā kras-
ta artilērija, bet toties krasta artilērija var labāk uguni vest un pateicoties tam iegūst 
līdzsvaru ar kuģa artilēriju, pat ja pēdējā ir pārsvarā.

III
Krasta artilērija vismaz var panākt to, ka ienaidnieka flotei jāturas tālu no krasta. 

Pateicoties tam, krastu apsardzības lielgabali būs spējīgi apsargāt mīnu laukus no pre-
tinieka traleriem. Tagadējos daudzmaz modernos kaujas kuģus ir iespējams apdraudēt 
tikai ar lielkalibra lielgabaliem – ne mazākiem kā 12 collīgiem. Tātad, ja tādu lielkalibra 
lielgabalu uz krasta nav, tad no krasta nav arī iespējams uzsākt artilērijas cīņu ar ienaid-
nieka kaujas kuģiem. Ja ostas apsardzībai ir uzstādīti tikai vidēja kalibra lielgabali, tad 
krasta apsardzības artilērijas uzdevums būs nevis cīņa ar pretinieka kaujas kuģiem, bet 
gan cīņa ar ienaidnieka neapbruņotiem kuģiem. Šai mazkalibra krasta artilērijai ir tāpat 
jāapsargā mīnu lauki no pretinieka traleriem. Pretinieka traleru apšaudīšana, zināms, 
būs daudz grūtāka, jo pretinieka kaujas kuģi tūliņ vērsīs savu uguni pret mūsu krasta 
baterijām. Tādēļ mūsu mazajām krasta baterijām būs iespējams vest uguni tikai īsos brī-
žos, kad pretinieka kuģi nešauj vai neredz; krasta baterijām ir jāsagatavojas un jābūt 
spējīgām ar īsu ātru uguni iznīcināt vai vismaz padzīt ienaidnieka tralerus. Tā top ļoti 
svarīgs jautājums par krasta artilērijas novietošanu, gadījumā ja krasta artilērijā ietilpst 
tikai vidēju vai mazu kalibru dižgabali un šīs artilērijas arī nav daudz. Bez tam parasti ir 
izrādījies, ka krasta bateriju atrašanās vietas (ja šīs baterijas ir iebūvētas pastāvīgās vie-
tās) jau miera laikā ienaidniekam ir noteikti zināmas. Tātad ienaidniekam ar savu stipro 
artilēriju nav visai grūti pārspēt nedaudzas mazās krasta baterijas. Tādēļ man liekas, ka 
mazo un vidējo krasta artilēriju nav izdevīgi novietot pastāvīgās iebūvētās baterijās (zi-
nāmā gadījumā, kad uz krasta nav lielkalibra artilērijas), bet turēt šīs baterijas kustīgā 
stāvoklī, lai viņas caur savu kustību varētu izvairīties no flotes artilērijas uguns. Tādā 
gadījumā vajadzētu ostas rajonā dažādos virzienos sagatavot miera laikā labus ceļus, 
izmeklēt visas izdevīgās pozīcijas, nostādīt munīcijas pagrabus vairākās vietās (miera 
laikā tajos nav vajadzīgs visos glabāt munīciju) tā, ka lai no katra pagraba būtu izdevīgi 
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piegādāt munīciju uz vairākām varbūtējām pozīcijām; uz katras izmeklētas pozīcijas iz-
strādāt visus šaušanas datus; bateriju pārvietošanu ierīkot uz traktoriem.

Tādā kārtā krasta baterijas iegūs kustības spēju un ienaidniekam priekšlaikus nebūs 
zināmas mūsu baterijas atrašanās vietas. Ja kaujas laikā ienaidnieks sāks apšaudīt kādu 
no mūsu baterijām un šī baterija apklusīs, tad ienaidnieks vairs nezinās, vai baterija sa-
sista vai pārvietojusies. Bez šaubām ir jādomā, ka ienaidnieka flotes uguns tiks koriģēts 
no aviācijas, bet tas stāvokli negroza: lidotājiem ir vieglāk redzēt pastāvīgu bateriju, 
nekā bateriju, kura izbraukusi uz lauka pozīcijas. Bez tam pats par sevi saprotams, ka 
pretaviācijas līdzekļi (sava aviācija un pretaviācijas artilērija) ir viens no vissvarīgākajiem 
krasta un sevišķi ostas aizsardzības līdzekļiem. Kustībās spējīgas krasta baterijas arī la-
bāk darbosies pret ienaidnieka traleriem un vēl labāk pret ienaidnieka transportiem. 
(Par pēdējiem es runāšu tālāk).

Lai izsēdinātu desantu kādā nebūt ostā, ir vajadzīgs: 1) pāriet pār mīnu lauku un 2) 
izsēdināt karaspēku uz ostā atrodošos aizsargātāja karaspēku. Tātad ostas apsardzību 
arī vajag apskatīt no divām pusēm: 1) no ienaidnieka kara un transporta kuģu neielaiša-
nas ostā un 2) desanta izsēdināšanas izjaukšanas.

Kā jau minēju, sauszemes karaspēka rīcībā ir tikai mīnas, artilērija un aviācija kā 
līdzekļi, kas nepielaiž ienaidnieka kuģus mūsu ostā. Ja ieeja ostā tiks aizsprostota ar mī-
nām, tad pretiniekam vispirms nebūs zināms, kurās vietās ir izliktas mīnas, – tātad preti-
niekam ir jāuzmeklē mūsu mīnu aizsprostojumi. Mīnu aizsprostojumus pretinieks lūkos 
atrast ar savas jūras aviācijas un mazāku nebruņotu kuģu (mūsu kara kuģis „Virsaitis” ir 
mīnu meklētāju kuģa tips) palīdzību, vai nu kaujas kuģu pavadībā, vai bez tādas pava-
dības. Pret ienaidnieka aviāciju visstiprākais kaujas līdzeklis būtu – mūsu aviācija. Ja ir 
pietiekoši stipra un labi sagatavota aviācija, tad ienaidnieka lidotāji, pat ja tie būs daudz 
lielākā skaitā nekā mūsu lidotāji, nedrīkstēs vieni paši tuvoties mūsu ostai, jo mūsu li-
dotājiem būs daudz izdevīgāks stāvoklis – izdevīga segta nosēšanās un pacelšanās vieta 
bojājumu gadījumos un uz krasta zenīta artilērijas atbalsts. Uzbrucējam būs jāpabalsta 
sava aviācija ar kuģiem, kuri dotu lidotājiem nosēšanās un papildināšanas bāzi un zenīt-
lielgabalu atbalstu. Aviācija ir arī ļoti spējīgs līdzeklis uzbrukšanai pretinieka kuģiem, uz 
kuriem nav uzstādīti zenītlielgabali. Tātad, ja mums attiecīgā ostā būs hidroplāni, tad 
ienaidnieka hidroplāni un kuģi, uz kuriem nav zenītlielgabalu, nedrīkstēs tai tuvoties. 

IV
Ja mūsu ostā būs artilērija, pat neliela 4–5 collīga kalibra un arī pretaviācijas artilēri-

ja, tad ienaidnieka mīnu meklētāji un zvejotāji nedrīkstēs ienākt šīs artilērijas uguns lau-
kā un iznīcināt mīnas, kuras atrodas zem mūsu artilērijas apsardzības. Lai iznīcinātu mī-
nas, ienaidniekam būs nepieciešami vispirms apklusināt mūsu krasta lielgabalus. Krasta 
artilērijas apklusināšanai būs vajadzīga daudz lielāka un stiprāka jūras artilērija. Uzbru-
cējam nav grūti iegūt artilērijas pārsvaru: pietiks dažu vieglo kreiseru, pat bez bruņām, 
bet ar 8, 9 vai 10 collīgiem lielgabaliem. Šie ienaidnieka kuģi varēs turēties jūrā, ārpus 
mūsu mazās krasta artilērijas, jo ne ik katrā vietā mums būs iespējams sagādāt spēcīgu 
artilēriju un turēt zem uguns mūsu krasta baterijas. Bet sekmīgi apkarot mūsu krasta 
baterijas tie varēs tikai tādā gadījumā, ja tie labi zinās mūsu bateriju atrašanās vietas. 
Tādā gadījumā tie turēs zem stipras uguns mūsu baterijas, un, ja arī tās galīgi neiznīcinās, 
tad vismaz neļaus tām šaut tanī laikā, kad mīnu meklētāji un iznīcinātāji darbosies mūsu 
ostas tuvumā. Ja krasta baterijas ir iebūvētas, tad viņu atrašanās vietas ir ienaidniekam 
zināmas, un tādēļ tās var pasargāt no flotes uguns tikai ar stiprām dzelzsbetona būvēm. 
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Tādu betonu būvju ierīkošana, kuras apsargātu no jūras artilērijas uguns, izmaksā milzīgi 
dārgi un tādēļ kādus 4–6 vai pat 8 collīgus lielgabalus nav vērts tādā veidā segt, jo no 
bruņu kuģiem ar 12–16 collīgu artilēriju šīs būves tā kā tā neaizsargās, kad šie kuģi pie-
nāks tuvu, paši nebaidīdamies no mūsu lielgabaliem, un tieši šaus uz mūsu baterijām. 
Tātad vienīgais līdzeklis būtu tas, ka mēs slēptu savu artilēriju tā, ka lai ienaidnieks nezin 
baterijas atrašanās vietas. Lai apkarotu paslēptas un savas pozīcijas mainošas baterijas, 
ienaidniekam būs vajadzīgs daudz kara kuģu un ilgs laiks, jo slēpjoties mūsu baterijas 
reizi pa reizei tomēr atradīs iespējamību apšaudīt un padzīt pretinieka mīnu zvejotājus. 
Tādā veidā mīnu iznīcināšana var novilkties ilgāku laiku, caur ko var rasties iespējamība 
izlikt jaunas mīnas iznīcināto vietā. Zināms, pie šādas apsargāšanas darbības ir jārēķinās 
ar to, ka ostas pilsēta var stipri ciest no ienaidnieka artilērijas uguns. Bet tomēr pietiek 
ar nelielu krasta artilēriju, aviāciju un mīnām, lai neļautu ienaidniekam ar nelieliem jūras 
spēkiem un īsā laikā ienākt mūsu ostā. Jo mūsu nelielā aviācija, artilērija un mīnas prasīs 
no ienaidnieka lielus spēkus un ilgāku laiku, lai iekļūtu ostā.

Bet ar iebraukšanu ostā, osta vēl nav ieņemta: lai ienaidnieks dabūtu ostu savās 
rokās, tad viņam ir vajadzīgs izsēdināt desantu un izsist mūsu sauszemes karaspēku 
no ostas.

Ostas ieņemšana nav viegls uzdevums: ir vajadzīgs sakaut aizsargātāja sauszemes 
karaspēku. Ar spēcīgu jūras artilērijas uguni būs gan iespējams iztīrīt ostas piekrasti no 
aizsargātāja. Aizsargātāja karaspēkam arī nebūs nekādas iespējas traucēt uzbrucēja 
uguni pār piekrasti. Tamdēļ aizsargātājam arī nav vērts novietot savu karaspēku vai citus 
aizsardzības līdzekļus tuvu pie piekrastes un vispār tādās vietās, kuras būtu redzamas 
vai apšaudāmas no ostā iebraukušiem lieliem kara kuģiem. Aizsargātājam savi spēki ir 
jānovieto paslēpti, ārpus ostas tādā attālumā, ka artilērija ar savu uguni varētu sniegt 
līdz ostai vai tuvu ostai, un kājnieki – tādas vietas un attālumu, ka varētu izdevīgi pāriet 
pretuzbrukumā, kad ienaidnieks būs izsēdinājis desantu un šis desants sāks virzīties uz 
priekšu. Ostā un rajonā pie pašas ostas ir vajadzīgs turēt tikai novērotājus un tādus ne-
lielus spēkus, kuri būtu spējīgi atsist ienaidnieka izlūkus un nelielas partijas, kuras mēģi-
nātu bez kuģu artilērijas uguns izsēsties uz krasta un izplatīties pa ostu un tās apkārtni. 
Tātad aizsargātāja karaspēka darbība sastāvēs ostas novērošanā un aizsargu posteņu 
turēšanā ostas rajonā. Šī novērošana dos tam ziņas par to, kas notiek ostā, un aizsargu 
posteņi neļaus ienaidniekam izsēsties malā bez artilērijas sagatavošanas. Dažas viegli 
kustīgas baterijas atradīsies glūnošā stāvoklī, tādā attālumā, ka ar savu uguni var sniegt 
līdz ostai. Pārejās baterijas atradīsies rezervē, pie kam tās būs iepriekš izpētījušas jūras 
apvidu visos sīkumos. Tāpat arī kājnieku galvenie spēki atradīsies rezervē, sadalīti vairā-
kās grupās, bet, zināms, ne miera laika kazarmās vai citās miera laika ierīkotās vietās, 
kuras ienaidniekam var būt labi zināmas un tādēļ ņemtas zem flotes artilērijas uguns.

V
Aizsargātāja gaisa un zemes izlūkošana un novērošana dos ziņas par ienaidnieka 

iebraukšanu ostā. Aizsargu posteņi piespiedīs ienaidnieku atklāt stipru artilērijas uguni 
pa ostas piekrasti. Katrā ostā atradīsies tādas vietas, kur aizsarga posteņi atradīs pa-
slēptuvi no flotes artilērijas uguns. Kad flote atklās uguni, tad aizsargu posteņi paslēp-
sies un izvairīsies no apšaudāmām vietām, un turpinās piekrastes novērošanu. Flotes 
uguns līdzekļiem nenāksies grūti padzīt aizsargu posteni un iztīrīt ostas piekrasti. Pēc 
tam uzbrucējs sāks izsēdināt desantu, tas ir, nelielas jūrnieku daļas ar ložmetējiem un 
vieglajiem lielgabaliem. Šis jūras desants mēģinās izplatīties uz krasta tik tālu, lai iegūtu 



401

diezgan plašu rajonu sauszemes karaspēka izsēdināšanai, no kura aizsargātāja posteņi 
būs padzīti caur flotes uguni. Pēc jūras desanta izsēdināšanas sāksies sauszemes ka-
raspēka izsēdināšana un izplatīšanās pa ostas rajonu. Aizsargātāja priekšposteņi tiks 
spiesti atkāpties uz galvenajiem spēkiem, bet atkāpjoties tiem jātur sakarība ar ienaid-
nieku. Jūras desanta un izsēdinātā sauszemes karaspēka izplatīšanās pa ostas rajonu 
būs viegla tikai tik tālu, cik tālu no kuģiem ir iespējams labi pārredzēt un apšaudīt; tā-
lākā izplatīšanās vieta netiks tik stipri pabalstīta no jūras artilērijas un tādēļ būs jādara 
desantam ar savu spēku palīdzību. Tātad tālākā izvirzīšanās varēs tik izdarīta tad, kad 
jau būs izsēdušies uz krasta lielāki spēki.

Kad iesāksies lielāku spēku izsēdināšana, tad būs jāsāk darboties aizsargātājam. 
Vispirms var sākt darboties dažas baterijas, apšaudot izsēdināšanu. Sevišķi izdevīgas 
būs haubiču baterijas, kurām ir iespējamība nostāties uz tādām segtām pozīcijām, ka 
jūras artilērijas trajektorija tās nevar sasniegt. Bet arī citas baterijas varēs atklāt uguni: 
desants vienā otrā vietā būs izbīdījies uz priekšu un segs jūras artilērijai dažus rajonus. 
Tātad no vienas otras vietas labi paslēptas glūnošas baterijas varēs nodarīt ienaidnie-
kam lielus zaudējumus pa izsēdināšanas laiku. Pats par sevi saprotams, arī jūras arti-
lērija tūliņ centīsies atrast šaujošas aizsargātāja baterijas un varbūt arī atradīs tās ar 
lidotāju palīdzību, un varbūt arī atradīs kādu nebūt iespējamību apšaudīt šīs baterijas. 
Bet paies zināms laiks un šā laika pietiks, lai nodarītu uzbrucējam zaudējumus. Pēc tam 
šīs baterijas var apklust un pārmainīt pozīcijas, ja tā būtu vajadzīgs, jo viņu uzdevums 
nebija aizturēt desanta izsēdināšanu, bet tikai zaudējuma nodarīšana ienaidniekam.

Ostas apsardzības plāns būs jau priekšlaikus izstrādāts, kad sāksies desanta izsē-
dināšana, tad šis plāns tiks koriģēts attiecīgi ienaidnieka spēkiem un darbībai. Ostas 
aizsargātāja karaspēka darbības galvenā ideja sastāv iekš tam, lai dotu kauju tādos aps-
tākļos, ka uzbrucēja flotes artilērijai nebūtu iespējas pabalstīt ar uguni savu karaspēku. 
Šādus apstākļus var dot apvidus, bet pat pie ļoti nelabvēlīga apvidus ir iespējams iegūt 
šādus apstākļus caur tuvo kauju – saejoties ar uzbrucēju uz tik maziem attālumiem, ka 
flotes artilērija nevarēs apšaudīt aizsargātāju, neapšaudot savu karaspēku. 

Rajoni, kuri vai nu pavisam nav apšaudāmi, vai ļoti grūti apšaudāmi no jūras ar-
tilērijas, būs jau priekšlaikus izpētīti. Vecākajam ostas rajona karaspēka priekšniekam 
tagad atliks izvēlēties joslu, uz kuras tas grib pieņemt kauju; šīs joslas izvēle atkarāsies 
no ienaidnieka artilērijas stipruma un no ienaidnieka darbības veida. Jo lielāki ienaidnie-
ka jūras spēki atradīsies ostas rajonā un jo enerģiskāk ienaidnieks darbosies, jo tālāk no 
ostas būs jāpieņem kauja. Kauju var pieņemt vai nu uz pozīcijas, vai pārejot uzbrukumā 
pret izsēdināto ienaidnieku. Pieņemot kauju uz pozīcijas, ir izdevīgi izvēlēties pozīciju 
ar ļoti īsu uguns attālumu un pašu kauju iesākt tad, kad ienaidnieks ir jau pienācis ļoti 
tuvu pie pozīcijas – tuvā kājnieku uguns attālumā. Tātad par izdevīgu pozīciju ir jāuz-
skata mežains vai kalnains apvidus, apdzīvoti punkti un tamlīdzīgas šķēršļotas vietas. 
Ienaidnieks jāsatiek ar tuvo kājnieku uguni. Kad ienaidnieks dabūs stipru uguni no maza 
attāluma, tad flotes artilērija nevarēs vairs tam palīdzēt.  ienaidnieka uzbrukumu va-
rēs pabalstīt tika izsēdinātā sauszemes artilērija, bet ļoti vāji. Ienaidnieka izsēdinātajai 
sauszemes artilērijai būs ļoti ierobežota pozīciju un novērošanas punktu izvēle, kādēļ 
aizsargātāja artilērija varēs to diezgan viegli apkarot. Ja ienaidnieka uzbrukums atsists, 
tad jāpāriet pretuzbrukumā un nekādā ziņā nevajag atļaut palielināt attālumu no preti-
nieka; ienaidnieks var atvilkt savas priekšējās daļas atpakaļ, lai dotu iespēju jūras artilē-
rijai darboties. Tādēļ, ja ienaidnieks sāktu vilkties atpakaļ, tūliņ ir jāseko tam un jādzen 
tas atpakaļ uz kuģiem. 
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Ja ienaidnieks tikai lēnām ļoti uzmanīgi virzītos uz priekšu un, uzdūries ar priekšē-
jām daļām uz stiprāku pretošanos, uzbrukumā tūliņ nepārietu, bet sāktu pakāpenisku 
uzbrukumu, tas ir: ienaidnieks sagatavotu ar flotes uz sauszemes artilērijas uguni uz-
brukumu uz kādu nebūt vienu punktu, atspiestu aizsargātāju no šī punkta un tad tāpat 
lēnām, bez steigšanās sagatavotu uzbrukumu uz kādu nebūt otru punktu. Uz katra at-
sevišķa punkta aizsargātājs nebūtu spējīgs atsist uzbrukumu, kas pabalstīts ar ļoti stip-
ru artilērijas uguni.

VI
Aizsargātājam nepieciešami pašam ir jāpāriet uzbrukumā. Ja ienaidnieks nāk uz 

priekšu lēnām – soli pa solim, tad aizsargātājam ir iespēja izmeklēt izdevīgu uzbrukuma 
virzienu un nodrošināt uzbrukuma sekmes ar pietiekošiem spēkiem un – artilēriju un 
tehniskiem līdzekļiem. Ja ienaidnieks nāk lēni uz priekšu, tad tas nenozīmē, ka aizsargā-
tājs var laiku vilcināt, kavēties: aizsargātāja mērķis ir – atsviest ienaidnieku jūrā, pie kam, 
jo agrāk šis mērķis tiks sasniegts, jo mazāk zaudējumu tas būs maksājis, katra nokavētā 
diena un stunda maksās liekus zaudējumus un prasīs liekus līdzekļus. Ja es teicu, ka pie 
ienaidnieka lēnas darbības būs iespēja izmeklēt uzbrukuma virzienu un nodrošināt uz-
brukumu, tad ar to es domāju, ka šinī gadījumā aizsargātajam būs svabadas rokas: tas 
varēs svabadi izvēlēt virzienu, jo ienaidnieks netaisa pārsteigumus, varēs svabadi rīko-
ties ar rezervēm, artilēriju un tehniskiem līdzekļiem, sagrupējot tos uzbrukuma virzienā. 
Pats uzbrukums ir jāved ļoti strauji, nedodot ienaidniekam laiku izlietot pretlīdzekļus. 
Tādēļ iepriekšēja artilērijas sagatavošana nevar notikt, bet ir vajadzīgs izvest vai kopēji 
ar kājnieku uzbrukumu, vai dažas minūtes pirms tā atklāt artilērijas uguni. Uzbrukumu 
dibināt uz tuvo cīņu, neļaujot ienaidniekam atrauties, un tādā kārtā dabūt savas jūras 
artilērijas atbalstu.

Kamēr uzbrucējs turēsies tuvu pie ienaidnieka, tikmēr būs darīšana tikai ar ienaid-
nieka izsēdinātiem spēkiem. Tā kā uzbrukums dibinājas uz tuvo cīņu, tad uzbrukuma 
virzienu izdevīgi izvēlēties pa šķēršļotu apvidu (meži, gravas, nami – ēkas). Tādā pašā 
veidā ir jāved uzbrukums tanī gadījumā, ja aizsargātājs pārietu uzbrukumā, negaidot 
ienaidnieka uzbrukumu. Vedot kauju ar ienaidnieka desantu, ir jāņem vērā tas apstāklis, 
ka ienaidnieks atrodas pilnīgi svešā un bieži vien nepierastā apvidū. Uz ienaidnieka gara 
stāvokli dara milzīgu iespaidu tas apstāklis, ka tam nav aizmugures – aizmugurē ūdens, 
nav arī kaimiņu, jo tas darbojas uz ļoti maza zemes stūrīša. Sevišķi grūti nākas darboties 
uzbrucēja artilērijai. Bez tam no paša sākuma artilērija nemaz nebūs izsēdināta, un, ja 
arī izsēdinās artilēriju, tad no sākuma nelielā daudzumā, jo kamēr uzbrucējs nav izvirzī-
jies diezgan tālu uz priekšu, tikmēr artilērijai nebūs iespēja ieņemt kādu nebūt pozīciju. 
Artilērijas izsēdināšana nav visai viegla ostā, ja tik vien aizsargātājs nebūs atstājis ostu 
pilnā kārtībā ienaidnieka izlietošanai. Novest ostu tādā stāvoklī, ka lai ienaidnieks to 
nevarētu izmantot, nevar būt grūti, jo laika būs diezgan, tā – no tā brīža, kad ienaidnieka 
flote tuvojas ostai un nodarbojas ar ieejas atsvabināšanu.

Ostas aizsargātāja darbība ir daudz izdevīgāka: aizsargātājs jau iepriekš zina, kas 
gatavojas: šīs ziņas dod ienaidnieka darbība pie ostas ieejas un lidotāji. Aizsargātāji zina 
apvidu visos sīkumos, kā uguns vešanā, tā uzbrukuma vešanas ziņā: aizsargātāja artilē-
ristiem būs zināma katra varbūtēja ienaidnieka artilērijas pozīcija. Aizsargātāja morālis-
kā pašsajūta ir laba; vienīgais, kas dara iespaidu uz aizsargātāju morāliskajām spējām – 
jūras artilērijas uguns. Tādēļ aizsargātājam ir vajadzīgs iepazīties ar flotes artilērijas 
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uguns īpašībām pret sauszemi, tad būs redzams, ka šis uguns iespaids nav tik spēcīgs, kā 
sauszemes artilērijas uguns. 

VII
Angļu mēģinājums iebraukt Vācijas rietumu Āfrikas kolonijā no jūras puses rāda 

mums skaistu piemēru, ka ar sauszemes karaspēku ir iespējams vest sekmīgu cīņu pret 
iebrucēju no jūras puses.

Vācijas Rietumāfrikas kolonijas teritorija bija daudz lielāka par Vācijas valsts terito-
riju (vairāk par 1000 km no ziemeļiem uz dienvidiem un ap 1000 km no austrumiem uz 
rietumiem) ar jūras robežu pāri par 700 km. Šinī kolonijā miera laikā bija tikai apmēram 
2000 vīru liels karaspēks. Karam sākoties, karaspēks „mobilizēts” un 1914. g. augusta 
vidū sastāvējis no 18 rotām, katra no 160 melnajiem un 16 eiropiešiem (dažas rotas tikai 
no eiropiešiem) ar 2 ložmetējiem: tas ir bijis viss kolonijas aizsardzības karaspēks. Jau 
sākot no augusta mēneša, angļi taisījuši vairākus mēģinājumus iebraukt vācu koloni-
jā no sauszemes no ziemeļiem no Anglijas kolonijas: šie iebrukumi atsisti caur veiklu 
manevrēšanu. 1914. g. 2. novembrī kolonijas karaspēka priekšnieks – ģenerālis fon Le-
tovs-Forbeks (von Lettow-Vorbeck), atrodoties ap 200 km no Tangas pilsētiņas, saņēmis 
ziņojumu, ka Tangas pilsētiņas tuvumā parādījušies 2 angļu kreiseri un 14 transporta 
kuģi un paģērot pilsētas un ostas atdošanu bez sadursmes. Tangas pilsētiņā atradusies 
1 rota melnie un policijas kareivji; dažas tuvākās rotas atradušās uz ziemeļiem pie robe-
žas un gar šaursliežu dzelzceļu, kurš iet no Tangas uz austrumiem. Letovs-Forbeks devis 
rīkojumu savilkt cik vien iespējams spēku pie Tangas un nolēmis bez kaujas pilsētiņu ar 
ostu neatdot angļiem. 3. novembra vakarā, braucot uz Tangu, Letovs-Forbeks sastapis 
ceļā ievainotos, kuri tam pateikuši, ka jau 2. novembrī pie Tangas ir bijušas patruļu sa-
dursmes un 3. novembrī ienaidnieks jau izsēdinājis Tangas tuvumā diezgan lielus spēkus. 
Tangā atrodošā rota un policisti veduši kauju, vēlāk pienākušas pusotras rotas palīga 
spēku. 4. nov. plkst. 3 no rīta Letovs-Forbeks ieradies Tangas tuvumā (6 km), kur dabūjis 
zināt, ka pa nakti vēl pienākušas 2 rotas, bet vecākais no rotas komandieriem – kapteinis 
Baumstarks atradis stāvokli par kritisku un ar visiem spēkiem atgājis 6 km uz rietumiem 
no Tangas, atstājot pēdējā tikai patruļas. Letovs-Forbeks izsūtījis tūliņ virsnieku patruļas 
uz Tangu un cauri tai līdz ienaidniekam: pēc tam arī pats uz velosipēda izbraucis uz turie-
ni. Pilsēta bijusi tukša, no krasta 400 metru attālumā bijuši redzami gaiši apgaismotie 
angļu transporti; braucot tālāk gar krastu, ļoti tuvu pie krasta ieraudzīts angļu kreiseris 
un pēc tam Letovs-Forbeks apsaukts no angļu posteņa. Tā ticis noskaidrots stāvoklis. 
Pēc tam sākusi aust rīta gaisma. Letovs-Forbeks pavēlējis kapteinim Baumstarkam ar 
visām rotām pāriet uz Tangu, jo viņš nolēmis dot ienaidniekam kauju pilsētas austrumu 
nomalē. Pilsētas mājas devušas aizsegu no ienaidnieka artilērijas uguns uz dienvidiem 
no eiropiešu pilsētas un līdz melno pilsētai palmu un kaučuka mežs, tālāk uz dienvi-
diem no melno pilsētas arī vietām palmas – viss tas devis aizsargu no artilērijas uguns. 
Viss apvidus bija līdzens. 4. novembrī no rīta Letova-Forbeka spēki Tangu sasnieguši gan 
septiņu rotu lielumā (6., 7., 8., 13., 16., 17. rotas un no policistiem un citām formācijām 
sastādīta rota) ar 15 ložmetējiem. Savus spēkus Letovs-Forbeks sagrupējis šādā veidā: ar 
vienu rotu saņēmis pilsētas austrumu nomali, iepakaļ aiz šīs rotas labajā atklātajā flan-
gā novietotas 3 rotas kapteiņa Baumstarka vadībā, 3 pārējās rotas tālāk iepakaļ rezervē. 
Tāds stāvoklis turpinājies līdz pusdienai: angļi izsēdinājuši savu karaspēku uz krasta, kas 
bijis labi novērojams: līdz plkst. 12 izsēdināts ne mazāk par 6000 kājnieku. Ap pusdienu 
Letovs-Forbeks pavēlējis 2 no rezerves rotām nostāties pilsētā aiz nomalu ieņemošās 
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rotas. Plkst. 3 ienācis ziņojums, ka ienaidnieks uzbrūk, un tūliņ tapis dzirdams apšaudī-
šanas sākums. Pēc uguns bijis dzirdams, ka nomalu ieņemošā rota tiek spiesta atpakaļ: 
ienaidnieks iebrucis pilsētā līdz dzelzceļa stacijai. 

VIII
Tad pilsētā novietotās divas rezerves rotas (eiropiešu) kapteiņa Prica vadībā pār-

gājušas pretuzbrukumā; ar savu straujumu tās aizrāvušas līdzi arī atkāpjošās rotas, un 
angļu centrs un pa daļai arī kreisais flangs atspiests atpakaļ uz pilsētas austrumu nomali 
ar niknām ielas kaujām. Tanī pašā laikā arī Letova-Forbeka kaujas grupas labajā flangā 
noritējusi nikna kauja: visas trīs kapteiņa Baumstarka rotas bijis jāieved kaujā, jo angļi 
mēģinājuši apiet labo flangu. Par laimi – šo rotu arī pieticis, lai sastaptu angļus, kuri ap-
gājuši fronti. Kauja uz labā flanga norisinājusies ar pārmainošām sekmēm. Tomēr spie-
diens uz visas frontes bijis ļoti stiprs: Letovs-Forbeks jutis, ka viņa rotas ilgi nevarēs to 
izturēt, un tādēļ nolēmis laist darbā pēdējo rezervē atlikušo rotu, lai gan katru brīdi va-
rējusi pienākt vēl viena rota, un tad ar šo rotu kopīgs uzbrukums būtu devis labākas izre-
dzes. Bez tam tuvojies vakars. Rezerves rotai (13. rota) dots uzbrukuma virziens – angļu 
kreiso flangu apejot. 13. rota – eiropiešu rota ar 4 ložmetējiem – izgājusi pilnīgi negaidīti 
angļu flangā, viņas uzbrukums un uguns no 4 ložmetējiem noteikti izšķīris kauju – pa 
priekšu angļu kreisais flangs, pēc tam visa fronte spiesta atpakaļ. Īsi pēc tam pienākusi 
arī gan tā 4.  rota, kurai dots uzdevums  – vēl dziļāk apņemt angļu flangu, bet šī rota 
nomaldījusies un izgājusi uz fronti par kreisi no 13. rotas. Kad angļi sākuši atkāpties, tad 
visa fronte pārgājusi uzbrukumā un angļu atkāpšanās notikusi zem niknas ložmetēju 
uguns no frontes un flanga, kādēļ angļi cietuši milzīgus zaudējumus un atkāpšanās va-
rējusi novest pie pilnīgas panikas, ja būtu bijusi vajāšana. Vajāšana nav notikusi tamdēļ, 
ka iestājusies tumsa, un aiz pārpratuma rotas centrs un kreisais flangs atgājis atpakaļ.

Angļu desanta korpuss sastāvējis no 8  000 kājnieku: Ziemeļlankašīras (North 
Lancashire) pulka (angļu miera laika pulks), indiešu brigādes (Kazchmir strēlnieki) un 
101. koloniju pulka. Uzbrukums vests šādā kārtībā: labajā flangā – gar jūras krastu in-
diešu brigāde, centrā Ziemeļlankašīras pulks un kreisajā flangā – 101. pulks. Uzbrukums 
pabalstīts ar artilērijas uguni no abiem kreiseriem, bet šai ugunij nav bijis nekādu panā-
kumu, pateicoties tam, ka apvidus aizsegts ar kokiem un mājam.

5.  novembrī rīta krēslā vācu rotas atkal nonākušas uz kaujas lauka, bet vajāšana 
tapusi neiespējama, jo tagad kreiseru artilērijai bijis iespējams vest uguni par pilsētas 
nomalu un segt savējo karaspēku. Tomēr nelielas nodaļas un ložmetēji apšaudījuši lai-
vas, ar kurām ticis pārvadāts karaspēks no krasta uz kuģiem un pat angļu kreisera deķis 
ņemts zem ložmetēju uguns. Angļu zaudējumus – kritušos Letovs-Forbeks novērtē uz 
800; uz kaujas lauka atstāts un no vāciešiem saņemts: 16 ložmetēju, 600 000 patronu, 
pāri par 600 šauteņu, telefoni un daudz apģērba. Angļi pēc tam vairāk nav mēģinājuši 
izsēdināt desantu.

Vāciešu zaudējumi – kritušie: 16 eiropieši un 48 melnie.
No šī piemēra mēs redzam, ka arī ar nelieliem spēkiem, bez artilērijas ir atsisti 

daudz lielāki uzbrucēja spēki.
Uz ko ir dibinājies Letovs-Forbeks, pieņemdams kauju ar tik lielu pretinieka pārspē-

ku (1. novembrī viņš novērtējis angļu spēkus uz 6 000 karavīriem, kad viņam pašam bija 
ap 1500) un ar ko ir izskaidrojamas viņa sekmes?

Pieņemt kauju tādā stāvoklī, ka kuģu artilērija nevarētu pabalstīt angļus. Tādēļ Le-
tovs-Forbeks ieņem pozīciju starp mājām un zem kokiem, lai arī caur to apšaudes lauks 
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būtu ļoti mazs; tādēļ arī Letovs-Forbeks nemēģina aizkavēt angļu izsēdināšanos, ne-
uzbrūk tiem, kamēr to vēl nav daudz izsēdināts, bet gaida, kamēr angļi paši uzbruks; 
kad angļi uzbrūk un saietas uz maza attāluma ar vāciešiem, tad kuģu artilērija pavisam 
nevar šaut. Caur to visa kauja tiek pavērsta par kājnieku kauju.

Letovs-Forbeks un viņa karaspēks labi pazina apvidu un vietējos apstākļus un tos iz-
mantoja: ieņemot izdevīgu kājnieku pozīciju ar šauru uguns lauku. Ienaidnieks nepazina 
apvidu un vietējos apstākļus, kādēļ katrs šķērslis tam radīja pārsteigumu un neveiksmes: 
par piemēru, angļi stāsta, ka iebrūkot pilsētas nomalē, kura apaugusi ar kokiem, viņi 
esot bijuši pārsteigti no bitēm, kuras lielā vairumā tiem uzbrukušas: kā negaidīts pār-
steigums tas zināmu lomu nospēlēja. Tās pašas bites piespiedušas apklust arī dažus vācu 
ložmetējus, bet vāciešiem tas nebija pārsteigums un tādēļ iespaidu nedarīja – pārnesa 
tikai ložmetējus uz citu vietu. Vāciešiem bija izdevīgāk gaidīt kauju līdz pēcpusdienai aiz 
tā iemesla, ka pēcpusdienas saule spīdēs angļiem acīs, sevišķi uz vakara pusi vāciešiem 
aiz šā iemesla bija ļoti izdevīgi vest uguni.

Kājnieku kauju Letovs-Forbeks ved ļoti izdevīgi – iesāk ar nelielu spēku daļu, kamēr 
visus lielākos spēkus atstāj iepakaļ: aizsargāšanās kauju iesākumam un tad veido pre-
tuzbrukumus, izmantojot apvidus zināšanas un veiklus manevrus. Kājnieku kaujā uzva-
ru iegūst tas, kas ir spējīgs veiklāk manevrēt un labāk vest tuvo uguni. Angļi nav spējīgi 
manevrēt, jo nezina apvidu un tiem vēl nav arī tik plata rajona, ka varētu manevrēt, izda-
rot šo manevru tā, ka vācieši to neredzētu; tādēļ angļiem atliek tikai frontāls trieciens, 
kuru tie arī ir izveduši ar vislielāko sparu, ko liecina lielie zaudējumi.

Vāciešiem plaša aizmugure, neveiksmes gadījumā tie var atkāpties katrā virzienā un 
iziet no briesmām. Angļiem vistuvākā aizmugure – jūra, un tikai ar laivu palīdzību tie var 
atrast glābiņu uz kuģiem. Šis apstāklis spēlē lielu morālisku lomu.

Tangas pilsētu gan nevar pielīdzināt modernām ostas pilsētām, bet tomēr trans-
porti ir pienākuši izsēdināšanas vietā pie krasta uz 100–200 metru attāluma. Arī katru 
modernu ostu vajadzības gadījumā nebūs grūti pārvērst tādā stāvoklī, ka ienaidnieka 
transporti netiks pie krasta tuvāk par 100–200 metriem.

Aviācija196

Šodien mūsu lidotāji sarīkojuši aviācijas svētkus, lai parādītu tautai mūsu gaisa spē-
kus un viņu darbības spējas, kā arī lai savāktu līdzekļus kritušo lidotāju ģimeņu pabalstī-
šanai. Ir ļoti teicami, ka plašākas sabiedrības aprindas tiek iepazīstinātas praktiskā ceļā 
ar aviācijas darbību un nozīmi tēvijas aizsargāšanā. Kad tauta vairāk iepazīsies ar šiem 
jautājumiem, tad tā nāks pie pārliecības, ka bez stipras gaisa apsardzības nav vispār ie-
spējama tēvijas aizsardzība. Mūsu lidotājiem ir daudz ko rādīt tautai, daudz ko arī viņi 
var parādīt. Viņiem ir ko rādīt: lidošanas māksla, enerģija, centība un darba griba. Šīs 
savas īpašības viņi arī rāda kā ikdienišķā dzīvē, tā arī savā darbā, – rādīs ari savos svētkos. 
Savas kaujas spējas lielākā daļa no lidoņiem ir pierādījuši karā. Uz saviem lidotājiem mēs 
varam būt lepni.

Dažs labs, redzēdams mūsu lidotāju skaisto un veiklo darbību gaisā, nāk pie pārlie-
cības, ka gaisā mēs esam stipri un no gaisa kara mums nav ko bīties – tādēļ mums arī nav 
vairs vajadzīgs taisīt jaunus izdevumus gaisa flotes palielināšanai. Šādu ieskatu paviršs 

196 Latvijas Kareivis, Nr. 220 (1923, 30. septembris).
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cilvēks varēs iegūt no mūsu aviācijas svētkiem. Šāds viedoklis ir vislielākā un visļaunākā 
kļūda, kuras sekas kara gadījumā būtu izbaudāmas katram Latvijas pilsonim un sevišķi 
pilsētu iedzīvotājiem. Nākošais karš vispirms iesāksies gaisā un iesāksies ļoti ātri: tanī 
pašā dienā un stundā, kad tiks pārtraukti diplomātiskie sakari, ja ne par kādām stundām 
agrāk. Gaisa karš iesāksies nevis uz robežas, bet uz visas teritorijas, karš tiks vests pret 
valsti visā visumā. Tagad miera laikā notiek gaisa satiksmes lidojumi no lieliem attālu-
miem, no Rīgas uz Maskavu, starp Parīzi un Londonu notiek regulāri katru dienu gaisa 
satiksme, – attālums starp Parīzi un Londonu pa gaisu apmēram 400 kilometru. Tādēļ 
varam droši uzskatīt 400–500 kilometru lielu attālumu par parastu lidojumu – bez kā-
dām grūtībām. Izmērot gaisa līnijā mūsu zemes attālumus iznāk, ka no Sebežas līdz 
Liepājai ir tikai ap 400 km. Tātad gaisa uzbrukuma gadījumā Latvijā nav neviena punkta, 
kuru ienaidnieka lidotāji nevarētu sasniegt bez liekām grūtībām.

Angļu ģenerālis Grovess izteicās laikrakstā „Times” starp citu sekojoši: „Pasaules 
pārvaldība vēl vienmēr dibinājas uz militāro spēku attīstību, to taisni pierāda laikmets 
pēc pasaules kara beigšanas. Lidmašīnas padara par iespējamu jauna kara vešanu „dzi-
ļumā”. Būtu liela kļūda pieņemt pasaules kara gaisa uzbrukumus par mērauklu nākošo 
karu bumbu uzbrukumiem. Ir jāpieņem par pilnīgi iespējamu, ka, neskatoties uz visiem 
starptautiskiem līgumiem, tiks lietotas bumbas ar nāvīgām gāzēm pret lielpilsētām. 
Nākošajā karā nebūs nekādas saudzēšanas attiecībā pret civiliedzīvotājiem! Jūra vairs 
neapsargā Angliju, bet gan pabalsta uzbrukumu no gaisa”. Šie angļu ģenerāļa vārdi ir lai 
gan rūgta, bet pilnīga patiesība.

Pirmā uzvara vai neveiksmes norisināsies gaisā. Tām būs ļoti lielas sekas aiz diviem 
iemesliem. Pirmkārt, gaisa darbība notiek ļoti ātri uz visas teritorijas un tamdēļ dara 
ārkārtīgu morālisku iespaidu ne tikai uz karaspēku, bet uz visu tautu un valdību, salau-
žot tālāku kara turpināšanas gribu. Otrkārt – tam, kurš būs pazaudējis gaisu, būs pilnī-
gi saistītas rokas un kājas zemes kara vešanā: ziņu par ienaidnieku nebūs, bet ienaid-
niekam būs vissīkākās ziņas; artilērija šaus tikai pa to, kas redzams no zemes, kamēr 
ienaidnieka artilērija redzēs visu no gaisa; karaspēks vienmēr būs apdraudēts no gaisa 
uzbrukumiem, nekur un nekad tam nebūs daudzmaz mierīgas atpūtas. Vienīgais drošais 
līdzeklis pret ienaidnieka gaisa uzbrukumiem ir savi stipri gaisa spēki. Tāpēc vispirms 
mums ir vajadzīgs nostiprināt mūsu gaisa spēkus, – galvenais: nežēlot līdzekļus mūsu 
gaisa spēku materiālo līdzekļu iegādāšanai. Šinī ziņā mēs nedrīkstam būt skopi, pretējā 
gadījumā taupībai var būt ļoti ļaunas sekas. Mūsu lidotāji ir spējīgi, enerģiski, centīgi un 
darbīgi. Vajag dot tiem pietiekošā daudzumā labas lidmašīnas un pārējo materiālo daļu, 
tikai tad būs gādāts par mūsu drošību, par lietderīgu tēvijas aizsardzību.

Aviācija un viņas nozīme karā197

Jau no seniem laikiem cilvēks, redzēdams, kā putni viegli un skaisti lido pa gaisu, ir 
mēģinājis darīt pakaļ putniem un arī lidot pa gaisu. Sirmos senlaikos cilvēks ir mēģinājis 
iekarot gaisu tikai ar tiem līdzekļiem, ar kuriem putns lido. Tā visiem ir pazīstama sen-
grieķu leģenda par Ikara lidojumu uz sauli, kurš izgatavojis sev spārnus un lidojis uz šiem 
spārniem. Tad diezgan plašu literatūru par putnu lidošanu ir atstājis Leonardo da Vinči. 
Līdz XVII gadu simtenim visi gaisa iekarošanas mēģinājumi bija darīti tikai ar putniem 

197 Latvijas kareivja militārais pielikums, Nr. 4 (05.04.1921.), 6 (06.06.1921.), 7 (06.07.1921.), 9 (04.08.1921.).
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līdzīgu spārnu palīdzību. Bet tad, pateicoties tehnikai un zinībām, tika atrasta iespēja-
mība pacelties gaisā bez spārniem – uz tā sauktiem aerostatiem. Interesanti ir tas, ka 
pirmie mēģinājumi ar aerostatiem pacelties gaisā bija diezgan izdevīgi, un tādēļ šis gaisa 
kuģniecības veids samērā ātri attīstījās un tūliņ tika izlietots priekš kara vajadzībām.

Tā pirmais aerostats tika iztaisīts 1784. gadā no Čartresas hercoga un jau pēc desmit 
gadiem piesietais aerostats tiek izlietots priekš kaujas novērošanas kaujā pie Flerusas 
pilsētas 1794. g. franču armijā, kuru vadīja ģenerālis Žurdāns (Jourdan). Pirmā aerosta-
ta kara darbība nebija izdevīga: novērotājs bija devis nepareizas ziņas un aerostats tika 
atmests kā nederīgs. Pie tam netika pārbaudīts, kas ir bijis par iemeslu: vai aerostats vai 
novērotājs. Cik redzams no šīs kaujas apraksta, tad visas aerostata nesekmīgās darbības 
iemesls ļoti vienkāršs: novērotājs ir tikai pirmo reizi pacēlies gaisā un tādēļ nav mācējis 
gaisā orientēties – viņš ir gan redzējis ienaidnieka spēkus, bet nav mācējis noteikt, kur 
viņi atrodas un uz kurieni virzās. Tā laika gaisa kuģniecības attīstīšanās iesākās tikai pēc 
simts gadiem (neskaitot divus mēģinājumus 1852. un 1862. gadā). XIX gadu simteņa bei-
gās tikai piegriezta liela vērība gaisa kuģniecībai un tā sāka attīstīties. Tika darīti mēģi-
nājumi kā ar gaisakuģiem, tā ar lidmašīnām. Ar pirmajiem pacelties gaisā bija iespējams, 
bet tie gāja turp, kur vējš tos nesa, vadīt tos pēc savas gribas bija neizdevīgi. Ar otrajiem 
visi mēģinājumi bija neizdevīgi. Tādēļ XIX gadu simteņa beigās un šā gadu simteņa sāku-
mā uzvarēja gaisakuģi. Priekš kara vajadzībām tika izlietoti tikai piesienamie aerostati. 
Bet jau šā gadu simteņa sākumā, pateicoties tehnikas progresam, izdevās izgatavot ļoti 
vieglus benzīna motorus, kurus tad sāka izlietot kā gaisa kuģniecībā,198 tā priekš lidmašī-
nām. Vācijā grāfs Cepelīns darbojās ar gaisakuģiem, kamēr Francijā, Amerikā un Anglijā 
taisīja mēģinājumus ar lidmašīnām. Tomēr no sākuma ar lidmašīnām neveicās, un. tikai 
sākot no 1908. gada, lidošana sāka attīstīties ar apbrīnojamu ātrumu. Vēl 1908. gadā uz 
Pēterburgu bija atbraucis franču lidotājs ar savu aparātu rādīt brīnumus, kuri sastāvēja 
iekš tam, ka viņš pacēlās uz 2–3 asu gaisā un tā nolidoja 100–150 asis taisnā līnijā; bet jau 
1911. gadā pat Krievijas armijā jau bija kara lidotāji, un tie ņēma ļoti dzīvu dalību lielos 
manevros šinī pat gadā.

Pasaules karam sākoties, lidmašīna jau bija gaisakuģi pārspējusi, bet tomēr arī uz 
pēdējo lika lielas cerības. Pasaules karu sākot, aviācijas ziņā pirmajā vietā atradās Fran-
cija, tai bija vislielākais lidmašīnu skaits, visvairāk lidotāju un vislabākās lidmašīnas, vis-
maz lielākā daļa no lidošanas rekordiem bija uzstādīta no franču lidotājiem. Otrajā vietā 
skaitījās Krievija, bet patiesībā atradās Vācija. Francijas lidošanas attīstības virziens diez-
gan lielā mērā atšķīrās no Vācijas lidošanas virziena. Vispirms šī atšķirība bija lidmašīnu 
motoros: Francijā, kā arī visās citās valstīs bija griezošies lidmašīnu motori, kamēr Vācijā 
bija stāvošie motori (automobiļa motora tipa). Franču motori bija daudz vieglāki, tādēļ 
pie viena un tā paša motora stipruma franču motors un visa lidmašīna bija vieglāka nekā 
vācu lidmašīna.

Pateicoties tam, franču aparāti arī bija uzstādījuši rekordus augstumā  – līdz 
6000 metru un ātrumā – līdz 150 kilometru stundā. Bet priekš paša kara sākuma vācu 
lidotāji sāka uzstādīt lidojuma ilguma rekordus. Franču lidmašīnas bija būvētas priekš 
dažādiem rekordiem, kamēr vācu mašīnas – priekš izturības, tāpat tas bija arī ar pašu 
lidotāju apmācību un trenēšanu: franči pārspēja vāciešus visos skaistuma un dažādu 
fokusu lidojumos, kamēr vācu lidotāji bija spējīgāki lidot dažādos sliktos laika apstāk-
ļos  – sliktā laikā, bez labas vietas (aerodroma), kur nolidot vai no kurienes piecelties 

198 Zem gaisakuģiem es šinī rakstā saprotu tos aparātus, kuri vieglāki par gaisu – dažāda veida aerostatus.
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utt. Kas attiecas uz Krieviju, tad viņai bija viena daļa franču lidmašīnu, zināms, speciāli 
priekš Krievijas pagatavotu Francijā un tādēļ ļoti sliktu, un viena daļa pašā Krievijā bū-
vētu mašīnu, kuras bija vēl sliktākas, pateicoties tam, ka franču motoru fabrikas nodaļa 
Maskavā izgatavoja ļoti sliktus motorus, kuri nekad nedeva to spēku, uz kādu tie bija 
aprēķināti. Lidmašīnu bija diezgan daudz: uz korpusa (lai gan ne uz katra) bija aviācijas 
nodaļas un aviācijas skolas, no kurām varēja tik izdalītas armijas aviācijas daļas.

Novecojušās lidmašīnas nebija spējīgas lidot augstāk par 1000 metriem, tās nebija 
spējīgas lidot daudzmaz vējainā laikā, kā arī vispār pie daudzmaz neizdevīga atmosfēras 
stāvokļa. Ne tikai Krievijā, bet arī Francijā un Vācijā kara aviācija atradās tikai uz pir-
mās attīstības pakāpes – tas ir, uz izmēģinājuma stāvokļa, kad vēl nekas nav ne zināms, 
ne noteikts.

Ja pasaules karš ir devis ko nebūt radošu, tad pirmajā vietā še ir aviācija, kura 
pa kara laiku ir spērusi tādus soļus uz priekšu, kuri vēl priekš kara izlikās par pilnīgi 
nesasniedzamiem. 

Karam sākoties, aviācijas stāvoklis bija apmēram šāds. Aparāti bija vienvietīgi 
un divvietīgi, monoplāni un biplāni; ātrums 80 līdz 150 kilometru stundā, pacelšanās 
ātrums  – līdz 2000 metriem 40 minūtēs; lidošanas ilgums 4 stundas, skaitot vidēji 
90 verstis stundā = 360 verstis, vai 180 verstis turp un atpakaļ (zināms, tikai taisnā līni-
jā), izlūkošanas lidojuma augstums tika skaitīts 800–1200 metru; smagumu (bumbas) 
bija iespējams ņemt līdzi ne vairāk par 4–10 kilogramu; uz lidmašīnām nebija ne aizsar-
gu, ne uzbrukuma līdzekļu, gaisa kauja tika skaitīta par pilnīgi neiespējamu; uz lidmašī-
nas nebija arī nekādas ietaises priekš ziņu došanas, izņemot apgaismošanas raķetes, tas 
ir, lidotājs varēja dot signālus tikai ar dažādu krāsu raķetēm.

Par aviācijas galveno un gandrīz arī vienīgo uzdevumu tika uzskatīta izlūkošanas 
darbība, pie tam, zināms, tikai izdevīgā laikā; retos gadījumos skaitīja par izdevīgu iz-
lietot aviatorus priekš sakaru uzturēšanas – ziņu nosūtīšanas. Tika gan uzskatīts, ka no 
lidmašīnām ir iespējams mest bumbas, bet nebija ne attiecīgu bumbu, un ne lidotāji, ne 
lidmašīnas uz to nebija sagatavoti. Tādēļ austriešu lidotājs 1914. gada augusta sākumā 
svieda no lidmašīnas bumbierus, kuri diezgan labi smēķēja.

Jau no paša sākuma karš prasīja visu tautas spēku pielikšanu, to prasa arī aviācija: kā 
no pašiem lidotājiem, tā no lidmašīnu izgudrotājiem. Kā pirmie, tā otrie ātriem soļiem 
gāja uz priekšu, vai pareizāk – viens otru stūma uz priekšu. Lidotāji prasīja aparātu uzla-
bošanu, aparātu būvētāji deva lidotājiem iespēju un līdzekļus iet tālāk, izmantojot teh-
nikas progresu. Lidošana attīstījās nemitīgi visus kara gadus, un, karu beidzot, aviācija 
bija sasniegusi apmēram šādu stāvokli. Aparāti sadalījās vairākos tipos priekš atsevišķu 
uzdevumu izpildīšanas; galvenie tipi bija šādi:

Divvietīgie biplāni, apbruņoti ar ložmetēju, lidotājs priekšā, novērotājs ar ložmetē-
ju iepakaļ (bez tam otrs nekustošs ložmetējs), ar piestiprinātu fotogrāfijas aparātu, ar 
motoru no 16 – 260 zirgu spēku.

Vienvietīgie monoplāni, biplāni un triplāni, ar vienu vai diviem nekustošiem ložme-
tējie, ar motoru no 100 līdz 200 zirgu spēkiem.

Divvietīgie bruņās ietērptie monoplāni un biplāni ar vienu kustošu un vienu nekus-
tošu ložmetēju, ar motoru 200 zirgu spēku.

Divvietīgie nakts aparāti, ar 1–5 ložmetējiem, motori no 15 – 200 zirgu spēku, lielām 
plāksnēm.

Uz šiem tipiem – 1., 3. un 4. bez tam vēl bija ierīkots radiotelegrāfs, bumbu mešanas 
aparāti un daži citi; viņu ātrums no 160–180 kilometru stundā; lidošanas augstums līdz 
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6–700 metru. Turpretim 2. tipam nekādas sevišķas ietaises nebija, bet toties milzīga spē-
ka motors, kādēļ aparāts varēja pacelties 15 minūtēs 6000 metru augstumā, ļoti vieg-
li izdarīt dažādas nāves cilpas, kritienus, spirāles un citus paņēmienus, kādus neviens 
putns nav spējīgs izdarīt gaisā.

Lielāki aparāti – ar 2 motoriem, katrs 150–260 zirga spēku, ar 4 ložmetējiem un pat 
tika izmēģināti maza kalibra lielgabali; uz šāda aparāta atradās bez pilota un novērotāja 
arī ložmetējnieki, tad radiotelegrāfs priekš lielāka attāluma; aparāts bez tam bija spējīgs 
pacelt līdz 1000 kilogramu munīcijas (bumbu), ātrums 150 kilometru stundā.

Vislielākie tipi ar 3 un vairākiem (5) motoriem. Visi pieci motori attīstīja līdz 1225 zir-
gu spēka; uz aparāta ekipāža no 9–12 cilvēkiem; aparāts ar 5–7 ložmetējiem vai maz-
kalibra lielgabalu; uz aparāta stiprs radiotelegrāfs; aparāta ātrums 120–130 kilometru 
stundā, lidošanas ilgums – 10 stundas; aparāts spējīgs pacelt svaru – 4000 kilogramu 
(216 pudu), un pats aparāts kopā ar munīciju svēra 14 000 kilogramu; ar visu šo svaru 
spējīgs pacelties līdz 4500 metru augstumā. Šāda tipa aparāti uz kara beigām tika izla-
boti un pārveidoti svara pacelšanas un ātruma ziņā, 12–18 cilindru, bet aparāti ar šiem 
izlabojumiem vairs nepaspēja ņemt dalību karā. Tāpat nepaspēja ņemt karā dalību jau-
nākie ar bruņām pārklātie aparāti.

Šo aparātu izveidojumi tika izsaukti no tiem uzdevumiem, kuri karā piekrita aviāci-
jai, no otras puses, jaunus uzdevumus bija iespējams dot tikai tad, kad izdevās izstrādāt 
attiecīgu aparātu. Aviācijas uzdevumi, pastāvīgi paplašinādamies, kara beigās galvenos 
vilcienos bija šādi.

Izlūkošana, kura sadalījās tuvā un tālā izlūkošanā un dienas un nakts izlūkošanā. 
Dienas izlūkošanā ietilpa kā tuvā, tā tālā, pie tam pie izlūkošanas pievienojās fotografē-
šana. Zināms, pie izlūkošanas varēja notikt saduršanās ar ienaidnieku, no kuras nevarēja 
izvairīties, bet kura bija jāpieņem, lai izpildītu savu uzdevumu, tādēļ, lidojot izlūkošanā, 
vajadzēja būt stipram.

Bez tam, lidojot izlūkošanā, varēja tikt pamanīti izdevīgi mērķi priekš bumbu svai-
dīšanas, tādēļ arī bumbas vajadzēja ņemt līdzi. Priekš šo uzdevumu izpildīšanas tika 
izlietoti še atzīmētie pirmā tipa aparāti, pie kam priekš tālās izlūkošanas tika lietoti 
aparāti ar spēcīgiem motoriem (260 PS), bet priekš tuvās izlūkošanas – aparāti ar vājā-
kiem motoriem. Priekš nakts izlūkošanas nebija vajadzīgs ātrums, nakts izlūkošana var 
notikt tikai uz neliela attāluma, jo citādi aparāts var nomaldīties; par nakts izlūkošanas 
priekšmetiem var būt lieli ceļi, dzelzceļa stacijas, tad ienaidnieka šaujošās baterijas. Tā-
dēļ nakts izlūkošanai tika pieņemts tips (3.) ar nelielu ātrumu, lielām plāksnēm, lai tam 
būtu naktī viegli pacelties un nolaisties un arī lai tas būtu spējīgs nest līdzi lielu bumbu 
daudzumu, jo naktī var tikt ieraudzīti ļoti izdevīgi mērķi priekš bumbu sviešanas un ap-
šaudīšanas ar ložmetēju.

Artilērijas uguns koriģēšana. Uzdevums sastāv iekš tam, lai lidotājs turētos gaisā pa 
to laiku, kamēr artilērija šauj, redzētu, kur krīt artilērijas lādiņi, un par to ziņotu baterijai; 
dažreiz pie šī uzdevuma pievienojas arī mērķu uzrādīšanu baterijai. Šo uzdevumu izpildī-
šana bija paredzēta jau pirms kara, bet dzīvē netika izvesta. 1914. gadā šis uzdevums tika 
izpildīts tādā veidā: ja vajadzēja uzrādīt mērķi, tad lidotājs nolidoja līdz mērķim un tur 
izlaida zināmas krāsas signāla raķeti; artilērija šinī virzienā deva pirmo šāvienu un pēc 
tam lidotājs atkal ar iepriekš norunātām zīmēm (aparāta grozīšanu) rādija, kur lādiņš 
kritis. Bet jau 1915.  gadā priekš šā uzdevuma izpildīšanas tika izlietots radiotelegrāfs: 
lidotājs pa radiotelegrāfu ziņoja, kur lādiņš kritis. Šo uzdevumu var ar sekmēm izpildīt 
tas pats augšminētais tips (1.), ja uz viņa ir uzstādīta radiotelegrāfa stacija.
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Gaisa kaujas

Lidotājiem nākas vest kaujas kā ar ienaidnieka lidotājiem, tā arī ar ienaidnieka saus-
zemes spēkiem. Pasaules karam sākoties, aeroplāni bija domāti tikai priekš izlūkošanas 
darbības. Kaujas darbības radās kā dabiskas sekas no izlūkošanas darbības. Bija vajadzīgi 
līdzekļi, lai neļautu ienaidnieka lidotājiem svabadi lidot pa mūsu karaspēka rajonu, sva-
badi darīt izlūkošanu un kas vēl svarīgāks – darīt izlūkošanu un novērošanu pa kaujas 
laiku un pat koriģēt artilērijas uguni. Īpaši stipri deva sevi sajust artilērijas uguns koriģē-
šana; ļoti labi segtā pozīcijā nostādītas baterijas vissekmīgāk pabalsta savus kājniekus; 
negaidīti parādās ienaidnieka lidotājs, dod signālus un pēc kādām minūtēm baterijas 
tiek apšaudītas no ienaidnieka artilērijas, ka tās vairs nav spējīgas turpināt savu dar-
bu –kājnieki paliek bez artilērijas pabalsta. Aizsargāšanās no ienaidnieka lidotājiem tapa 
par ļoti svarīgu karadarbības jautājumu. Par šo aizsargāšanos bija gan domāts jau pirms 
kara, pie kam tika pieņemts, ka šī aizsardzība vislabāk un vissekmīgāk var tikt izvesta ar 
uguni no zemes, tas ir galvenā kārtā ar artilērijas un plinšu uguni. Bija projektēti sevišķi 
zenīta lielgabali uz automobiļiem un uz īpašām lafetēm pastāvīgās vietās. Krievijā šie 
lielgabali nebija ievesti sauszemes karaspēkā, bet tikai uz kara kuģiem.

Jau pirmais kara gads pierādīja, ka uguns no zemes nav spējīga aizturēt ienaidnieka 
lidotājus. Kara jūrnieki mēdz teikt: ”Jūra ir ļoti plaša un kuģis ir ļoti maziņš, tādēļ trāpīt 
kuģim ir ļoti grūti.” Vēl vairāk tas attiecas uz lidotājiem, jo gaiss ir daudz plašāks par 
jūru un aeroplāns ir daudz mazāks par kuģi, tādēļ trāpīt viņā ir ārkārtīgi grūti. Stipri 
uguns līdzekļi atrodas tikai uz frontes, kamēr aizmugurē nav ne artilērijas, ne ložmetēju. 
Fronti pārlidot nav grūti, ņemot vērā lidošanas lielo augstumu un lidmašīnas ātrumu. 
Kā piedzīvojumi pierādīja, tad arī lidojot pa frontes rajonu, aeroplāni retos gadījumos 
tika nosisti ar artilērijas uguni, neskatoties uz militāro lādiņu skaitu, kurš tika izšauts 
pa aeroplāniem. Droši vien var teikt, ka par katru aeroplānu ir izšauts tik daudz artilēri-
jas lādiņu, ka to lādiņu vērtība vairakkārt pārsniedza aeroplāna vērtību. Tātad artilērijas 
uguns maksā dārgi un nav spējīga aizsargāt no ienaidnieka lidotāja.

Kā līdzekli pret aeroplāniem sāka izlietot aeroplānus, apbruņojot tos ar ložmetē-
jiem. Aeroplāni paši izrādījās par daudz spējīgākiem ienaidnieka aeroplānu apkaroša-
nā, nekā uz zemes esošā artilērija. Aeroplānu savstarpējā kaujas darbība arī parādīja, 
kādus tehniskus pārgrozījumus ir vajadzīgs ievest, lai aeroplāns būtu izdevīgāks priekš 
gaisa kaujas: ātrums, pacelšanās ātrums, kustības utt. Tādā kārtā radās speciālās kauju 
lidmašīnas. Zināms, kaujas aparātu lielums nebija no svara, bet toties no svara – viņu 
daudzums. Tā izcēlās tā sauktie vajātāji: vienvietīgi maziņi aparāti ar ļoti spēcīgiem mo-
toriem, kuri 15 minūtēs spēj pacelties līdz 6000 metru augstumā.

Lidotāju kaujas darbība izveidojās šādos uzdevumos (attiecībā uz gaisa ienaidnieku): 
1) Padzīt ienaidnieka izlūkus, bumbu metējus, artilērijas novērotājus, kā arī ienaid-

nieka kājnieku lidotājus, 2) sakaut ienaidnieka aizsargu lidotājus (kuri apsargā izlūkus, 
bumbu metējus un novērotājus) un 3) apsargāt savus izlūkus, bumbu metējus un ar-
tilērijas novērotājus. Priekš pirmā un otrā uzdevuma izpildīšanas ir vajadzīgi speciālie 
kaujas aparāti, kamēr trešo uzdevumu var izpildīt tie paši aparāti, no kuriem tiek vesta 
izlūkošana, novērošana un bumbu mešana.

Speciālie kaujas aparāti priekš minēto divu uzdevumu izpildīšanas ir vajadzīgi aiz 
šādiem iemesliem. Kad augstu gaisā parādīsies ienaidnieka izlūki vai bumbu metēji un 
mūsu aparāti, kuriem ir apmēram tāds pat ātrums, kāds ir ienaidnieka aparātiem, gri-
bēs uzbrukt, tad paies ilgs laiks, kamēr tie pacelsies un sasniegs vajadzīgo augstumu. Ja 
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ienaidnieks gribēs nokļūt uz mūsu aizmuguri, tad pa to laiku ienaidnieks jau būs tālu pāri 
par mums, un mūsu lidotāji to vairs nepanāks; ja ienaidnieks tikai gribēs apskatīt mūsu 
priekšējo rajonu, tad viņš pa to laiku to jau būs nekavēti izdarījis. Tādēļ, lai būtu iespē-
jams ienaidnieku katrā gadījumā panākt, ir vajadzīgi speciāli aparāti, ar lielu ātrumu un 
ātras pacelšanās spējām.

Jau no 1915. gada aeroplāni sāka vest kaujas darbību pret uz zemes atrodošos ie-
naidnieku. Šī darbība no sākuma galvenā kārtā sastāvēja iekš bumbu svaidīšanas, pie 
kam bija ļoti vāja trāpīšana, bet tad pakāpeniski tikai sasniegti labāki un labāki rezultā-
ti. Jau no 1916. gada iesākās arī apšaudīšana no ložmetējiem, un kara beigās šī darbība 
bija sasniegusi ļoti plašus apmērus. 1917./18. g. kaujās Rietumu frontē aeroplāni ņēmuši 
visdzīvāko dalību. Kad pēc stipras artilērijas uguns visi telefoni ir sabojāti, kad dūmu 
un putekļu dēļ no novērošanas punktiem un aeroplāniem nevar neko redzēt, tad atliek 
vienīgais līdzeklis – paskatīties tieši no augšas, kas notiek apakšā. Kaujas līnijās katrs 
bataljons, rota utt. notiek uz zemes savā rajonā zināmas formas rāmi, uz kura piestipri-
nāta zināmas krāsas drēbe, tad aeroplāns no augšas var redzēt, kur atrodas katra rota, 
bataljons utt. Viņš par to dod ziņas priekšniecībai un, no otras puses – no priekšniecī-
bas atnes rīkojumus, nosviežot tos vai parādot tos ar iepriekš norunātiem signāliem. Tā 
priekšniecība zina, kur atrodas pirmās līnijas, un pirmās līnijas redz un jūt, ka tās nav 
aizmirstas, ka ar tām tiek uzturēti sakari. Šādi lidojumi tika izdarīti, lidojot ļoti zemu – 
ap 100 metru augstumā, uz aparātiem, kuri apšūti ar bruņām.

Redzot, ko dara kājnieki, un dodot par tiem ziņas, lidotājiem bija arī jāpalīdz kāj-
niekiem. Šī palīdzība tika izdarīta ar ložmetēju uguni. Zemu lidojot (120–130 metru aug-
stumā), bija iespējams labi trāpīt, un, zināms, uguns no augšas dara ļoti stipru morālis-
ko iespaidu. Bez ložmetējiem uzbrukšanai ienaidnieka kājniekiem tika plašos apmēros 
lietotas rokas granātas un īpašas mīnas. Ložmetēju uguns, rokas granātas, mīnas un 
bumbas no 20–50 metru augstuma bija ļoti stiprs ierocis, ar kuru bieži vien varēja aiztu-
rēt uzbrūkošo ienaidnieku vai, mazākais, stipri atvieglot pašu kājnieku uzbrukumu. Šo 
darbu izpildīja tā sauktie speciālie kājnieku lidotāji.

Kad pēc stipras artilērijas uguns artilērijas telefoni ir sabojāti, novērošanas punkti 
iznīcināti un uz frontes ir tikai dūmi un smiltis, tad arī artilērija nav vairs spējīga strādāt; 
šādos gadījumos atkal tikai lidotāji ir spējīgi uzrādīt artilērijai mērķus un koriģēt viņas 
uguni. Bet lidotāji spēj vēl vairāk: tie paši zemu lidojošie aeroplāni var apšaudīt no lož-
metējiem, apsvaidīt ar bumbām, mīnām un rokas granātām arī ienaidnieka baterijas un 
taisni tanī brīdī, kad tās visvairāk var nodarīt postu.

Bez visa tā pa kaujas laiku aeroplāniem vēl paliek milzīgs darba lauks ienaidnieka 
tuvākā un tālākā aizmugurē: uzbrukt ienaidnieka koncentrētām rezervēm, artilērijas 
noliktavām, ceļiem, tiltiem, štābiem utt.

Tad gandrīz vienīgais līdzeklis pret ienaidnieka piesietajiem aeroplāniem ir ae-
roplāns, jo šie piesietie aerostati tiek nostādīti tādā attālumā, ka artilērija viņus nevar 
aizsniegt. Tā tas bija pēdējā karā uz sauszemes; bet tā tas nebūs nākamajā karā. Lidoša-
nas tehnika soļo ļoti ātri uz priekšu un, bez šaubām, ir jādomā, ka tos lidmašīnas tipus, 
ar kuriem pasaules karš tika pabeigts, nākošajā karā varēs redzēt tikai muzejos. Bet ja nu 
jau pēdējā karā lielas kaujas priekšrocības bija tam, kurš bija ieguvis priekšrocības gaisā, 
tad nākamajā karā šīs priekšrocības būs vēl daudz lielākas. Par to nav šaubu, ka karš 
iesāksies gaisā un uzvara gaisā būs pirmais solis uz vispārīgo uzvaru. Pārskatot lidotāju 
darbību pēdējā karā, mēs varam daudzmaz patiesi stādīt sev priekšā to ainu, kā iesāksies 
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kara darbība nākamajā karā, ja šis nākošais karš sāktos tuvā nākotnē, kad vēl nebūs lielu 
tehnisku pārgrozījumu.

Lidotāju mobilizācija notiks visātrāk – dažās stundās, un lidotāji būs gatavi iesākt 
kara darbību ne vēlāk, kā nākošajā dienā pēc mobilizācijas vai kara pasludināšanas. Viņi 
arī iesāks pirmie karu. Gaisa eskadras, sastāvošas no bumbu metējiem un viņu aizsar-
giem, tūlīt dosies uz ienaidnieka zemi. Ienaidnieka zemē tanī laikā (pirmā vai otrā mo-
bilizācijas dienā) būs liela dzelzceļu kustību  – mobilizēto karavīru pārvadāšana, zirgu 
un kara materiālu piegādāšana. Ienaidnieka gaisa eskadras apmētās ar savām milzu 
bumbām dzelzceļa mezglus, tiltus, kā arī lielākās stacijas. Vairāku desmitu pudu smagās 
bumbas ir spējīgas stiprā mērā sabojāt dzelzceļa mezglus: pat vissliktākajā gadījumā – 
aeroplāni apturēs kārtīgu dzelzceļa kustību mazākais uz vairākām stundām: ar to tiks iz-
jaukts ienaidnieka mobilizācijas plāns un ienaidnieka mobilizācijas nokavēsies – aprēķini 
būs izjaukti. Pie tagadējo lidmašīnu tehnikas nav šaubu, ka dažus dzelzceļa mezglus vai 
tiltus izdosies stipri sabojāt, un izlabošanas darbi aizņems vairākas dienas: tātad zināmā 
rajonā vai atkal zināmu karaspēka vienību mobilizācija tika nokavēta uz vairākām die-
nām. Miera laikā jau katra valsts zina savu kaimiņu karaspēka novietošanas punktus – 
punktus, kur notiks arī mobilizācija; tāpat ir zināms, kur atrodas fabrikas, valsts iestādes 
un citi svarīgi valsts centri; tādēļ, jau sagatavojoties uz karu, būs izstrādāts arī uzbruku-
ma plāns šiem svarīgajiem centriem. Līdz ar kara pasludināšanu, kad uz robežām viss 
būs vēl pilnīgi klusu, vēl nebūs sprādzis uz robežām neviens šāviens, kad šie svarīgie 
valsts centri tika apmētāti ar bumbām, bez šaubām, stipri cietīs un katrā ziņā mierīgais 
darbs būs pārtraukts. Kad uz robežas vēl karš nebūs sācies, tad 400–500 verstis no ro-
bežas būs bumbu sprādzieni, artilērijas un ložmetēju uguns, un šī aizmugures kauja tur-
pināsies dienu un nakti. Uz šā aizmugures kara lauka atradīsies ne tikai karaspēks, bet 
vēl vairāk privātie iedzīvotāji, jo bumbas tiks gan mestas uz kara un valdības iestādēm, 
bet, zināms, ka tās trāpīs arī privātos iedzīvotājus. Man jāpiebilst, ka šādu varbūtību es 
ņemu pēc tā aviācijas stāvokļa, kāds bija kara beigās, jau nemaz nerunājot par to, ka, pa-
teicoties tehnikas progresam, šādas uzbrukuma briesmas var būt daudz lielākas. Kādus 
rezultātus var dot šādi gaisa uzbrukumi, to mēs varam redzēt no zaudējumiem, kādus ir 
cietusi Anglija no Vācijas gaisa uzbrukumiem. No „Times” publicētām 1919. g. 13. janvāra 
ziņām ir redzams, ka Anglija no vācu gaisa uzbrukumiem zaudējusi: civilpersonu: kritušu 
1117, ievainoto 2896; militārpersonu: kritušu 296 un ievainoto 561, tātad kritušie pavisam 
1413 un ievainoto 3457. Pie tam ir jāņem vērā, ka šie uzbrukumi tika izdarīti kara laikā, 
kad Anglija tos sagaidīja un bija sagatavojusi dažādus, ļoti spēcīgus aizsarga līdzekļus. 
Iesākot karu, šādiem gaisa uzbrukumiem būs milzīga nozīme. Karaspēks mobilizācijas 
stāvoklī ir lielās masās koncentrēts viņa miera laika nometnes vietās, kuras uzbrucējam 
ir zināmas, tādēļ uz viņu kazarmām un lēģeriem būs viegli mest bumbas; zaudējumi no 
bumbām arī būs lieli, bet vēl lielāks būs morāliskais iespaids: karaspēks vēl nav nokļuvis 
līdz frontei un jau ir cietis zaudējumus! Kas tad būs uz frontes? Vēl sliktāk būs ar svarī-
giem valsts centriem, ja tie tiks sapostīti un tiem būs jāpārtrauc uz kādu laiku visa dar-
bība; kādas būs sekas, ja mobilizācijas un kara iesākšanas laikā vairākas dzelzceļa līnijas 
apstāsies, dažas kara materiālu noliktavas aizdegsies un tiks uzspridzinātas; dažas fab-
rikas tiks pa daļai sapostītas un daži valdības centri izpostīti? Lai izdarītu kara sākumā 
šādus postošus gaisa uzbrukumus, tad nebūt nav vajadzīgi ļoti lieli spēki; pilnīgi pietiks 
ar daudz mazākiem gaisa spēkiem, nekā bija pasaules kara beigās Vācijai vai Francijai. 
Pilnīgi pietiek, ja priekš ienaidnieka galvaspilsētas un svarīgākajiem dzelzceļu un rūpnie-
cības centriem tiks nozīmētas pa divām bumbvedēju nodaļām, katra ar divām vai trijām 
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aizsargu kaujas nodaļām, tad šīs bumbvedēju nodaļas var pēc kārtas lidot un apsvaidīt 
nozīmētos punktus ar bumbām.

Agrākos karos tika sagatavota lielā vairumā kavalērija un uzturēta pilnā kaujas ga-
tavībā robežu tuvumā ar uzdevumu  – kara sākumā ielauzties ienaidnieka zemē un iz-
jaukt ienaidnieka mobilizāciju, un, zināms, tāpat arī aizsargāt savu zemi no ienaidnieka 
kavalērijas iebrukuma. Ienaidnieka mobilizācijas izjaukšana un pašu mobilizācijas mierī-
ga izvešana ir tik svarīgas lietas, ka priekš to izpildīšanas bija vērts turēt kavalēriju kau-
jas gatavībā uz robežas, priekš tā bija vērts dibināt ļoti nopietnu un sīkumos izstrādātu 
robežu aizsardzību. Tomēr kavalērija pat vislabākajā gadījumā varēja izdarīt nopietnas 
lietas tikai ienaidnieka pierobežas joslā: tā bija spējīga iebrukt ienaidnieka zemē ne dzi-
ļāk par 25–40 verstīm; turpretim lidotāji ir spējīgi iebrukt 400–500 verstis. Ienaidnieka 
mobilizācijas izjaukšanas un dzelzceļu postīšanas uzdevumi ir tagad pārgājuši no jātnie-
kiem uz lidotājiem; pie kam lidotājiem ir iespējams daudz vieglāk un daudz sekmīgāk 
izpildīt šos uzdevumus, nekā kavalērijai.

Ja kavalērijas iebrukuma atsišana kara uzsākšanas laikmetā tika sagatavota jau sen 
miera laikā, tad, bez šaubām, vēl nepieciešamāk ir sagatavoties jau miera laikā uz ie-
naidnieka gaisa uzbrukuma atsišanu, tas ir – sagatavot mobilizācijas segšanu pret gaisa 
uzbrukumiem. Pēc tagadējā tehnikas stāvokļa šī aizsardzība var dibināties tikai uz di-
viem galvenajiem līdzekļiem: 1) lidotāji un 2) pretaeroplānu artilērija. Vispirms ir jābūt 
attiecīgām gaisa kaujas nodaļām. Šo aviācijas kaujas nodaļu kara gatavībai ir jābūt tādai, 
ka dažas stundas pēc pavēles saņemšanas tās būtu pilnīgi gatavas iesākt karu, tātad arī 
gatavas satikt ienaidnieka gaisa uzbrucējus. Zināms, lai sekmīgi apkarotu iebrucēju, tad 
ir vajadzīgs būt stiprākam, saprotams, tas nav iespējams katrai valstij. Tādēļ ir jālieto 
arī otrs līdzeklis – artilērija. Kā agrāk jau miera laikā tika uzturēti dažādi tiltu un ceļu 
apcietinājumi pret ienaidnieka kavalērijas uzbrukumu, tā tagad jau ir jāuzstāda svarīgos 
valsts centros pretaeroplānu baterijas. Lidotāju kaujas nodaļām kopā ar pretaeroplānu 
baterijām ir jāizstrādā aizsardzības darbības plāns. Tas ir galvenais aizsardzības darbs. 
Bet tad vēl ir no liela svara daži blakus darbi. Novērotāju posteņi robežu tuvumā, kuri 
ziņotu uz attiecīgām aviācijas nodaļām un baterijām par ienaidnieka aeroplānu pārlido-
jumiem. Nakts laikā ir no svara radiostaciju darbība un klausīšanās. Kā naktī, tā arī mig-
lainā vai mākoņainā dienā uzbrucēju lidotāji nevar orientēties uz zemi, viņi tiek orientē-
ti – vadīti vai nu no savām aizmugures radiostacijām, vai tie paši orientējas pēc pastāvīgi 
strādājošām radiostacijām. Pirmajā gadījumā aizsargātāja radiostacijām ir jāuzmana šī 
orientēšanās un jāpaziņo, uz kurieni virzās uzbrucējs; otrajā gadījumā ir iespējams ti-
kai apgrūtināt ienaidnieku, neļaujot tam orientēties uz aizsargātāja radiostacijām. Lai 
neļautu uzbrucējam orientēties pēc radiostacijām, tad ir vajadzīgs kara pasludināšanas 
gadījumā pārvietot kustīgās stacijas un pastāvīgām stacijām beigt strādāt, tikko būs da-
būtas ziņās no robežām, ka ienaidnieka lidotāji ir pārlidojuši pāri robežai.

Karu sākot, robežas tiek slēgtas, nekādas ziņas netiek robežai laistas pāri. Bet tais-
ni, karu sākot, ir no vislielākā svara dabūt zināt par to, kas notiek ienaidnieka zemē un, 
galvenais, kur atrodas ienaidnieka karaspēks, uz kādu pusi tas virzās un kur sagrupējas; 
tāpat no vislielākā svara ir izdarīt visas pašu karaspēka pārgrupēšanās un kustības tā, 
lai ienaidnieks neko nezinātu. Še nu atkal vislielāko lomu spēlēs gaisa izlūkošana. Visos 
līdzšinējos karos no mobilizācijas sākuma un līdz pirmajai kaujai bija ārkārtīgi trūcīgas 
ziņas par ienaidnieka spēku sagrupēšanos. Pirmās kaujas iesākās pilnīgā nezināšanā – 
tumsā; vienīgais pamats, uz kuru daudzmaz varēja dibināties – bija miera laikā caur spie-
gošanu iegūtās ziņas par ienaidnieka sagrupēšanās un izvēršanās plāniem. Spiegošanas 
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ceļā iegūtās ziņas nevarēja dot pilnīgu pārliecību, pat ja būtu iegūts pilnīgs ienaidnie-
ka sagrupēšanās plāns199, jo nekad nevar būt drošība un pārliecība par to, ka iegūtais 
ir tiešām pēdējais plāns, un, pat ja tas ir pēdējais, tad tomēr pašā sagrupēšanās laikā 
šis plāns var tik pārgrozīts, kā tas arī patiesībā notika pie Krievijas un Austrijas spēku 
sagrupēšanas. Tagad šo ziņu sadabūšanai ir ļoti sekmīgs ierocis  – aviācija. No pirmās 
mobilizācijas dienas aviācija sāks izlūkošanu pa visu ienaidnieka zemi un galvenā kār-
tā – pa pierobežas joslu, 100–200 verstis no robežas. Bet tā nebūs tikai izlūkošana vien. 
Izlūki izlietos katru izdevīgu gadījumu, lai izdarītu ienaidniekam uzbrukumu un nodarītu 
tam zaudējumus, – gan ar bumbām, gan ar ložmetējiem un lielgabaliem. Pats par sevi 
saprotams, ka tagadējā mobilizācija un sagrupēšanās nenotiks tik atklāti, kā tas notika, 
iesākot pasaules karu; bet sagrupēšanos pilnīgi noslēpt no lidotājiem nav iespējams. Pa 
zemes ceļiem ejot, gan var daudzmaz noslēpt maršu, bet arī tikai daudzmaz, jo labi un 
stipri lidotāji to tomēr atklās. Turpretim kustība pa dzelzceļiem nav nekādā ziņā no-
slēpjama no ienaidnieka lidotājiem. Taisni dzelzceļi ar karaspēka iesēdināšanas un izsē-
dināšanas stacijām būs galvenie izlūkošanas objekti karaspēka sagrupēšanās laikmetā, 
un ne tikai izlūkošanas, bet arī bumbu mešanas un apšaudīšanas objekti. Šos svarīgos 
aviācijas uzdevumus centīsies veikt kā viena, tā otra puse, un kā viena, tā otra puse cen-
tīsies arī apsargāt sagrupēšanās rajonu no ienaidnieka izlūkiem. Tātad jau šie aviācijas 
spēki sadalīsies: viena daļa tiks sūtīta uz izlūkošanu; zināms, izlūku nodaļas tiks pavadī-
tas no gaisa kaujas nodaļām, kuras apsargās izlūkus; gaisa kaujas nodaļu otra daļa tiks 
turēta robežu tuvumā ar uzdevumu uzbrukt ienaidnieka izlūkiem, ja tādi parādītos. Pie 
sagrupēšanās rajona aizsargāšanas arī tiks izlietota artilērija, bet šaurākos apmēros, jo 
karaspēks atrodas kustībā. Tātad še tūliņ iesāksies gaisa kaujas, un slikti klāsies tai pusei, 
kura tiks gaisā pārspēta, – tas jau būs pirmais solis uz tālākam neveiksmēm. Stādāt sev 
priekšā tādu situāciju, kad viena pretinieka lidotāji var svabadi lidot, pilnīgi nebaidoties 
no otra pretinieka lidotājiem, un otra pretinieka lidotāji nedrīkst parādīties ienaidnieka 
rajonā, jo tos satiek kaujas nodaļas un piespiež bēgt, ja negrib tikt iznīcināti. Tādā gadī-
jumā pirmais pretinieks zinās visu par savu ienaidnieku, kamēr otrais pretinieks it neko 
nezinās par savu ienaidnieku. Pirmais rīkosies svabadi un bez zaudējumiem; otrajam būs 
jāstrādā pilnīgā nezināšanā, tam vēl tiks postīti dzelzceļi, tilti, nometnes – tas pastāvīgi 
cietīs zaudējumus, vēl nesasniedzis kaujas uz frontes.

Gaisa darbība notiks tādā veidā līdz pirmajai sadursmei frontēs, līdz tam laikam, 
kamēr uz zemes atrodošies spēki vēl nebūs viens otram atklājušies.

Kad iesāksies uz zemes atrodošos ienaidnieku sadursmes, tad lidotājiem jāpieliek 
visi spēki un līdzekļi, lai pabalstītu savu kājnieku, jātnieku un artilērijas darbību, lai pašu 
karaspēks iegūtu izšķirošu uzvaru. Uzvara gaisā būs pirmais solis uzvarai uz zemes. 
Tādēļ vispirms ir jācenšas nepielaist ienaidnieka lidotājus uz kaujas lauka un it īpa-
ši – pašā karaspēka rajonā: vispirms ir jāapsargā gaiss.

Ja, kauja sākoties, ienaidnieka lidotāji svabadi lidos pār mūsu karaspēku, tad tam būs 
šādas sekas: katra mūsu karaspēka kustība, sagrupēšanās un darbība būs ienaidniekam 
zināma. Ienaidnieka artilērija būs spējīga apšaudīt katru, pat vislabāk noslēpušos, mūsu 
karaspēka vienību. Cik labi noslēptas un nomaskētas arī nebūtu mūsu artilērijas pozī-
cijas, bet tikko mūsu baterijas atklās uguni, tad tūliņ lidotāji uzrādīs savām baterijām 

199 Par „sagrupēšanos” es šinī rakstā nosaucu to jēdzienu, kurš krievu kara literatūrā skan „sosredotočenie” 
un vācu „Der Aufmarsch”. „Latvijas Kareivja” Militārajā pielikumā Nr. 2 militārās sekcijas vārdu sarakstā ir 
nepareizi tulkots jēdziens „sosredotočenie sil”: krievu „sosredotočenie” vācu valodā būs „Der Aufmarsch”.
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mūsu baterijas vietas, un mūsu baterijas tiks iznīcinātas no ienaidnieka artilērijas uguns. 
Bet arī tas vēl nav viss, ka ienaidnieks visu redzēs un zinās, ko dara un kur atrodas katra 
mūsu karaspēka daļa. Ienaidnieka lidotāji neierobežosies ar apskatīšanu un ziņošanu. Li-
dotāji vissekmīgāk koriģēs savas artilērijas uguni; īpaši lauka satikšanās kaujās artilērijas 
uguns koriģēšana būs no vislielākā svara. Kad iesākas satikšanās kauja, tad katra puse 
cenšas iegūt priekšrocības caur ātrāku kaujas iesākšanu, lai dotu ienaidniekam sitienu, 
kamēr tas vēl nav pilnīgi sagatavojies, nav izpletis savus spēku, nav orientējies apstāk-
ļos. Tādēļ visai darbībai jānotiek ātri, negaidot apstākļu noskaidrošanos, tādēļ baterijām 
arī nebūs laika izmeklēt un ierīkot sev izdevīgus novērošanas punktus, no kuriem varētu 
daudz redzēt un kuri būtu ļoti labos sakaros ar savām kājnieku daļām. Ja pie baterijas 
būs lidmašīna, tad baterijai nebūs daudz ko raizēties par novērošanas punktiem, lidotāji 
viņiem rādīs mērķus un koriģēs uguni, lidotājs tūliņ uzrādīs ienaidnieka bateriju, kura 
pirmā atklās uguni un kuru varbūt no vislabākā zemes novērošanas punkta nebūtu bi-
jis iespējams atrast. Tālāk, lidotāji neierobežosies ar vienkāršu, pasīvu palīdzību savam 
karaspēkam, lidotāji vedīs kauju, uzbrūkot ienaidnieka zemes karaspēkam no gaisa. Kad 
iesāksies kauja, tad priekšējās daļas būs ļoti šķidrā un labi pie apvidus pievietojamā ie-
kārtā, turpretim iepakaļ atrodošās karaspēka daļas kustēsies biezākā, kompaktā kārtī-
bā, lai tās atrastos priekšnieku rokās un lai tām būtu vieglāk iet, izlietojot ceļus. Ienaid-
nieka lidotāji, atraduši šādas mūsu karaspēka daļas, bez kavēšanās uzbruks tām. Lidotāji 
izdarīs uzbrukumu ar bumbām no lielāka augstuma un, nolidojot zemāk, tiem būs ie-
spēja apsvaidīt mūsu karaspēku ar rokas granātām un apšaudīt no ložmetējiem. Varbūt 
zaudējumi mums nebūs visai lieli, bet toties morāliskais iespaids – milzīgs. Uz pozīciju 
izbraucoša baterija ir lidotājiem vislabākais mērķis, kuru tie var pilnīgi droši apsvaidīt ar 
bumbām un apšaudīt no ložmetējiem. Lielā kara piedzīvojumi rāda, ka artilērijas zirgi 
nes vislielākos zaudējumus no gaisa uzbrukumiem. Tādiem pašiem gaisa uzbrukumiem 
būs padoti visi štābi un komandas punkti. Satikšanās kaujā lidotājiem nav no zemes ka-
raspēkiem ko baidīties: artilērija atrodas kustībā, pretaeroplānu baterijas nav nostādī-
tas un viņu uzstādīšana aizņem daudz laika; bez tam artilērijai ir jāsteidzas izpildīt savus 
zemes uzdevumus, priekšējās kājnieku daļas ir aizņemtas no pretinieku kājniekiem un 
artilērijas, kādēļ tikai kājnieki no rezervēm var apšaudīt lidotājus, bet lielā augstumā 
esošiem lidotājiem kājnieku uguns nav bīstama, un ar bruņām apšūtajām lidmašīnām 
kājnieku uguns nav bīstama, arī zemu lidojot.

Lauka un it īpaši satikšanās kaujās ienaidnieka lidotāji ir apkarojami tikai ar lidma-
šīnām un galvenā kārtā ar speciālām kaujas lidmašīnām, tā sauktajiem iznīcinātājiem. 
Kaujai sākoties, mūsu lidotājiem ir jāiesāk kauja un jāiegūst uzvara gaisā. Ja tie nebūtu 
spējīgi sakaut ienaidnieka lidotājus, tad vismaz tiem ir jābūt spējīgiem aizsargāt gaisu 
mūsu karaspēka rajonā no ienaidnieka lidotājiem. Ja šo uzdevumu mūsu lidotāji nebūs 
spējīgi izpildīt, strādājot kopā ar mūsu pretaeroplānu lielgabaliem un ložmetējiem, tad 
mūsu kājnieki un artilērija būs nostādīti daudz grūtākos apstākļos, nekā ienaidnieka kāj-
nieki un artilērija. Mūsu artilērija un kājnieki jutīsies jau lielā mērā nospiesti morāliski, 
ja tie redzēs gaisā virs sevis ienaidnieku: ienaidnieks visu redz un zina. Tādā stāvoklī pat 
varoņiem taps ne visai omulīgi ap sirdi.

Kaujai turpinoties, abas puses vairāk un vairāk tuvosies viena otrai, no abām pusēm 
kaujā tiks ievests vairāk un vairāk spēku, artilērijas uguns taps stiprāka un stiprāka, kau-
jas līnijas vairāk un vairāk tiks ietērptas dūmu un putekļu mākoņos, frontes līnija taps 
izlocīta un sarežģītāka, ies sacensība kā frontes caurraušanā, tā arī flangu apiešanā. Kas 
valdīs gaisā, tas redzēs katru ienaidnieka jaunu spēku un jaunas baterijas pienākšanu, 
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viņš uzbruks no gaisa šīm pienākošām daļām, viņam būs iespējams jau laikus spert at-
tiecīgus soļus; turpretim savām jaunpienākušajām daļām viņš būs spējīgs dot visizde-
vīgākos virzienus. Kas valdīs gaisā, tam ienaidnieka stiprā artilērijas uguns neiznīcinās 
sakarus ar priekšējām līnijām, jo viņš redzēs no augšas, kur atrodas katra daļa, dūmu 
un putekļu mākoņi neskādēs arī viņa artilērijas ugunij, jo viņš koriģēs artilērijas uguni no 
augšas. Kas valdīs gaisā, tam nedraudēs nejauša frontes pārraušana vai flangu apiešana, 
jo viņš labi zinās, kur atrodas ienaidnieka spēki, un, otrādi, viņš zinās arī, kad un kurā 
vietā ir izdevīgi pārraut ienaidnieka fronti vai ielenkt viņa flangus.

Kad kājnieki un artilērija, atrodoties nepārtrauktā ienaidnieka ugunī, vedīs 
tuvo cīņu, kad, skatoties nāves briesmām tieši acīs, pat vislielākā varoņa nervu uz-
traukums sasniegs visaugstāko pakāpi, tad uzvara un sakaušana atrodas pilnīgā 
līdzsvarā, un ļoti bieži ir pavisam maz vajadzīgs, lai viens no svaru kausiem noteikti 
paliktu par smagāko. Ja nu šādā kritiskā brīdī uz vienas puses virs kājnieku priekšējām 
līnijām 20–50 metru gaisā parādīsies ienaidnieka lidotāji un sviedīs rokas granātas, šaus 
no ložmetējiem, – uguns no frontes, no tuvumā esošiem ienaidnieka kājniekiem, uz gal-
vas pastāvīgs ienaidnieka motora troksnis, rokas granātas un ložmetēju uguns no gaisa, 
no 20 metru augstuma – tā būs diezgan, lai uzvaras svaru kauss pārietu uz ienaidnieka 
pusi; tas ļoti bieži var būt pilnīgi pietiekšs, lai kājnieki pilnīgi zaudētu cerību uzvarēt un 
meklētu glābiņu bēgšanā.

Iziet no kaujas šādos apstākļos nebūs viegli. Ienaidnieks visu redz un zina. Viņš 
redz un zina, ka pretinieks grib atkāpties, ir iesācis atkāpšanos un grib to izvest kārtī-
bā. Tādēļ uzvarētājam ir pilnīga iespēja izmantot savas sekmes, viņš zina, kurās vietās, 
un kuros virzienos ir visizdevīgāk vest vajāšanu, lai pārvērstu pretinieka atkāpšanos par 
nekārtīgu bēgšanu.

Šolaiku kaujās arī bez aeroplānu uzbrukumiem ir dienas laikā ļoti grūti iesākt at-
kāpšanos no kaujas lauka, tādēļ visās kaujās sakautā puse izlieto visus līdzekļus, lai no-
turētos uz kaujas lauka līdz nakts tumsai. Ja uzbrucējam nav pārsvara gaisā, tad tas pa 
lielākai daļai ir arī iespējams, jo uzvarošā puse nezina, kas notiek ienaidnieka pusē. Tur-
pretī tas, kuram ir pārsvars gaisā, pilnīgi zinās, kas notiek otrā pusē. Ja tomēr mēs ņem-
sim tādu gadījumu, ka atkāpjošais būs izturējis kauju līdz vakaram un atkāpšanos iesāks 
tikai naktī, tad tomēr atkāpšanās un tālākā – nākošās dienas darbība – būs ārkārtīgu 
grūta. Aeroplāni lidos arī naktī un vienā otrā vietā tie bez šaubām ieraudzīs atkāpjošās 
kolonnas, tās apšaudīs un apmētās ar bumbām. Kam ir pazīstamas nakts atkāpšanās, 
iesāktas pēc vairāku dienu ilgas un grūtas kaujas, tas var liecināt, kādu iespaidu atstās uz 
karaspēku pat ne visai tuvu pie kolonnas sprāgstošas bumbas: karaspēks sajūt, ka viņš 
ir kauju zaudējis, viņš atkāpjas, lai vismaz zināmu laiku tiktu vaļā no ienaidnieka uzbru-
kumiem un tādēļ izmanto nakts tumsu – tagad sprāgstošās bumbas un motora troksnis 
gaisā pierāda, ka viņš nav ticis vaļā no ienaidnieka, ka ienaidnieks atkal tam uzbrūk, to 
vajā un pie tam vēl no gaisa.

Ja arī pa atkāpšanās laiku ienaidnieka aeroplāni nebūtu to apmētājuši ar bumbām – 
atkāpšanās būtu izdevusies laimīgi, no ienaidnieka lidotājiem nemanot, – tad nākošajā 
rītā, gaismai austot, ienaidnieka lidotāji uzreiz atklās visu jauno stāvokli: lidotāji noteik-
ti uzrādīs, kur un kādos virzienos ir notikusi atkāpšanās, kur un kādās vietās atkāpjošais 
ienaidnieks ir apstājies, – kā un kur ieņem pozīcijas, kā un kur tas nostiprina šīs pozī-
cijas. Ar vārdu sakot, – viss jaunais aizstāvēšanās plāns, jau sākoties rīta gaismai, būs 
uzbrucējam zināms visos sīkumos. Jaunā kauja iesāksies ar vēl lielākām priekšrocībām 
uzbrucēja pusē.
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Pasaules kara 1916. un 1917. gadi ļoti gaiši pierāda, kādu iespaidu uz kauju gaitu jau 
tad darīja pārsvars gaisā. 1916. gadā sabiedroto pusē bija pilnīgs pārsvars gaisā. Sommas 
kaujās, kuras turpinājās no jūlija līdz novembrim, sabiedrotie ieguva diezgan lielas sek-
mes, un vācieši cieta milzīgus zaudējumus kā karaspēka sastāvā, tā arī ar kara materiā-
liem. 1917. gadā Vācija bija ieguvusi pārsvaru gaisā; sabiedrotie atkal veda uzbrukumus 
jau no paša pavasara un līdz rudenim. Viņi gan ieguva sekmes teritorijas ziņā, bet cieta 
ļoti lielus zaudējumus; turpretim vācieši cieta samērā mazus zaudējumus un sāka izvest 
dzīvē savus plānus: tie nemanot ieņēma jaunu pozīciju, tā saukto „Zigfrīda pozīciju”. 
Gada beigās vācieši paši uzsāka sekmīgus pretuzbrukumus. Pēc pašu vāciešu sprieduma, 
sabiedroto pārsvars gaisā 1916. gadā spēlējis daudz lielāku lomu nekā tanki, kuri pilnīgi 
negaidīti parādījušies šinī pašā gadā. Tanki sacēluši paniku tikai pirmo reizi un arī tad – 
ne visai dziļā frontē. Turpretim sabiedroto kājnieku lidotāji sacēluši paniku un nekārtību 
rezervēs un visā aizmugurē katru reizi, kad tie laidušies uzbrukumā. Tā tas turpinājies tik 
ilgi, kamēr vācieši nav bijuši spējīgi aizsargāt savu zemes karaspēku no ienaidnieka kāj-
nieku lidotājiem. Jāpiezīmē, ka 1916. gadā sabiedrotie iesāka izlietot tā sauktos kājnieku 
lidotājus, tas ir, lidotājus, kuri no neliela augstuma uzbrūk ienaidnieka kājniekiem ar 
bumbām un ložmetēju uguni. 1916. gadā šie kājnieku lidotāji uzbruka galvenā kārtā vācu 
rezervēm un aizmugurei, kamēr 1917. un sevišķi 1918. gadā šie kājnieku lidotāji uzbruka 
ienaidnieka priekšējām kaujas līnijām, it īpaši kritiskos kaujas brīžos.

Kad nākošais karš būs iesācies, tad ne tikai kaujā, bet arī visā kara darbībā lidotā-
jiem piederēs vislielākā loma un viņi vairs nebūs atsevišķa tehnisko karaspēku nozare, 
bet būs viena no galvenajām ieroču šķirām, kā artilērija, kavalērija vai vismaz kā taga-
dējie sapieri. Bez tiešas kaujas darbības, kurā viņu loma palielinās ar katru dienu, viņi 
nodarbosies ar sakaru uzturēšanu grūtos apstākļos, viņi tiks izlietoti, lai priekšnieks 
ātrā laikā varētu nokļūt no vienas vietas otrā. Tālāk aeroplāniem ir plašs darba lauks 
topogrāfiskos darbos, fotografējot veselus apvidus, kur mums trūkst kartes, vai izlabo-
jot novecojušas kartes. Jo mazāk kulturāls ir kara teātris (slikti ceļi, kalni, meži, purvi 
utt.), jo lielāka loma piekrīt lidotājiem. Kas nav iespējams citām ieroču šķirām, tas li-
dotājiem ir iespējams. 1916. gadā Mezopotāmijā lidotāji spēlēja izšķirošu lomu. Sestās 
turku armijas uzdevums bija  – aizsargāt Bagdādi. Angļu ģenerālis Tounsends virzījās 
uz Bagdādi ar apmēram 13 000 lielu karaspēku. Ap 3000 vīru liels angļu garnizons bija 
ieslēgts no turkiem Kut-el-Amarā. Angļu palīga spēki, kuri nāca, lai atsvabinātu ielenk-
tos, tika aizturēti no turkiem pie Fellahiejes. Tātad kā turku, tā angļu karaspēks bija 
skaitliskā ziņā ļoti niecīgs un izsvaidīts ļoti plašā rajonā. Ceļi ļoti slikti, telegrāfa nav, 
telefonus nebija iespējams ierīkot uz tik lieliem attālumiem. Gaisā valdīja angļi. Angļi 
zināja, kur atrodas katra turku karaspēka grupa un ko tā dara; angļi ļoti viegli uzturē-
ja sakarus starp savām izsvaidītajām grupām. Ieslēgtie Kut-el-Amarā angļi arī nejutās 
kritiskā stāvoklī, lidotāji pa gaisu pieveda tiem visu vajadzīgo un pastāvīgi apsvaidīja 
turkus ar bumbām. Turki jutās nospiesti, domāja atkāpties no Kut-el-Amaras un Fella-
hiejes, lai tā sakoncentrētu visus spēkus pie Bagdādes un ierobežotos ar tiešu Bagdādes 
aizsardzību. Apstākļi pilnīgi pārgrozījās, līdz ko pie turkiem ieradās vācu lidotāji, kuri 
gaisa kaujās ieguva pār angļu lidotājiem uzvaru. Tagad turki zināja visu, kas notiek pie 
angļiem, bet angļiem bieži vien trūka ziņu, angļi tika apsvaidīt ar bumbām. Abu preti-
nieku sauszemes karaspēka gara stāvoklis acīmredzot pārmainījās: angļi, it īpaši indusu 
karaspēks, jutās nospiesti, bet turku gara stāvoklis lieliski cēlās. Gala rezultāts bija tas, 
ka Tounsends padevās gūstā.



418

Mazo valstu nelielās armijas būs piespiestas kara gadījumā strādāt uz plašas 
frontes un atsevišķās grupās. Mazo armiju sekmes būs pilnīgi atkarīgas no karaspēka 
veiklības, viņu manevrēšanas spējām un tātad  – no ātras apstākļu izmantošanas. Lai 
visu to panāktu, ir vajadzīgs izzināt apstākļus un izvest savas kustības – manevrus tā, 
lai ienaidnieks to nezinātu. Apstākļus noskaidros tikai lidotāji, un tikai lidotāji ir spējīgi 
aizsargāt mūsu darbību no ienaidnieka redzes – no ienaidnieka lidotājiem. Mazām ar-
mijām, darbojoties uz plašas frontes, lidotāju palīdzība ir ne no mazāka, ja ne no lielākā 
svara, kā lielajām armijām masu kaujas darbībā.

Jūras lidotāji

Ne mazāku lomu spēlē lidotāji jūras piekrastes aizsardzībā. Hidroplāns ir tapis par 
varenu jūras karadarbības ieroci kā no uzbrucēja, tā no aizsargātāja puses. Ja mūsu ūde-
ņos parādītos ienaidnieka kara kuģi, tad, zināms, virs mūsu ūdeņiem un piekrastēm pa-
rādīsies gaisā arī ienaidnieka hidroplāni.

Uz jūras hidroplāns ir vēl stiprāks izlūkošanas ierocis, nekā uz sauszemes aeroplāns. 
Uz sauszemes var noslēpties no aeroplāna redzes mežos, mājās un citās no augšas seg-
tās vietās; uz jūras no hidroplāniem noslēpties nav gandrīz nemaz iespējams. Agrāk jū-
ras izlūkošanu izpildīja mazie, ātri ejošie kara kuģi – mīnu kuģi un vieglie kreiseri. Tagad 
hidroplāni ir spējīgi izdarīt to daudz ātrāk. Hidroplānu būvēšana, uzturēšana un nodar-
bināšana ir arī daudz reizes lētāka par kuģa būvēšanu, uzturēšanu un nodarbināšanu.

Hidroplāni ir spējīgi strādāt uz jūras arī ar ieročiem; viņu bumbas ir priekš kuģiem 
diezgan bīstamas. Zināms, hidroplānu lomu krastu apsardzībā nedrīkst pārspīlēt, pie-
ņemot, ka hidroplāni varētu būt par pastāvīgu un vienīgo jūras apsardzības ieroci. Kā ar 
aeroplāniem vien nav iespējams vest sauszemes aizsardzību, tāpat arī hidroplāni vieni 
paši nav spējīgi izpildīt jūras apsardzību. Bet maza kara flote un krastu baterijas ar stipru 
hidroplānu palīdzību var panākt ļoti daudz.

Ja jau pasaules karā tika laistas no hidroplāniem automātiskās mīnas (torpēdas), 
tad jādomā, ka nākotnes karā šis hidroplānu darbības veids būs vēl daudz lielāks. Ir jā-
domā, ka automātisko mīnu laišana būs viens no galvenajiem hidroplānu uzdevumiem, 
tātad arī šinī ziņā hidroplāni varēs izpildīt mīnu kuģu funkcijas. Zināms, ir jāņem vērā 
apstāklis, ka, ja hidroplānu tehnika iet uz priekšu, tad uz priekšu iet arī kuģu būves teh-
nika un, bez šaubām, uz nākotnes kara kuģiem būs daudz stiprāki aizsardzības līdzekļi 
pret gaisa ienaidnieku, nekā tas bija līdz šim.

Lai raksturotu hidroplānu darbību, pievedīšu izvilkumus no vācu lidotāju 
dienas grāmatām:

„Pēdīgi 9. novembris nesa torpedo-lidotājiem sengaidīto izdevīgo laiku – vējš WNW 
stiprumā 2, viļņi 1 līdz 2, zemi mākoņi, ne visai labi caurredzams gaiss. Pulksten 2 pēc 
pusdienas paceļas trīs torpedo hidroplāni kaujas hidroplānu pavadībā un dodas Temzas 
grīvas virzienā. Anglijas piekrastes tuvumā gaiss top skaidrāks, tāpēc tiek ņemts virziens 
uz Downu. Pulksten 3.45 ir redzama Sunk bāka. Dažas minūtes vēlāk top redzams viens, 
tad otrs, trešais un tad – vesela tirdzniecības kuģu karavāna, kura iet zem kara kuģu 
apsardzības. Zvejnieku kuģis un mīnu kuģis apsargā konvoju no apakšūdens laivām. Lai 
varētu labi apskatīt stāvokli, hidroplāni nolaižas zemāk – apakš mākoņiem. Ienaidnieks 
vēl neko nemana. Plkst. 3.49 torpedo lidotāji ir mīnas šāviena attālumā no beidzamā 
tvaikoņa. Viena pēc otras tiek nolaistas trīs mīnas. Hidroplāni ātri apgriežas, pavadīti no 
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stipras mīnu kuģu uguns, un ātri iziet no uguns rajona. Uz reizi – viens un pēc sekundes – 
otrs ūdens stabs paceļas gaisā pie pēdējā tvaikoņa. Tvaikonis nosveras uz sāniem un pēc 
8 minūtēm nozūd zem ūdens. Tagad tikai atklāj uguni gandrīz visi kuģi pret lidotājiem, 
kuri drīzumā pazūd miglā. Plkst. 4.55 lidotāji nolaižas savā aerodromā.”

No 1916.  gada novembra līdz 1918.  gada februārim vācu vieglais kreiseris „Wolf” 
kapteiņa Nergera vadībā izdarīja braucienus pār Atlantijas, Kluso un Indijas okeāniem, 
ķerdams ienaidnieka tirdzniecības kuģus. Uz kreisera atradās hidroplāns. Pievedu izvil-
kumus no lidotāja dienas grāmatas: 

„2. jūnijs 1917. gadā: vējš SSO 2, viļņi 3. Uzdevums: „Apturēt un pievest pie kreisera 
tvaikoni, kurš ir parādījies uz ziemeļiem no Racul salas.” Tvaikonis bija nejauši parādījies 
tanī laikā, kad kreiseris stāvēja aizņemts ar savu mašīnu izlabošanu. Hidroplāns pacelās 
plkst. 3.50, lidoja 350 metru augstumā uz ziemeļiem; spirālveidīgi viņš nolaidās virs tvai-
koņa līdz 80 metru augstumā un, lidojot pāri tvaikonim, nosvieda uz tā paciņā ieliktu 
pavēli: „Steer sauth to german cruiser and do not use vireless. If not obeying orders you 
will be shelled by bombs.”

Īsi pēc tam, lidojot otrreiz pār tvaikoni, hidroplāns nosviež bumbu, kura krīt 20 
metrus no tvaikoņa priekšgala. Tvaikonis tagad uzreiz pagriež kursu pavēlētajā virzie-
nā uz kreisera pusi. Un tā tas tika pievests pie kreisera. Uz pavēles pamata tvaikonis 
nedrīkstēja izlietot savu radiotelegrāfu. Izrādījās, ka tas ir Jaunzēlandes tvaikonis „Wai-
runa” (3900 tonnu) un atradās ceļā no Oklendas uz Sanfrancisko, ar lādiņu vairāku mil-
jonu vērtībā.”

„16. jūnijs 1917. gadā: vējš WNW 3 līdz 4, viļņi 3 līdz 4. Uzdevums: „Apturēt un pie-
vest pie kreisera parādījušos četrmastu zēģelnieku”. Hidroplāns pacēlās plkst. 3.50 un 
200  metru augstumā ņēma kursu uz rietumiem; pie zēģelnieka nolidoja spirālveidīgi 
80 metru augstumā un lidoja pāri zēģelniekam. Divreiz nosviesta pavēle netrāpīja no-
krist uz kuģa. Trešajā lidojumā no 100 metru augstuma tika nosviesta kuģim tieši priek-
šā bumba. Kuģis tūliņ nolaida zēģeles un parādīja Amerikas flagu. Hidroplāns nolaidās 
ūdenī un, piegājis uz 10 m pie kuģa, pavēlēja zēģēlniekam iet uz SO, pie kam kuģim tika 
darīts zināms, ka nepaklausības gadījumā uz viņu tiks mestas bumbas. Kuģis tūliņ pa-
griezās un, pavadīts no hidroplāna, pienāca pie kreisera. Tas bija Amerikas mastu zē-
ģelnieks „Winslow” (567 t.) ar oglēm, uzturu, benzīnu un malku no Sanfrancisko. Par 
nelaimi, benzīns izrādījās lidmašīnām par nederīgu.”

Pēc vācu ziņām, viņu hidroplāni pasaules kara laikā ar savām bumbām iznīcināju-
ši: 270 ienaidnieka lidmašīnas, 6 aerostatus, 2 gaisakuģus, 1 (krievu) mīnu iznīcinātāju, 
4 tirdzniecības kuģus, 3 zemūdens laivas, 4 izlūku kuģus un 12 dažādu mazāku kuģu.

Pēdējais karš ir pacēlies gaisā, gaiss ir tapis par kaujas lauku kā virs sauszemes, tā 
virs jūras. Tādēļ, organizējot tagadējo valsts aizsardzību, ir nepieciešami vajadzīgs pie-
griezt attiecīgu vērību gaisa aizsardzībai. Līdz šim bija pazīstamas divas robežas: sausze-
mes un jūras. Tagad ir pienākusi klāt vēl trešā – gaisa robeža. Līdz šim valstij nepietika ar 
sauszemes karaspēku, ja viņai nebija jūras spēku. Šo apstākli vislielākā mērā izmantoja 
Anglija. Anglijai nekad nav bijis liela sauszemes karaspēka, bet tā pastāvīgi ir valdījusi 
pār jūrām. Pateicoties savam pārsvaram uz ūdens, Anglija nav pazaudējusi nevienu karu. 
Ar savu pārsvaru uz jūras Anglija pastāvīgi visos karos piespiež citas valstis būt par An-
glijas sabiedrotajiem; pretējā gadījumā Anglija draud apturēt visu nepaklausīgās valsts 
tirdzniecību. Ir jāšaubās, vai Zviedrija un Grieķija nebūtu nostājušās lielajā karā Vācijas 
pusē, ja viņām nedraudētu jūras blokāde. Ir jāšaubās, vai Itālija, Portugāle un Ķīna būtu 
nostājušās sabiedroto pusē, ja viņas netiktu apdraudētas no jūras.
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Jūras spēks apsargā tirdzniecību. Kas nav spējīgs apsargāt savus ūdeņus, tas kara 
gadījumā nevar vest jūras tirdzniecību, bet, ja viņam ir pietiekoši daudz sauszemes spē-
ku, tad viņa zeme – valsts iekšiene – tomēr paliks neaizskarta.

Turpretim tas, kurš nebūs spējīgs apsargāt gaisu virs savas zemes un ūdeņiem, tam 
var tikt pārtraukta visa valsts iekšējā normālā dzīvē. Ja arī ienaidnieks tiks atsists uz 
sauszemes frontes un piekrastes, ja visas zemes un ūdens robežas tiks pietiekoši droši 
aizsargātas, tad tomēr ienaidnieks var iebrukt no gaisa un katru dienu vislielākā mērā 
traucēt visu svarīgo valsts centru darbību: pilsētas, fabrikas, dzelzceļi, ostas utt. var 
ciest vislielākajā mērā no ienaidnieka gaisa spēku uzbrukumiem.

Pasaules kara beigās aviācijas nozīme ir bijusi ļoti plaša, bez šaubām, vēl plašāka tā 
taps nākamajā karā. Sagatavojot valsts bruņotos spēkus uz karu, uz aviāciju vairs ne-
drīkst skatīties kā uz vienu no tehniskā karaspēka nozarēm, bet ir jāskatās kā uz vienu 
no galvenajām ieroču šķirām. Aviācijas sagatavošana ir daudz grūtāka un komplicētāka, 
nekā citu ieroču šķiru sagatavošana. Kājniekos un artilērijā miera laikā tiek vesta iesauk-
to apmācīšana, bet miera laikā štati ir ļoti mazi samērā ar kara laika štatiem; kad draud 
kara briesmas, tad tiek iesaukti agrāk apmācītie pilsoņi, armija tiek mobilizēta un top 
ļoti liela samērā ar miera laika štatiem. Ierīkot aviāciju tā, lai miera laikā tā būtu maza 
un tikai pie mobilizācijas pārvērstos par ļoti lielu, – tas būs grūti, bet ne neiespējami. 
Aviācija kā karaspēks sastāv no lidotājiem un lidmašīnām ar visiem viņu piederumiem 
un ietaisēm. Lidotājs, kurš būs reiz apmācīts lidot, pēc kādiem gadiem, atrazdamies re-
zervē un tur nodarbodamies citā arodā, mobilizācijas gadījumā vairs nebūs derīgs kā 
lidotājs, vismaz zināmu laiku, – kamēr tas no jauna nebūs ievingrinājies lidošanā. Tātad 
lidotājiem būs jāiesāk karš tādā sastāvā, kādā tie tiek uzturēti miera laikā, un tikai pēc 
kādām nedēļām vai mēnešiem samobilizētie bijušie lidotāji būs spējīgi ņemt dalību karā 
ar nosacījumu, ja miera laikā ir jau iegādāts diezgan daudz lidmašīnu un samobilizētie 
lidotāji pie mobilizācijas dabūs to pašu lidmašīnu tipu, uz kurām tie, būdami aktīvajā 
dienestā miera laikā, ir apmācīti lidot. Tātad, sagatavojot aviāciju, pēc citu ieroču šķi-
ru parauga valstij nāktos iegādāt miera laikā daudz lidmašīnu, apmācīt lidotājus aktī-
vā dienesta laikā, tad atlaist tos rezervē tāpat kā citu ieroču šķiru karavīrus. Attiecībā 
uz aviāciju šāda iekārta būtu ļoti nelietderīga. Reiz iegādātās lidmašīnas novecotu, pēc 
10 gadiem tās jau taptu par pilnīgi nespējīgām sacensties ar jaunāko tipu lidmašīnām; 
arī lidotāji tāpēc būtu maz noderīgi pilnīgi pārveidotai gaisa kara darbībai. Lidmašīnu 
iegādāšanai izdotā nauda būtu gājusi pazušanā. No otras puses, uzturēt miera laikā tik-
pat lielu aviācijas karaspēku, kāds ir vajadzīgs kara laikā, būs spējīgas tikai ļoti bagātas 
valstis. Bet arī bagātas un lielas valstis kā Francija, Anglija, Vācija un Amerika pirms pa-
saules kara neuzturēja tik lielu aviācijas karaspēku, cik lielu šīs valstis bija nodomājušas 
uzstādīt kara gadījumā. Francija, Vācija, Anglija un Amerika pabalstīja aviācijas attīstī-
šanos vispār visā valstī. Privātās organizācijas, dažādas privātās sabiedrības, kā arī atse-
višķas personas varēja dabūt no valdības pabalstu vai vismaz atvieglinājumu lidmašīnu 
iegūšanai, izpildot zināmus noteikums. Šie noteikumi attiecas, pirmkārt, uz lidmašīnu 
tipiem. Lidmašīnu tipa un konstrukcijas noteikumi bija tādi, kādi tanī laikmetā pastāvēja 
priekš kara lidmašīnām. Otrkārt, katrai sabiedrībai vai privātai personai mobilizācijas 
gadījumā bija jānodod savas lidmašīnas kara resoram. Par izgudrojumiem un pārlabo-
jumiem aviācijā valdība maksāja prēmijas. Ar vārdu sakot – lielvalstis dibināja – un, bez 
šaubām, dibinās to arī nākošajam karam – savu aviācijas mobilizāciju uz tiem pašiem 
pamatiem kā automobiļu mobilizāciju, bet tikai daudz plašākos apmēros un ar spēcīgā-
kiem līdzekļiem. Jo arī attiecībā uz automobiļiem būtu ļoti neekonomiski, ja aizsardzības 
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resors miera laikā iepirktu un glabātu noliktavās tik daudz automobiļu, cik būtu pēc 
aprēķina vajadzīgs kara laikā.

Lielvalstīm ir iespējams dibināt aviācijas mobilizāciju uz tā, ka miera laikā no val-
dības tiek lielā mērā pabalstīta aviācijas izplatīšanās valstī, un ar noteikumu, ka kara 
gadījumā visi privātie un sabiedriskie aviācijas spēki pāriet apsardzības resora rīcībā. Bet, 
man liekas, ka Latvijā šis paņēmiens nedos nekādus rezultātus. Ir jāšaubās, vai tuvākā 
nākotnē Latvijā nodibināsies sabiedrības, kuras nodarbosies ar aviāciju, iegādājot lid-
mašīnas, ierīkojot fabrikas un darbnīcas. Ja Latvijā tādu sabiedrību vai atsevišķu uzņē-
mēju nebūtu, tad Latvijai tomēr atliek vēl otrs līdzeklis: Latvijas apsardzības resors var 
pats zināmā mērā izpildīt šo privāto sabiedrību un uzņēmēju lomu. Iegādāt un uzturēt 
miera laikā daudz lidmašīnu un pie tam visjaunākās konstrukcijas, apmācīt un ievingri-
nāt daudz lidotāju – viss tas prasa ļoti lielus izdevumus, izdevumus, kurus apsardzības 
resors nebūs spējīgs segt. Lai šos izdevumus pamazinātu, tad ir iespējams nodarbināt 
aviāciju tā, ka viņa dos arī kādus ieņēmumus, kuri segtu vismaz kādu daļu no izdevu-
miem. Ja apsardzības resors uzturēs miera laikā plašu aviāciju – daudz un dažādu tipu 
lidmašīnu, daudz lidotāju, – tad šī aviācija, bez šaubām, var dot diezgan plašus ieņē-
mumus, pat tik plašus, ka apsardzības resoram nāktos izdot aviācijas uzturēšanai ļoti 
maz. Pie tam kā aviatori, tā arī lidmašīnas tiktu ievingrotas, nodarbinātas, tiktu ieviesti 
uzlabojumi un novērojumi, un kara apmācība caur to ne tikai neciestu, bet palielinātos. 
Rodas jautājums, kā aviatori varētu tikt nodarbināti, lai tie segtu daļu no izdevumiem 
vai vienkārši, – kā tie varētu ko nebūt nopelnīt. 

Būtu nepareizi skatīties uz aviāciju kā uz tādu satiksmes līdzekli, kurš varētu kon-
kurēt ar dzelzceļiem un tvaikoņiem. Vismaz tuvākajos 50 gados uz to nevar cerēt. Bet 
izpalīdzēt šiem satiksmes līdzekļiem var gan. Dzelzceļu satiksmes pārtraukuma gadīju-
mā un ūdeņu aizsalšanas gadījumā. Tad aviācija var atrast plašu nodarbošanos tur, kur 
dzelzceļu nav vai tie ir reti, un vilcieni iet lēni.

Lai aprēķinātu tuvākās nākotnes aviācijas darbības iespējamību, pieņemsim tikai 
tos rekordus, kādi jau ir sasniegti: lidojumu ilgums bez nolaišanās – 24 stundas, aeroplā-
na ātrums – 300 kilometru stundā, tātad 24 stundās – 7000 kilometru, tas ir, no Rīgas 
līdz Irkutskai vai Indijai. Ir jāpiezīmē, ka līdz šim tādi tāli lidojumi nav notikuši tāpēc, ka 
pasaules karš attīstīja lidošanu tikai savām vajadzībām un šīs vajadzības neprasīja ilgus 
un tālus lidojumus. Latvijai uz austrumiem ir neierobežoti plašs lidotāju nodarbošanās 
lauks, ņemot vērā Krievijas satiksmes ceļu katastrofisko stāvokli. Šie satiksmes darbības 
vajadzības gadījumi var būt ļoti dažādi un daudzi: biržas līgumu slēgšana, kad vajadzīgi 
rakstiski aprēķini; steidzīgu tirdzniecības līgumu parakstu nodošana; personīga steidzī-
ga klātbūtnes vajadzība, lai izbēgtu konkurenci utt., piem., ir vajadzīgs panākt no Rīgas 
jau izgājušu okeāna tvaikoni, kurš pienāk Liepājā vai Dancigā; ārstu pārvadāšana smagu 
slimību gadījumos (operācijas, potējumi); mākslinieku pārvadāšana uz gastrolēm; stei-
dzīga diplomātu nosūtīšana, kā arī citu valdības vai sabiedrisko darbinieku pārvadāšana 
dažādos steidzīgos gadījumos (streiki, nemieri, balsošana), liecinieku nogādāšana uz 
tiesu, svarīgu mašīnu rezerves daļu piesūtīšana nelaimes gadījumos, laikrakstu (īpaši 
ārzemju) piegādāšana uz jūrmalu, kad tur peldu sezonā daudz ārzemnieku. Šādu īsti 
tirdzniecisku darbu varētu būt ļoti daudz.

Tālāk, aviācija var ar lielām sekmēm atrast ļoti plašu darba lauku dažās citās noza-
rēs, par piemēru, zemes uzņemšanā  – topogrāfiskie darbi – kopā ar stereofotogram-
metriju; zvejniecībā, atrodot vietas, kur iet zivju bari; jūras policijas dienestā, kā arī jūras 
robežsargu dienestā. Sauszemes policijas dienestā. Ziemeļpola izpētīšanā, kā arī vispār 
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neapdzīvotu rajonu apskatīšanā. Aeroloģijas darbos aviācijai ļoti plašs darba lauks, tā-
pat arī astronomijā – zvaigžņu fotografēšanai no liela augstuma, lai putekļainais zemes 
gaiss netraucētu fotografēšanu. 

Izmantojot aviāciju šo dažādo darbu izpildīšanai, aviācija atpelnīs lielu daļu no ap-
sardzības resora izdevumiem, un tādā kārtā dos iespēju uzturēt stiprus aviācijas spēkus 
kara gadījuma vajadzībām. Pie labas gribas, savienotas ar stipru enerģiju, var visur atrast 
ceļus un izvest dzīvē to, kas pie pirmā acu uzmetiena bieži vien rādās par neiespējamu.

Daži karaspēka organizācijas jautājumi200

A. Fronte un aizmugure.

Karaspēks tiek sagatavots un uzturēts kara un kaujas vešanai. Tātad pats par sevi sa-
protams, ka visas tās karaspēka daļas un iestādes ir nepieciešams ļaunums – viņas nākas 
uzturēt priekš kaujas vedošā karaspēka apkalpošanas. Tādēļ, jo mazāk būs šo apkalpotā-
ju – jo mazāks būs šis nepieciešamais ļaunums, jo labāk. Kaujas vedošo karaspēku mēdz 
saukt par štikiem (bajonetēm) un viņu lielumu aprēķina ar štiku skaitu. Ir karaspēks, kurš 
nav štikos ierēķināms, bet kurš tomēr ņem tiešu dalību kaujās: jātnieki, artilērija, tanki, li-
dotāji un dažas citas tehniskas karaspēka daļas. Tādēļ ļoti bieži mēdz teikt, ka, pateicoties 
tagadējiem plašajiem tehniskiem kara vešanas līdzekļiem, štiku skaits vairs neraksturo 
armijas spēku, un tādēļ arī štiku skaita lielums procentos (ņemts no visa uz uztura skai-
tāmā karaspēka skaita) nevarot raksturot organizācijas lietderību; jo štiku skaits var tikt 
pamazināts, palielinot tehniskos kara vešanas līdzekļus. Tas tā var gan notikt, bet tikai 
zināmā un ļoti ierobežotā samērā. Galvenie kara vedēji ir tie, kuri ir spējīgi pastāvīgi un 
patstāvīgi un visos apstākļos vest karu un kauju; – tādi ir kājnieki – štiki: ko darīs tanki 
purvainā rajonā, ko darīs dažādi motociklisti un automobilisti pavasara un ūdens lietainos 
periodos? – tiek gulsies kā smagi bluķi uz kājnieku pleciem. Tad visu aizmugures daļu un 
iestāžu karavīru skaita procenta lielums, bez šaubām, raksturo organizācijas nepilnību vai 
pilnību. Še nedrīkstētu būt runas par kādiem sevišķiem nacionāliem apstākļiem; še ir jā-
skaita par likumu: jo mazāka ir valsts, jo šaurākas valsts finanses, jo taupīgākai tai ir jābūt 
attiecībā uz aizmugures organizēšanu, – t. i., nekarojoša karaspēka uzturēšanu. Ka viss šeit 
atkarājas no labas gribas un organizācijas spējām, to pierāda lielais pasaules karš. 

1916.  gada pavasarī (ap 1. maiju) Krievijas sauszemes karaspēks bija 4½ miljonus 
liels; Francijas un Anglijas sauszemes kara spēki, kopā ņemot, arī bija 4½ miljona (Fran-
cijas – 3 miljonu un Anglijas – 1½ miljona). No šiem 4½ miljoniem bija štiku: Krievijā – 
40%, Francijā – 60% un Anglijas armijā – 52%.

Tātad iznāca, ka pie viena un tā paša karaspēka lieluma, Krievijai štiku bija par 
½ miljonu mazāk, nekā Franciju un Angliju ņemot kopā. Zināms, ka Krievijai bija daudz 
lielāks kavalērijas skaits nekā Francijas un Anglijas armijās, bet toties daudz mazāks 
tehnisko līdzekļu skaits.

franču–angļu armijās krievu armijā
Lauku lielgabalu 8.580 5.880

200 Latvijas kareivja militārais pielikums Nr. 3 (16.03.1921.)
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Smago 5.306 1.569
Ložmetēju 21.000 7.129
Lidmašīnu 2.120 598

Tātad tehniskā karaspēka daudzums franču–angļu armijās visādā ziņā pārsvēra 
krievu kavalērijas daudzumu, un tādēļ krievu armijas mazais štiku procents pierāda or-
ganizācijas trūkumu.

Tā kā Rietumu frontē karš arvienu vairāk un vairāk pieņēma pozīciju raksturu un 
caur to tika lietots vairāk un vairāk tehnisko līdzekļu, tad 1917. gada pavasarī (aprīlī) arī 
franču un angļu armijās štiku procents bija pamazinājies: franču – no 50% uz 49% un 
angļu – no 52% uz 46%. Lielākā pamazināšanās angļu armijā ir izskaidrojama ar to, ka 
jau 1917. g. angļu armijā cilvēku trūkuma nebija un Anglija varēja rīkoties izšķērdīgi, ierī-
kojot ērtu dzīvi šai armijai.

Man nav zināms, cik liels štiku procents tanī laikā bija krievu armijā, bet ir zināms, 
ka jau 1916. g. novembrī Krievijas armijā štiku skaits noslīdēja uz 28%. Tātad, Krievijas 
armijā bija daudz ēdāju un maz karotāju: armija bija pieņēmusi kroplīgu veidu – ma-
zas un sakaltušas rokas un kājas un – milzīgs vēders.

Pa Latvijas atbrīvošanās kara laiku Latvijas armijā štiku procents nekad nav bijis lie-
lāks par Krievijas armijas štiku procentu 1916. gada rudenī. Par iemeslu tam bija ne tik 
daudz organizācijas trūkums, cik tas apstāklis, ka valsts dzīve nebija nokārtojusies un 
armijai bija jāizpilda ne tikai citu valsts iestāžu pienākumi, bet pat tādi darbi, kurus vis-
pār izpilda privātie uzņēmēji (nodokļu ievākšana, vadmalas aušana, konservu sagatavo-
šana, ziepju vārīšana, un pat – malkas ciršana). Tagad, kad visi valsts resori ir jau kārtīgi 
iesākuši savu darbu un armija tiek pārorganizēta, visi šie liekie darbi paši par sevi atkritīs 
no armijas nost. Latvijas armijā tehnisko līdzekļu bez šaubām nebūs vairāk kā Francijā;

Latvijas armijai, bez tam, ir jāgatavojas ne uz pozīciju karu, bet uz lauka karu. 
Tādēļ, pēc tagad izstrādātajiem štatiem, štiku procentam Latvijas armijā nevajadzētu 
būt mazākam par 50%, rēķinot no visa uz uztura skaitāmā karaspēka skaitu.

Štiku procenta pamazināšanās, t. i., aizmugures augšana – ir karaspēka visnopiet-
nākā slimība. Ja miera laikā organizācijā ir jau ielaisti šie slimības dīgļi, tad, karam sā-
koties, tie attīstās un aug ļoti ātri, un viņu apkarošana paliek ļoti grūta. Ar šo slimību 
slimoja krievu armija, kā tas redzams no pievestiem datiem. Šī slimība bija viens no gal-
venajiem iemesliem, kādēļ 1917. gada rudenī lieliniekiem izdevās ātri un viegli pilnīgi iz-
nīcināt pagaidu valdības karaspēku. Latvijas tauta ir pierādījusi vislielākās dzīves spējas 
un veselību, tādēļ, bez šaubām, arī Latvijas armijas sagatavošana notiks uz visveselīgā-
kajiem pamatiem, izmantojot visus lielā kara piedzīvojumus.

B. Robežsargi.

Robežsargu lietā ir vajadzīgs izšķirt divus jautājumus:
Vai mazajai Latvijai ir vajadzīgs un iespējams apsargāt savas robežas tā, kā apsar-

gāja savas cariskā Krievija, un, ja tas ir vajadzīgs, – vai tad visas robežas vienādi, vai ir 
iespējams ar dažiem kaimiņiem noslēgt robežu aizsardzības līgumus;

Vai robežsargi var tikt ieskaitīti kā karaspēka sastāvdaļa, – t.  i., vai tiem ir kaujas 
karaspēka nozīme, īpaši kara sākumā?
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Pirmais jautājums ir tīri politisks un tādēļ viņa izšķiršana pieder politiķiem. Va-
rētu aizrādīt tikai uz to, ka pirms pasaules kara lielākā daļa no Eiropas valstīm atra-
da par izdevīgu iztikt bez militāras robežu apsardzības, t. i., neuzturēja atsevišķu 
robežsargu karaspēku.

Attiecībā uz otro jautājumu mums ir plaši piedzīvojumi par Krievijas robežsargu 
kara darbību. Karam sākoties, Krievijas robežsargi tika atvilkti no robežas uz aizmuguri, 
un robežu apsardzību, sākot no otrās mobilizācijas dienas, uzņēmās armija: kavalērija 
un robežas tuvumā atrodošies kājnieku pulki. Pirms kara gan robežsargu aizstāvji ļoti 
bieži rakstīja par to, ka, karam sākoties, robežsargi būšot pirmie, kuri satikšoties ar ie-
naidnieku, vai nu tieši aizsargādami robežu, vai atkal, savai armijai virzoties uz priekšu, 
pirmie iebrukdami ienaidnieka zemē. Ja Latvija iesāktu karu, tad viņai arī būtu jāatvelk 
robežsargi uz aizmuguri. Robežsargi atrodas uz ļoti garas līnijas, kuru no viena centra 
nav iespējams pie kara apstākļiem pārvaldīt (no robežsargu pulka štāba): ja ienaidnieks 
pāries uzbrukumā, tad tievā robežsargu līnija būs pārrauta vairākās vietās un paši ro-
bežsargi izklīdināti; ja mūsu karaspēks pāries uzbrukumā, tad uz tās frontes, kuru ieņem 
viens robežsargu pulks, uzbrukumā pāries vairākas mūsu divīzijas; tātad katras divīzijas 
frontes priekšā atrodošies robežsargi būs vai nu jāpievieno pie divīzijas, vai jānoņem no 
divīzijas frontes. Pirmā gadījumā, tas ir – ja robežsargi tiks pievienoti pie divīzijām, tie 
atnesīs divīzijām maz labuma, kā sveši un nepazīstami ar divīzijas vienībām; bez tam, 
šādā gadījumā robežsargi pulks būs dabiski izformēts. Ja robežsargu daļas grib atstāt kā 
atsevišķas kaujas vienības, tad, karam sākoties, tās ir jāatvelk no robežas uz aizmuguri. 
Uz aizmuguri atvilktie un tur apvienotie robežsargi vēl netaps par kaujas spējīgu kara-
spēka daļu: tiem trūks ložmetēju, mīnmetēju, artilērijas un daudz kā cita; bet galvenais, 
tie nebūs apmācīti kaujas vešanai. Aktīvā kara dienesta laiks tiek ieviests tikai tik garš, 
cik ir vajadzīgs priekš tam, lai sagatavotu vienkāršu kareivi. Tātad, ja aktīvajā dienestā 
iesauktajam ir jāmācas vēl kas cits – virs tā, kas tiek prasīts no katra kareivja, tad aktīvā 
dienesta laika nepietiek, vai atkal ir jāatmet kareiviskā apmācība. Robežsargu dienestā 
nav vis no svara kareiviskā apmācība, bet speciālā robežsargu apmācība, kurai ar kara 
apmācību ir ļoti maz kopēja. Robežsargi ir karavīri tikai no ārējā izskata, bet pēc savas 
būtības tie ir – muitas ierēdņi. 1914. gada kara sākumā Krievijas robežsargu sotņas tika 
piedalītas pie divīzijām kā divīzijas jātnieki; bet robežsargi pavisam neprata veikt šo dar-
bu. Jaunākie virsnieki, kuri neilgi atpakaļ bija pārgājuši no jātnieku pulkiem uz robežsar-
gu daļām, žēlojās, ka viņu ļaudis pavisam neprot vest izlūkošanu un ka no robežsargu 
kareivjiem to nevar prasīt, jo tie nav apmācīti, un nav bijis iespējams tos apmācīt tādēļ, 
ka tie pastāvīgi ir bijuši nodarbināti ar robežu apsardzības dienestu. Robežsargi kā ka-
raspēks neuzlabojās arī pa visu garo kara laiku. 1916. gadā robežsargi bija savesti pul-
kos. Kādam no atsevišķi darbojošamies korpusiem bija piedalīts viens robežsargu pulks 
un viens kara laikā saformēts jātnieku pulks (Černomorskij konnij polk), – robežsargu 
pulks kaujas darbības ziņā stāvēja nesamērojami zemāk. Man nācās redzēt, kā robež-
sargu vads  – 80 jātnieku ar virsnieku priekšgalā neizpildīja uzdevumu, kuru tūliņ pēc 
tam sekmīgi izpildīja jātnieku seržants ar 7 jātniekiem. Tādēļ nekādā ziņā nav cerams, ka 
vismaz kara sākumā robežsargi izrādīsies par kaujas spējīgu un citām karaspēka daļām 
daudzmaz līdzīgu kaujas vienību.

Latvijas robežu var sadalīt četrās apmēram vienādās daļās: trīs sauszemes kaimiņi 
un jūra. Ja nu iesāktos karš ar vienu no sauszemes kaimiņiem, vai tad tikai no tās robežas 
robežsargi, uz kuras tiek vests karš, ņemtu karā dalību, vai arī no visām citām robežām? 
Pirmajā gadījumā tikai ¼ daļa no robežsargiem paliks par karaspēku. Tādā gadījumā 
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arī miera laikā nevarētu rēķināties ar visiem robežsargiem, bet tikai uz ¼ daļu no tiem. 
Otrajā gadījumā, tas ir, ja visi robežsargi ņemtu dalību karā, rodas jautājums: ja kara 
laikā dažas robežas var palikt bez robežsargu apsardzības, kādēļ tad tas nav iespējams 
miera laikā?

No visa augšminētā ir jānāk pie slēdziena, ka robežsargi nevar tikt pieskaitīti pie 
kaujas spējīgā karaspēka, – pie tāda karaspēka, kurš tiek ierēķināts štikos. Tādēļ robež-
sargiem nevajadzētu būt arī ieskaitītiem apsardzības resorā: – tie lielos apmēros pavai-
ros apsardzības resora ēdāju skaitu un tikpat lielos apmēros pamazinās štiku procentu; 
ja robežsargi tiks ieskaitīti štikos, tad tā būs pašapmānīšana, jo karā šo štiku nebūs.

C. Ložmetēji.

Lielo karu sākot, par galveno kājnieku uguns ieroci tika uzskatīta šautene; ložmetēju 
uguns spēja bija gan atzīta, bet tomēr ložmetējs tika uzskatīts kā kājnieku uguns pabals-
tītājs, bet nevis kā viņa galvenais uguns vedējs. Lielo karu beidzot, ložmetējs bija tapis 
par galveno kājnieku ugunskaujas vedēju, un šautenes uguns loma zaudēja savu nozīmi: 
šautene palika kā atsevišķu gadījumu ugunsierocis. Bet pa lielā kara laiku pārmainījās ne 
tikai uzskati par ložmetēja lomu, bet arī pats ložmetējs: smagais ložmetējs tika zināmā 
mērā izspiests – apmainīts ar vieglo ložmetēju. Lielo karu sākot, vieglā ložmetēja vēl ne-
bija, bet bija tikai smagais. Ložmetēju daudzums visās armijās, karu sākot, bija apmēram 
vienāds. Uz vienu kājnieku divīziju bija Francijā, Anglijā, Vācijā un Austrijā – 24 ložmetēji; 
Krievijā bija uz divīziju – 32 ložmetēji. Krievijas divīzija sastāvēja no 16 bataljoniem, ka-
mēr Vācijas un Francijas divīzijās bija pa 12 bataljoniem, tātad, vispār ņemot, iznāca pa 
2 ložmetējiem uz bataljoniem. Pa kara laiku ložmetēju skaits tika pavairots visās armijās 
milzīgos apmēros, bet Rietumu frontē tikai līdz 1916. gadam.

Sākot no 1916. gada pavasara, smago ložmetēju skaits vairs nepavairojās, bet toties 
milzīgos apmēros tiek ievesti vieglie ložmetēji (mašīnflintes). Tā no 1916. gada pavasa-
ra līdz 1917. gada pavasarim Francijas armijā smago ložmetēju skaits palika agrākais – 
13 000, kamēr vieglo ložmetēju skaits pieaug no 32 000 uz 92 000; Anglijas armijā pa 
šo pašu laiku smago ložmetēju skaits pat pamazinājās no 8000 uz 5000, kamēr vieglo 
ložmetēju skaits pieaug no 9000 uz 15 000. Krievijas armijā ložmetēju – smago (vieglo 
gandrīz nemaz nebija) skaits sāk augt lielos apmēros tikai no 1916. gada pavasara. 

Tas izskaidrojas ar to, ka no šā laika Francijai un Anglijai smagie ložmetēji vairs ne-
bija vajadzīgi un tādēļ Krievija varēja tos dabūt. No 1916. gada pavasara līdz 1917. gada 
pavasarim Krievijas armijā ložmetēju skaits pieauga no 7000 uz 24 000. 

Tātad smago ložmetēju skaits pavairojās tikai līdz tam laikam, kamēr nebija izstrā-
dāta izdevīga vieglo ložmetēju sistēma. Kad parādījās izdevīgs vieglais ložmetējs, tad 
tas palika par galveno kājnieku uguns vešanas ieroci, kamēr smagais ložmetējs atkal 
atgriezās pie savas agrākās lomas – kājnieku uguns pabalsta lomas. Smagā ložmetēja 
uguns ir gan daudz stiprāka par vieglā ložmetēja uguni, bet smagais ložmetējs nav tik 
kustīgs, un, bez tam, tas ir izdevīgs mērķis priekš ienaidnieka; turpretim vieglais ložme-
tējs ir tikpat kustīgs kā katrs strēlnieks, un kā mērķis priekš ienaidnieka tas arī nav lielāks 
par atsevišķu strēlnieku; tādēļ vieglais ložmetējs ir spējīgs pilnīgi izkonkurēt šauteni kā 
uguns ieroci. Ja nu vieglais ložmetējs ir tapis par galveno kājnieku uguns vešanas ieroci, 
tad tam dabiski ir jāietilpst katrā pat vismazākajā kājnieku organizācijas vienībā – vadā 
vai pusvadā. Turpretim smagajam ložmetējam, kurš ir palicis kā uguns atbalsta ierocis, 
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ir jābūt atsevišķās speciālās ložmetēju vienībās, un šīm ložmetēju vienībām ir jāietilpst 
lielākās kājnieku vienībās; tātad smagie ložmetēji ir savienojami ložmetēju rotās vai ko-
mandās, kurām jāietilpst kājnieku bataljona vai pulka sastāvā. Kad 1918. gadā Rietumu 
frontē iesākās marta mēneša lielās kaujas, tad ložmetēju daudzums un organizācija 
kaujā dalību ņemošajās armijas bija šāda:

Francijā: Kājnieku divīzijā, sastāvošā no 9 bataljoniem – 9 smago ložmetēju rotas, 
8–12 ložmetēju katrā, – pavisam 72–108 smagie ložmetēji; vieglie ložmetēji: 8–12 katrā 
kājnieku rotā, pavisam 216 vieglo ložmetēju.

Anglijā: Kājnieku divīzijā, sastāvošā no 12 bataljoniem, – trīs brigādes smago lož-
metēju rotas pa 16 ložmetējiem rotā, viena divīzijas smago ložmetēju rota no 16 ložme-
tējiem, tātad pavisam 64 smagie ložmetēji; vieglo ložmetēju – katrā kājnieku rotā – 4, 
tātad pavisam 192 vieglie ložmetēji.

Vācijā: Divīzijā, sastāvošā no 9 bataljoniem, 9 smago ložmetēju rotas, 6–2 ložmetē-
ju katrā rotā, pavisam 54–108 smago ložmetēju; vieglo ložmetēju 4–5 uz kājnieku rotu, 
pavisam 144.

Itālijā: Divīzijā, sastāvošā no 12 bataljoniem, 12 smago ložmetēju rotas, pa 6 ložme-
tējiem rotā, pavisam 72 smago ložmetēju, vieglo ložmetēju 1–2 vadi uz kājnieku bataljo-
nu, pavisam 24–48.

Savienotajās Valstīs: Divīzijā, sastāvošā no 12 bataljoniem, uz katru pulku – 1 sma-
go ložmetēju rota ar 12 ložmetējiem, katrā brigādē ložmetēju bataljons no 3 ložmetēju 
rotām un divīzijā – bataljons no 4 ložmetēju rotām, – rotā 12 ložmetēju; – pavisam 168 
smagie ložmetēji; 16 vieglo ložmetēju katrā kājnieku rotā, pavisam 768 vieglieložmetēji.

Pasaules karu beidzot, vieglo ložmetēju skaits bija vēl vairāk palielināts. Vieglie lož-
metēji visās armijās, izņemot Anglijas armiju, bija iedalīti kājnieku rotās un rotu vados. 
Kājnieku rotā bija šāds daudzums vieglo ložmetēju.

Francijas rotā – 6, Vācijas rotā – 12–15; Beļģijas rotā – 9; Austrijas – 4; Savienotu 
valstu – 16.

Kara beigās Vācijā tika ievesta vēl mašīnpistole: kalibrs 9 mm ar pieliekamu maga-
zīnu un 32 patronām, šaušanas ātrums – līdz 550 šāvienu minūtē; svars 4 kilo un ma-
gazīna – 1,2 kilo. Pie uzbrukumu atsišanas šī mašīnpistole devusi vislabākos rezultātus.

D. Artilērija.

Jau no seniem laikiem no lauka artilērijas tiek prasītas divas, viena otrai pretimrunā-
jošas īpašības: šaušanas tālums un kustības spēja.

Ja grib dabūt lielāku šaušanas tālumu, tad lielgabals būs smagāks un tādēļ ar ma-
zāku kustības spēju; jo vieglāks būs lielgabals, jo lielāka tam būs kustības spēja, bet ma-
zāks šaušanas tālums. Lielā kara piedzīvojumi šo jautājumu izšķīra par labu šaušanas 
tālumam: jau 1914. gada beigās Krievijas lauku artilērijā tika palielināts šaušanas tālums 
līdz 8 verstīm.

Vācijā tika izgatavota jauna lauka lielgabalu sistēma – smagāka, bet ar lielāku šau-
šanas tālumu. Francijas lielgabalam, jau karu sākot, bija vislielākais šaušanas tālums.

Jau krievu-japāņu karš pierādīja, ka 3 collīgais lauku lielgabals nav spējīgs izpildīt vi-
sus lauka kara uzdevumus, ka ir nepieciešama lielāka kalibru artilērija. Šis piedzīvojums 
vislielākā mēra tapa izmantots no Vācijas, kuras armijā, lielo karu sākot, bija samērā 
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daudz, tā sauktās, smagās lauku artilērijas, – no 4 līdz 6 collu kalibra. Lielais karš vislie-
lākā mērā pārstrīpoja šādas artilērijas nepieciešamību.

Tika atzīts, ka divīzijas artilērijā ir jāietilpst 2–3 (ne mazāk) lauku smagās artilēri-
jas baterijām, – un ka bez tam ir vajadzīga vēl atsevišķa smagā lauku artilērija, ar kuru 
varētu pastiprināt vajadzības gadījumā vienu vai otru divīziju. Smagās lauku artilērijas 
ievešanā atkal bija divi strīdīgi jautājumi. Tālšaušana un katra atsevišķa šāviena eksplo-
dēšanas spēja, kura atkarājas no kalibra; tātad tālšāvēja lielgabali vai haubices.

Šo jautājumu karš izšķīra haubicēm par labu. Francija izlietojas priekš smagās lauku 
artilērijas uzdevumu izpildīšanas visus savus vecos jūras un sauszemes cietokšņa lielga-
balus (tas bija iespējams tikai pozīciju karā), un tādēļ Francijas armijā bija tikai haubiču 
24%, bet arī Francija centās palielināt haubiču daudzumu un jau 1917. gada sākumā tai 
bija 30% haubiču.

Anglijai smagā artilērija bija jāiegādā no jauna, un tādēļ 1916. gadā Anglijas armi-
jā bija 75% haubiču, un 1916. gada pavasarī – 77% haubiču. Krievijas armijas artilērijā 
1916. gada beigās bija 44% haubiču. 

Man nav datu, cik daudz tika vidusmērā izšauts lādiņu no katra lielgabala par dienu, 
bet ir zināms, cik tika izgatavots Francijā un Anglijā: 1916. gadā tika uz katru lauka lielga-
balu dienā izgatavots: Francijā – 33 un Anglijā – 45 lādiņi; uz smago lielgabalu: Francijā – 
20, Anglijā – 42, bez tam, kā Francija, tā Anglija vēl dabūja lādiņus no Amerikas. Tātad 
Francijas fabrikas izgatavojušas jau 1916. gadā uz dienu ap 200 000 lauka lādiņu un ap 
20 000 smago lādiņu.

Zināms, Latvijai nav no svara absolūtais lādiņu skaits, bet lādiņu skaits uz lielgabalu.
Francija un Anglija arī patērēja uz frontes uz katru lielgabalu to lādiņu skaitu, kurš 

tika izgatavots no fabrikām, un krājumi priekš lielām kaujām tika taisīti no tiem lādi-
ņiem, kuri tika ievesti no Amerikas. Pēc Schoffra aprēķina uz 1916. gada vasaru enerģisku 
kauju iesākšanai vajadzējis būt krājumā ap 1500 lādiņu uz lielgabalu, nerēķinot tos lādi-
ņus, kuri atradās uz pozīcijām.

Armijas pārorganizēšanas jautājumi201

„Latvijas Kareivis” Nr.169 bija sniegtas ziņas par štatu pārmaiņām, kādas tiek iz-
vestas armijā. Šīs pārmaiņas galvenā kārtā aizķēra augstāko vadību, centrālpārvaldes 
un dažu karaspēka vienību padotību. Jau vairākus gadus no vietas pastāvīgi uzpeldēja 
jautājums par reorganizācijas nepieciešamību. Reorganizācijas jautājums jau agrāk ne-
tika atrisināts vienīgi aiz tā iemesla, ka labi pārdomātas reorganizācijas izstrādāšana 
prasa ļoti daudz darba un pašas reorganizācijas izvešanas laikā tiek stipri traucēts viss 
kārtējais darbs. Tagadējais kara ministrs ir atradis iespējamību uzdot vairākām augstā-
kām, ar plašiem piedzīvojumiem un zināšanām bagātām amata personām izstrādāt 
pamatīgus štatu pārgrozījumus. Šī komisija ir savu darbu veikusi un kara ministrs ir šos 
pārgrozījumus akceptējis. Arī gandrīz visas augstākās armijas amatu personas šim štatu 
pārgrozījuma plānam piekrita, kad tas bija izstrādāts vēl tikai galvenos vilcienos, un pie 
kara ministra bija sasaukta augstāko priekšnieku apspriede. Cik lielus pozitīvus rezul-
tātus dos šī reorganizācija, to pierādīs tikai pati dzīve un darbība nākotnē. Par dažiem 

201 Latvijas Kareivis, Nr. 172 (1929, 3. augusts).
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pārgrozījumiem uz savu agrāko piedzīvojumu pamata jau tagad varu teikt, ka tie neap-
šaubāmi dos ļoti labus rezultātus. Pie tādiem pārgrozījumiem pieskaitāmi:

Armijas štāba inspekcijas nodaļas likvidēšana: ja galvenais štābs ir pievienots pie 
armijas štāba, tad armijas štāba inspekcijas nodaļa neapšaubāmi ir lieka, jo visa saraks-
tīšanās būs apvienota un ies caur administratīvo daļu.

Dzelzceļu komandantūras jau sen bija liekas un viņu personāls (komandanti) at-
radās vai nu virsnieku kursos, vai strādāja pie satiksmes daļas armijas štābā. Pašas sa-
tiksmes daļas darba daudzums ar katru gadu samazinājās, un visi galvenie jautājumi 
pārgāja uz operatīvo daļu, kamēr satiksmes daļā palika tikai sīkais izpildīšanas darbs. 
Tamdēļ būs arī daudz parocīgāk darba ziņā, jau nerunājot par naudas ietaupījumu, kad 
satiksmes daļas vietā būs satiksmes nodaļa pie operatīvās daļas.

Aviācijas apvienošana un aviācijas priekšnieka iecelšana ir tikai apsveicama. Aviā-
cijas nozīme pieaug ar katru dienu. Aviācija ir jauna un ļoti svarīga ieroču šķira, kuru 
vispārējie priekšnieki mazāk pārzina, nekā dažas citas ieroču šķiras. Ja tomēr atrod par 
vajadzīgu turēt artilērijas inspektoru, sakaru priekšnieku, armijas inženieri, tad, esot 
konsekventiem, ir jāieved arī aviācijas priekšnieks. Turpinot būt konsekventiem, ir nepie-
ciešams ievest arī auto-tanku priekšnieka vai inspektora amatu, tad būtu visām ieroču 
šķirām atbildīgi priekšnieki, kas pārzinātu savu specialitāti ne tikai savā karspēka vienī-
bā, bet visā armijā.

Operatīvās daļas III nodaļas pārveidošana par daļu jau bija ļoti stipri sajūtama, un 
šī pārveidošana netika izvesta tikai tamdēļ, ka iepriekšējie ministri negribēja šo nepie-
ciešamību atzīt. Operatīvajai daļai jau tā ir daudz darba un izpildīt daļas priekšnieka 
pienākumus attiecībā pret III nodaļu ir pārāk grūti; III nodaļas darbība prasa lielāku pat-
stāvību, lai katrā mazākā jautājumā nebūtu jāgriežas pie operatīvās daļas priekšnieka. 
III nodaļas darbībā ir ļoti daudz svarīgu jautājumu, kurus operatīvās daļas priekšnieks 
nav spējīgs pats izšķirt, bet tam jāvirza tie līdz štāba priekšnieka palīgam, štāba priekš-
niekam un bieži vien līdz armijas komandierim. Tamdēļ arī darbs ies daudz sekmīgāk, ja 
III nodaļas vietā būs daļa: daļas priekšnieks varēs pats izšķirt sīkos jautājumus un svarī-
gākajos tas tieši griezīsies pie štāba priekšnieka palīga. „Jaunākās Ziņas” savā 1. augusta 
numurā raksta, ka III nodaļas pārveidošana par daļu esot lieka tamdēļ, ka mums esot 
Politiskā pārvalde; šāds ieskats ir pilnīgi nepareizs un pierāda tikai to, ka „Jaunāko Ziņu” 
korespondents pavisam nezina Operatīvās daļas III nodaļas funkcijas ne miera, ne kara 
laikā. Apgalvojot, ka III nodaļai nav ko darīt tamdēļ, ka ir Politiskā pārvalde, nozīmē to 
pašu, kā apgalvot, ka Zemkopības ministrija ir nevajadzīga tamdēļ, ka mums ir Iekšlietu 
ministrija. Apstāklis, ka „Jaunākās Ziņas” tik nepareizi ir informētas par III nodaļas dar-
bību, lieku reizi pastrīpo to, ka III nodaļa darbojas ļoti sekmīgi un neizpauž savas darbī-
bas apjomus.

Artilērijas inspektors līdz šim izpilda trīs funkcijas: a) tas bija Armijas komandiera 
štāba darbinieks, kas ņēma dalību principiālo un praktisko jautājumu atrisināšanā kā 
apmācības, tā organizācijas un visu veidu apgādes un iegādes jautājumos: veda artilē-
rijas apmācību un izpildīja divīzijas komandiera funkcijas attiecībā pret Smago bruņoto 
vilcienu pulkiem, Instruktoru bateriju un Daugavgrīvas artilēriju. Tas bija par daudz, caur 
to cieta artilērijas apmācība: artilērijā līdz šim vēl jūtams stiprs apmācības reglamentu 
trūkums tanī laikā, kad citās ieroču šķirās visi apmācības reglamenti jau sen izdoti. Tam-
dēļ artilērijas inspektors, atsvabināts no divīzijas komandiera funkcijām un arī no ļoti 
lielā štāba (salīdzinot ar Tehniskās divīzijas štābu), varēs daudz vairāk nodoties artilēri-
jas apmācībai un apmācības reglamentu izdošanai.
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Kara iestāžu apvienošana idejiskā un apmācības metožu ziņā, bez šaubām, bija jau 
sen nepieciešama, lai gan šo rindiņu rakstītājam – Augstāko militāro kursu priekšnie-
kam tas, ņemot personīgi, ir nepatīkami: nāk klāt jauns, grūts un nepateicīgs darbs. Zi-
nāms, ir nepielaižami, ka katra mācības iestāde pielieto citādus ieskatus – citu doktrīnu.

Kas attiecas uz Galvenā štāba pievienošanu pie Armijas komandiera štāba un gāzu 
speciālista padošanu armijas inženierim, tad šinīs jautājumos man ir citādi ieskati.

Saimniecības nozares pārorganizēšanas jautājumos neesmu kompetents un neuz-
ņemos par tiem spriest.

Nepareizs ir „Jaunākās Ziņās” 1. augusta numurā apgalvojums, ka vecāko priekšnie-
ku apspriedē pie kara ministra par štatu un organizācijas pārgrozījumiem, vairākums no 
klātesošajiem būtu izteikušies pret projektu pārgrozījumiem. Tāpat nepareizs ir apgal-
vojums, ka kara ministrs būtu licis priekšā parakstīt projektu un klātesošie no tā attei-
kušies: šinī apspriedē arī ņēmu dalību, bet nekā tamlīdzīga neredzēju.

Atbilde ģen. Ed. Kalniņam uz rakstu 
„Ap artilērijas vadības reorganizāciju”202

Ģen. Ed. Kalniņš savā rakstā izsakās, itin kā es būtu taisījis pārmetumus artilērijas 
inspektoram un viņa štābam par to, ka tie maz strādājuši; gluži otrādi: es atrodu, ka 
artilērijas inspektoram bija pārāk daudz funkciju, un, lai atvieglotu viņu no daudzajām 
funkcijām un dotu tam iespēju vairāk nodoties tiešam darbam – artilērijas apmācībai, 
tad ir lietderīgi noņemt no viņa divīzijas komandiera pienākumus attiecībā pret dažām 
artilērijas un tehniskām (bruņoto vilcienu) daļām.

Es pilnīgi piekrītu ģen. Ed. Kalniņam, ka nav tāda cilvēka, kas varētu būt speciā-
lists visās nozarēs, tamdēļ, ja vienai personai ir padotas ļoti daudzas nozares speciālās 
apmācības ziņā, tad šīs apmācības vadība pārvēršas par fikciju, jo faktisko speciālo ap-
mācību vada tikai šīs daļas priekšnieks. Artilērijas inspektoram līdz šim bija padotas arī 
pārāk daudzas speciālas daļas apmācības (ieskaitot speciālo apmācību) ziņā: 1) bruņu 
vilcieni, kuri ir pat tuvāki kājniekiem nekā artilērijai, un kara gadījumā tie nekad nebūs 
padoti artilērijas priekšniekam, bet tikai kājniekiem, tāpat kā bruņu mašīnas un tanki; 
2) pretaviācijas artilērija, kura kara laikā būs padota aviācijas priekšniekam, kā tas bija 
pasaules karā Vācijā un Francijā, jo pati dzīve izsauca šo padotību; 3) krasta artilērija, 
kuras tehniskajā un taktiskajā darbībā nav nekā kopēja ar lauka artilēriju, bet kura stāv 
daudz tuvāk kara flotei nekā sauszemes artilērijai.

Kas attiecas uz reglamentu izdošanu, tad es neapstrīdu, ka artilērijas inspektora 
štābs ir izdevis skaitliskā ziņā ļoti daudz, bet ja mēs salīdzinām ar citām ieroču šķirām, 
tad nav tik daudz. Instrukcijas un programmas jaunkareivju apmācībai tiek izdotas un 
katru gadu izlabotas visās ieroču šķirās, tāpat arī dažas citas apmācību programmas 
un instrukcijas. Es vispār, kā jau minēju, neapstrīdu to, ka artilērijas inspektors nebūtu 
daudz strādājis. Tomēr vislielākais trūkums artilērijas nozarē ir kaujas darbības regla-
menta trūkums. Uz šo trūkumu augstākajos militārajos kursos pie taktiskās iziešanas 
uz konkrētiem piemēriem nācās uzdurties katru dienu. No artilērijas inspektora štāba 
ir gan izdots „Lauka artilērijas kaujas darbības reglaments”. Projekts, bet tas ir saīsināts 

202 Latvijas Kareivis, Nr. 179 (1929, 11. augusts).
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tulkojums no krievu priekškara „Nastavļeņije dļa ģeistviji artileriji v boju”, kuru krievi 
paši sen atmetuši kā novecojušu; visās valstīs artilērijas kaujas darbības reglamenti ta-
gad ir izdoti uz pasaules kara piedzīvojuma pamata. Kas attiecas uz pašu reglamentu 
skaitu, tagad spēkā atrodošos reglamentu skaits ir šāds:

Armijas komandiera štābs izdevis 21, Artilērijas inspektora štābs 7, ja skaita kat-
ru viena un tā paša reglamenta daļu atsevišķi. Tehniskās divīzijas izdotie reglamenti – 
13, armijas sakaru priekšnieka – 6, arī galvenā kārtā tehniskās divīzijas vajadzībām. Bet 
reglamentu skaits jau nespēlē galveno lomu, bet gan viņu svarīgums. Artilērijas kaujas 
darbības reglaments – artilērijas izlietošana un darbība kaujā un karā, – bez šaubām ir 
vissvarīgākais armijas reglaments, jo atkarīgi no kaujas darbības ir jāizved arī šaušanas 
un visa tehniskā apmācība.

Aktīvā dienesta ilgums miera laikā203

Viens no kara klausības likuma punktiem, par kuru notiks viskarstākās debates un 
strīdi kā tagad ministru kabinetā, tā arī vēlāk Satversmes Sapulcē, bez šaubām, būs 
punkts par aktīvā dienesta laika garumu. Pirms pasaules kara sākuma visās Eiropas 
valstīs, kuras nopietni centās sagatavot kaujas spējīgas armijas, aktīvā dienesta laika 
garums bija ne īsāks par diviem gadiem. Tikai valstīs, kuras uz armiju skatījās ne kā uz 
aizsargu spēku, bet tikai kā uz bruņotu protesta līdzekli pret iebrucēju, aktīvā dienesta 
laika garums bija īsāks par diviem gadiem. Vienīgais izņēmums ir Šveice, kura ļoti nopiet-
ni skatījās uz armiju, bet kurā aktīvais dienesta laiks bija īsāks par diviem gadiem. Šveice 
atrodas pavisam citādos ģeogrāfiskos (augsti kalni) un politiskos (atzīta par neitrālu no 
1815. gada) apstākļos, nekā visas citas Eiropas valstis. Bez šaubām, Latvijā neviens nedo-
mā par dienesta laiku, ilgāku par diviem gadiem. Latvijā nāktos izšķirt jautājumu, – vai 
šī laika garumu noteikt divus gadus vai īsāku termiņu. Patiesībā nāktos izšķirt jautā-
jumu – divi gadi vai viens gads. Kāda nebūt vidus norma – 1½ vai 1 2/3 gada – ir pilnīgi 
nederīgs kompromiss, kurš nedod nekādas priekšrocības armijas sagatavošanā, bet lielā 
mērā sarežģī visu armijas miera laika darbību. Ja tiktu ieviests pusotra gada ilgs dienests, 
tad, ņemot mērā Latvijas apstākļus, dienesta laiks, bez šaubām, tiktu iekārtots tā, ka 
iesauktie atrastos armijā vienu vasaru un divas ziemas, jo lauciniekiem ir no svara noza-
res darbi, kamēr ziemā tiem ir daudz vairāk svabada laika. Bet arī karaspēka apmācīšana 
vasarā ir daudz svarīgāka nekā ziemā: ziemā uz lauka nav iespējams vest apmācības, 
diena ir ļoti īsa, uguns gaismā karaspēks var mācīties tikai teorētiski; turpretim tagadē-
jie kara apstākļi prasa galvenā kārtā praktisku lauka apmācību. Arī kara gatavības ziņā 
vasara ir no lielāka svara nekā ziema. Ziemas vidū kara iesākšanās nevar notikt tik ātri 
un, galvenais, tik nejauši kā vasarā; tādēļ ir no liela svara, lai armijas sastāvs vasarā būtu 
lielāks nekā ziemā, bet ne otrādi.

Viens gads – vesels gads – ir diezgan garš laika sprīdis, un, patiesību sakot, viena 
gada laikā ir iespējams sagatavot diezgan labu kājnieku un ar lielām pūlēm – arī pietie-
koši labu artilēristu un pat sapieri, un dažus citus vienkāršāko tehnisko karaspēka šķi-
ru kareivjus. Jātniekus, aviatorus, radio telegrāfistus un dažus citus komplicēta darba 
kareivjus vienā gadā nav iespējams sagatavot. Audzināšanas nozarē viena gada laikā, 

203 Latvijas Kareivis, Nr. 142 (1921, 30. jūnijs). 



431

zināms, var panākt ļoti maz. Ir jāņem vērā, ka audzināšanas robu nav iespējams papildi-
nāt ne ar kādām periodiskām apmācībām.

Pietiekoši labu apmācību viena gada laikā ir iespējam sekmīgi veikt tikai pie pilnīgas 
labierīcības, kurai tādā gadījumā ir jābūt šādai. Kad jauniesauktie ierodas rotā, baterijā 
vai komandā, tad to pašu dienu tiem ir jābūt apģērbtiem, novietotiem un pilnīgi iekārto-
tiem: tātad kam nebūt priekšlaikus tas viss ir jāsagatavo. Jau nākošo rītu ar jauniesauk-
tajiem ir jāsāk apmācība pēc iepriekš sastādītas programmas un sagatavotiem mācību 
līdzekļiem. Visā mācības gadā neviens no jauniesauktajiem nevar būt likts kādā nebūt 
citā dienestā, kā tikai uz mācībām; pretējā gadījumā tas neizies cauri mācību kursu. Vār-
du sakot, apmācība ir jāved tā, kā tas tiek darīts skolās. Lai būtu iespējams izvest šādu 
apmācību, tad katrā rotā, baterijā un komandā ir vajadzīgs ļoti liels mācību personāla 
skaits, kurš ved apmācību un sagatavo apmācāmajiem visu vajadzīgo. Šim personālam 
ir jābūt virstermiņa karavīriem un strādniekiem uz brīva līguma pamata, jo pagājušā 
gada iesaukums jau būs viss atlaists uz mājām. Ņemot vērā to, ka karaspēka apmācība 
notiek praktiski un galvenā kārtā uz lauka, tad pie apmācīšanas ir vajadzīgs viens ins-
truktors uz katriem 5–6 apmācāmiem. Tiem pašiem instruktoriem jāpilda arī iekšējais 
sardžu un dežurantu dienests, jo jauniesauktie nav spējīgi to izpildīt. Ja rotā būs 100–120 
jauniesaukto, tad rotai ir vajadzīgi 20 instruktori, 1 virsseržants, 3 vadu seržanti, vismaz 
6 nodaļu seržanti, 1 mantzinis un viņam 1 palīgs, 1 rakstvedis, 1 uzturzinis, 2 pavāri un 
2 apkalpotāji – pavisam 36 virsdienestnieki un 2 apkalpotāji. Tas ir minimums, praktikā 
varbūt ar šo skaitu nepietiks. Katrā atsevišķā karaspēka daļā bez tam vēl viss saimniecis-
kais un administratīvais personāls būs jāsastāda tikai no virsdienestniekiem vai uz brīvā 
līguma pamata. Visi šie virsdienestnieki būs dabūjami tikai tad, ja tiem tiks maksātas 
lielas algas. Tātad šī armijas kadru uzturēšana izmaksās valstij ļoti dārgi, varbūt pat dār-
gāk, kā ja divu gadu laikā armijas izdevumos ierēķinātu arī iesaucamo atraušanu no viņu 
patstāvīgā darba.

Pie viena gada ilga aktīvā dienesta iesauktos ir iespējams sagatavot zem augšminē-
tiem noteikumiem par vienkāršiem kareivjiem un varbūt dižkareivjiem – posmu vadītā-
jiem; karavīrus nodaļu un vadu komandēšanai viena gada laikā sagatavot nav iespējams. 
Caur šo armijas rezervē būs tikai kareivji un dižkareivji, bet nebūs neviena seržanta. Mo-
bilizācijas gadījumā un it īpaši pēc pirmajām kaujām armijā būs milzīgs seržantu trū-
kums un viņus sagatavot vairs nebūs iespējams.

Pie viena gada gara aktīvā dienesta armijas izlietošana garnizona dienestiem miera 
laikā ir pilnīgi izslēgta. Tādēļ ne tikai citi, bet arī pats apsardzības resors būtu spiesti 
dibināt atsevišķas apsardzības, konvoja un tamlīdzīgas komandas noliktavu, magazī-
nu, cietumu un citu tamlīdzīgu iestāžu apsargāšanai, pārvadāšanai un uzglabāšanai. 
Zināms, šīs uz brīvā līguma pamata saorganizētās komandas izmaksātu ļoti dārgi. Pats 
par sevi saprotams, kas visi, pat visniecīgākie izlabošanas, remontēšanas darbi (iero-
ču, amunīcijas, mācības līdzekļiem) būtu jāizpilda ar privātiem strādniekiem. Pie pus-
otra gada gara dienesta laika gandrīz visas šīs grūtības paliktu spēkā: tāpat ir vajadzīgs 
daudz instruktoru, jo pagājušā gada iesaukums tikai vienu pusgadu var daudzmaz pa-
līdzēt jauniesaukto apmācībai; armija tāpat nav spējīga izpildīt garnizona dienestu, jo 
tikai vienu pusgadu armijā būs divi iesaukumi, bet valstij nav iespējams ierīkot tādu 
kārtību, ka vienu pusgadu garnizona dienestu nesīs karaspēks un otru pusgadu – kāda 
nebūt cita organizācija.

Tātad divus gadus ilgam dienesta laikam ir visas priekšrocības kā no militārā, tā arī 
no ekonomiskā redzes stāvokļa. Divus gadus garam aktīvā dienesta laikam ir arī savas 
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vājās puses. Vispirms, ir nepatīkami, ka visi jaunie vīrieši tiek atrauti uz veseliem diviem 
gadiem no viņu mierlaika profesijām. Pie divus gadus gara dienesta laika, ja mēs gribētu 
iedalīt armijā visus jaunos, kara dienestam derīgos un iesaucamo vecumu sasniegušos 
vīriešus, armijas lielums būs gandrīz divreiz lielāks nekā pie viena gada gara dienesta 
(pilnīgi divas reizes lielāks nebūs tādēļ, ka instruktoru skaits būs mazāks). Ja nu negribē-
tu, ka armija ir divreiz lielāka, tad iesaucamo skaits būtu jāmazina divreiz mazāks – kā 
pie viengadīga dienesta. Tātad visi noderīgie vīrieši netiktu apmācīti karadienestam, un 
mobilizācijas gadījumā karalaika armija pie viengadīga dienesta laika nevarētu būt tik 
liela. Tātad armijas miera laika štati ir pilnīgi jāsaskaņo ar aktīvā dienesta laika garumu.

Divus gadus ilgs dienesta laiks ir jāizmanto intensīvi, kā es to aizrādīju pie viengadī-
ga dienesta laika. Viena daļa no iesauktajiem ir jāsagatavo par instruktoriem, kuri otrā 
dienesta gadā varētu palīdzēt jauniesaucamo apmācīšanā. Viena daļa no iesauktajiem ir 
jāsagatavo par seržantiem. Virsnieka darba lauks še ir ļoti plašs un plašāks kā pie vien-
gadīga dienesta. Neproduktīva laika pavadīšana ir noziegums. Nepārdomātas, nesiste-
mātiskas apmācību laika pavadīšanas nedrīkst būt; nedrīkst mācīt to, kas nav vajadzīgs 
kara laukā, jo karadarbības apmācība ir tik plaša, ka no viņas laika pāri nepaliks.

Ja divus gadus ilgā aktīvā dienestā tiks apmācīti visi karadienestam noderīgie vīrie-
ši, tad būs sekmīgi veikta tikai kareivju sagatavošana, bet ne armijas sagatavošana. Ja, 
mobilizācijai sākoties, visi šie apmācītie nevarētu tikt izlietoti ieroču trūkumu dēļ vai 
atkal karaspēka vienību, pilnīgi sagatavotu vadītāju un materiālo daļu trūkuma dēļ, tad 
taču visa miera laika apmācība būtu bijusi velta, tauta par velti būtu ziedojusi gan laika, 
gan naudas upurus, – apmācība paliktu neizmantota. Pirmās kaujas ir izšķirošas, it īpaši 
mazām valstīm. Vēlākie papildinājumi un rezerves nekad neizlabos pirmās neveiksmes. 
Ja Vācija būtu kara sākumā ielikusi aktīvajā armijā visus karam noderīgos vīriešus, kā to 
bija izdarījusi Francija, tad 1914. gada septembrī Francija un Anglija būtu galīgi sakautas: 
vēlākā armijas palielināšana nevarēja glābt Vāciju no pilnīgas kara pazaudēšanas. Tātad 
divus gadus garš dienesta laiks, ja tas tiks arī visintensīvāk izmantots, vēl nesagatavo 
armiju karam; tas var būt par lielu slogu tautas pleciem, ja netiks izvestas dzīvē armi-
jas sagatavošanas citas nozares. Divus gadus garajam dienesta laikam ir jābūt visciešāk 
saskaņotam ar apbruņošanas līdzekļiem (ieročiem), mobilizāciju, karalaika organizāciju 
un attiecīgi sagatavoto vadītāju daudzumu.

Mūsu armijas rezerves virsnieki204

Mūsu armijas rezervē skaitās ļoti daudz virsnieku, vismaz tik daudz virsnieku, ka, 
karaspēkam pārejot no miera uz karalaika štatiem, virsnieku trūkums nebūs: ar virsnie-
kiem armija ir nodrošināta. Rodas tikai jautājums, vai šie rezerves virsnieki ir pietiekoši 
labi sagatavoti, lai, jaunam karam sākoties, būtu spējīgi ar sekmēm izpildīt virsnieku 
lomas. Latvijas rezerves virsnieki galvenā kārtā sastāv no jauniem cilvēkiem, beigu-
šiem vidusskolu, augstskolas audzēkņiem un beigušiem augstskolu. Kā pasaules kara 
laikā, tā Latvijas atbrīvošanas kara laikā šie cilvēki tika mobilizēti – iesaukti armijā. Pa-
teicoties savai vispārējai izglītībai, visi tapa par virsniekiem vai nu caur to, ka pabeidza 
kara laikā kara skolas, vai tika izvesti virsniekos par kaujas nopelniem; pēdējā ceļā ļoti 
daudzi tapa par virsniekiem Latvijas atbrīvošanas kara laikā. Kara laika karaskolu kursu 

204 Latvijas Kareivis, Nr. 182 (1921, 16. augusts).
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cauriešana bija ļoti pavirša (škola podporučikov), it īpaši pavirša apmācība notika, sākot 
no 1917. gada. Tātad šī virsnieku sagatavošana nav diezin cik augsta, vēl zemāk stāv to 
virsnieku sagatavošana, kuri ir izvesti par kaujas nopelniem. Izrādīt personīgi varonību – 
ir katra karavīra pienākums, bet no virsnieka ir jāprasa daudz kas vairāk par personisku 
varonību. Ja mēs pieņemsim, ka Latvijas atsvabināšanas kara virsnieki ir bijuši ļoti labi 
sagatavoti, tad tomēr tie palika tādi, kādi tie ir bijuši Latvijas atsvabināšanas kara laikā, 
tie vairs nebūs savā augstumā, iesākot jaunu karu.

Latvijas atsvabināšanas kara laikā tika strādāts vai nu pēc krievu reglamentiem un 
taktiskiem paņēmieniem, vai pilnīgi bez reglamentiem. Tagad mūsu armijā ir savi regla-
menti, kuri ir jāzina un jāizpilda katram virsniekam. Mūsu armija sāk izmantot pasaules 
kara piedzīvojumus un uz viņu pamatiem ieved daudz un dažādus jaunus taktiskos pa-
ņēmienus. Visā armijā tiek ievesti vienādi taktiski ieskati un paņēmieni. Viss tas paliek 
pilnīgi nepazīstams rezerves virsniekiem. Liela daļa no tiem virsniekiem, kuri pēc kara 
beigām demobilizējās un tagad skaitās armijas rezervē, ir ļoti spējīgi un enerģiski cilvēki: 
viņi neuzskatīja karadienestu par savu arodu; kad tēvijai bija vajadzīgs, tad viņi iestājās 
armijā, un kad armija varēja iztikt bez viņiem, tad viņi demobilizējās un pārgāja uz savu 
miera laika nodarbošanos. Man liekas, ka lielākā daļa no šiem rezerves virsniekiem arī 
tagad neskaitītu par lielu apgrūtinājumu, ja tiem būtu jāsedz neliela daļa no savas lai-
ka tādai kara zināšanu papildināšanai, ka lai tie daudz nepaliktu pakaļ aktīvā dienesta 
virsniekiem. Pēc manām domām, rezerves virsnieku kara zināšanu papildināšanu būtu 
ļoti viegli organizēt ar niecīgiem izdevumiem no valsts un niecīgu pašu virsnieku apgrū-
tināšanu. Varētu ierīkot vairākas nedēļas garus rezerves virsnieku kursus. Šinīs kursos 
virsnieki varētu noklausīties nelielu ciklu lekciju par jautājumiem, kuri nepieciešami jāzi-
na katram virsniekam; visi jaunākie taktiskie paņēmieni varētu tikt parādīti virsniekiem 
praktiski; reglamentus virsnieki paši varētu izlasīt, bet kursos virsniekiem tiktu paskaid-
roti reglamentu noteikumi un šo noteikumu nozīme karā. Kursu nodarbošanās varētu 
būt ierīkota tanīs stundās (pēcpusdienās un vakara stundās), kad rezerves virsnieki ir 
brīvi no sava pastāvīgā darba. Kursi varētu tikt ierīkoti visos lielākajos Latvijas centros, 
kuros stāv karaspēks un kuros dzīvo visvairāk rezerves virsnieku. Šādā veidā organizējot 
rezerves virsnieku apmācīšanu, būtu iegūts tas, ka rezerves virsnieki netiktu atrauti no 
sava ikdienišķā darba un tomēr iegūtu tik daudz visnepieciešamāko zināšanu, ka mo-
bilizācijas gadījumā jau pirmajā dienā tie varētu stāties pie darba, kuru tie pārzina un 
kurš nav tapis tiem pilnīgi svešs un nepazīstams. Tā tas būtu ar kājnieku un artilērijas 
virsniekiem, bet vēl nopietnāks ir šis jautājums attiecībā uz tehniskā karaspēka virsnie-
kiem. Tehniskā karaspēkā notiek daudz ātrākas un straujākas pārgrozības kā attiecībā 
uz tehniskiem līdzekļiem, tā attiecībā uz taktiskiem paņēmieniem. Tehniskā karaspēka 
virsniekiem ir šauri norobežotas specialitātes – tanki, radiotelegrāfs un telefoni, sapiera, 
mīnieru darbi utt. Demobilizēto virsnieku dienesta sarakstos ir gan uzrādīta viņa specia-
litāte, bet tikai uz tā pamata, kādā speciālā karaspēka daļā tie ir dienējuši: tanku divizio-
na saimniecības pārzinis taču nav speciālists tanku kaujas vadīšanā, tāpat kā telegrāfa 
rotas adjutants nav speciālists sakara tīkla uzstādīšanā, ja tikai agrāk šie saimniecības 
pārzinis un adjutants nebūs bijuši tieši speciālā darba izpildīšanā. Otrkārt, tas apstāklis, 
ka demobilizēto virsnieku dienesta sarakstā ir atzīmēta specialitāte, nebūt nedod ga-
rantijas, ka mobilizācijas gadījumā virsnieks tiks iesaukts tieši savā speciālajā karaspēka 
daļā, līdzšinējie mobilizācijas darbi nedot šinī ziņā ne mazākās garantijas; to ir iespējams 
teikt, nezinot mūsu mobilizācijas, bet ņemot vērā tikai laika ilgumu un mobilizācijas 
darbinieku piedzīvojumus.
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Lai mūsu armijas speciālās tehniskās karaspēka daļas mobilizācijas gadījumā būtu 
nodrošinātas ar virsniekiem speciālistiem, tad ir vajadzīgs, pirmkārt, atdalīt no rezervē 
esošiem virsniekiem īstos speciālistus no speciālistiem, kuri ir tikai dienējuši speciālā ka-
raspēkā; otrkārt, iziet ar īstajiem speciālistiem īsu apmācības kursu un, treškārt, nodro-
šināt sagatavotajiem īstajiem speciālistiem nokļūšanu savās speciālajās karaspēka daļās 
mobilizācijas gadījumā. Visvieglāk tas būtu izvedams dzīvē tādā kārtā, ja pie Latvijas 
augstskolas ierīkotu sevišķas lekcijas speciālai karaspēka rezerves sagatavošanai. Lielā-
kā daļa no rezervē esošajiem tehniskā karaspēka virsniekiem ir augstskolas audzēkņi, pie 
tam augstskolā viņi studē to specialitāti, kura vistuvāk stāv viņu karadienesta speciali-
tātei. Tātad patiesībā šie rezerves virsnieki augstskolā turpina studēt specialitāti, kuras 
zināšanas pilnīgi ir noderīgas arī kara dienestā. Lai šos rezerves virsniekus padarītu par 
īstiem karadienesta speciālistiem, tad būtu vajadzīgs nolasīt viņiem tikai nedaudz lekci-
ju par viņu tehnisko zināšanu izlietošanu kara vajadzībām. Ja šiem augstskolas audzēk-
ņiem  – rezerves virsniekiem  – pasludinātu, ka mobilizācijas gadījumā viņiem tiek ga-
rantēta iesaukšana viņu speciālajā karaspēkā ar noteikumu, ja tie noklausīsies speciālās 
lekcijas kara vajadzībām un izturēs pārbaudījumu par šīm lekcijām, tad es domāju, šie 
augstskolas audzēkņi labprāt izies šo speciālo kara tehnisko kursu. Tātad būtu vajadzīgs 
tikai sarīkot lekcijas un nokārtot mobilizācijas jautājumu tā, ka lai katrs droši nokļūtu 
savā specialitātē, tad mums būtu ļoti labi tehniskie rezerves virsnieki. Ar šī jautājuma 
izšķiršanu ir jāsteidzas, jo kad mūsu rezerves virsnieki būs augstskolas kursu pabeiguši, 
tad vairs nebūs iespējas savākt tos uz militārām mācībām.

Vai Latvijas armijai ir vajadzīgs ģenerālštābs205

Ja mēs liktu priekšā tādu jautājumu kādam valsts vīram vai militārai personai Fran-
cijā, Anglijā, Itālijā, Japānā u.c. valstīs, tad šī persona paskatītos uz mums ar izplestām 
acīm un varbūt pat neatrastu par vajadzīgu atbildēt, bet pie mums šis jautājums kā ne-
tiek tā netiek pie noteiktas izšķiršanās. Zināms, Latvija ir maza valsts ar maziem līdzek-
ļiem, un tādēļ viņa nevar atļaut sev visu to, ko atļaujas lielvalstis vai arī citas mazas, bet 
bagātas valstis. Ģenerālštāba lietā gan bagātība nespēlē lomu: lomu še spēlē vienīgi tas 
apstāklis, vai valstij ir bruņotie spēki, vai ne. Ja valsts skaita par vajadzīgu turēt bruņotos 
spēkus, tad viņai ir jādomā arī par vienu no šo bruņoto spēku galvenajām sastāvdaļām – 
par ģenerālštābu. Cik svarīga ir šī sastāvdaļa, to ļoti skaidri pierāda tas fakts, ka sabied-
rotie, gribēdami padarīt Vācijas militāro spēku vāju uz ilgāku laiku, pieprasīja ne tikai 
lielgabalu un citu ieroču izdošanu, bet arī – pirmā kārtā vācu ģenerālštāba izformēšanu. 
Latvijas valsts un militāro personu atturīgā izturēšanās pret ģenerālštābu kā vienu no 
galvenajām armijas sastāvdaļām ir dibināta uz to, ka viņi ne visai labi apzinās, kas ir 
ģenerālštābs; Latvijas ieskati šajā ziņā ir tādi paši, kādi bija cara Krievijā. Cara Krievijā ne-
bija noteiktības jautājumā, kas ir ģenerālštāba virsnieks. Cara Krievijā par ģenerālštāba 
virsniekiem skaitīja: vieni – visus tos, kuri bija ietērpušies ģenerālštāba formā, lai arī tie 
ieņemtu diezin kādas vietas, pat tādas, kurām nav nekā kopēja pat ar karadienestu – pa-
sta un telegrāfa priekšnieks ģenerālis Petrovs, Jakaterinoslavas gubernators – grāfs Kel-
lers, Pēterburgas pilsētas priekšnieks, kadetu korpusu direktori un daži citi. Otrie skaitīja 
par ģenerālštāba virsniekiem visus tos, kuri bija beiguši pilnu akadēmijas kursu (visus 

205 Latvijas kareivja militārais pielikums Nr. 5 (22.04.1921.)
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trīs kursus), lai viņi arī nebūtu nekad ģenerālštābā dienējuši un ieņemtu tagad vietas 
finansu ministrijā, valsts padomē vai kur citur. Trešie pieskatīja (ļoti bieži – paši sevi) pie 
ģenerālštāba visus tos, kuri tikai ir akadēmijā bijuši, beiguši tikai divus kursus un tādā 
ziņā pat nav ieguvuši tiesības tikt pārceltiem uz ģenerālštābu. Nedaudz bija tādu, kuri 
skaitīja par piederīgiem pie ģenerālštāba virsniekiem tikai tos, kuri ieņem tikai priekš 
ģenerālštāba virsniekiem paredzētās vietas karaspēka vienību štābos un centrālpārval-
dēs. Pie tam cara Krievijas likumdošanā pat bija neskaidrība: bija dažas dienesta vietas 
priekš ģenerālštāba ar piezīmi „varbūt arī ne ģenerālštāba”. Tātad Krievijā nebija noteikti 
izšķirts, kas ir ģenerālštābs. Tādēļ arī ļoti bieži iznāca, ka īsto ģenerālštābu apvainoja 
par lietām, kur viņš nebija ne mazākās dalības ņēmis: kāds nebūt gubernators vai valsts 
padomes loceklis paspēlēja kauju un par to tika apvainots ģenerālštābs, – un tikai tādēļ, 
ka šis gubernators bija tērpies ģenerālštāba formā.

Vācijā par piederīgiem pie ģenerālštāba tika atzīti tikai tie virsnieki, kuri ieņēma ti-
kai priekš ģenerālštāba paredzētās vietas divīziju, korpusu un cietokšņu štābos un lie-
lajā ģenerālštābā. Katrs virsnieks (ģenerālis), pārejot uz kādu nebūt citu dienesta vietu, 
kuru var ieņemt arī ne ģenerālštāba virsnieks, vairs netika uzskatīts un skaitīts par 
ģenerālštāba virsnieku. Francijā tāpat: virsnieks, beidzis akadēmiju un izpildījis priekš 
ģenerālštāba dienesta vajadzīgo gaitu, var piespraust sev ģenerālštāba rozeti un aksel-
bantes, t. i., saukties par ģenerālštāba virsnieku tikai tad, kad viņš ieņem dienesta vietu, 
kura ir štatos paredzēta tikai priekš ģenerālštāba; pie tam Francijas štatos par ģenerāl-
štāba vietām ir atzīmētas tikai tādas, kuru dienesta darbs ir nepārtraukti savienots ar 
karaspēka sagatavošanu priekš kaujas un kaujas vadīšanu („au point dy vue de la con-
duitè des troupes”).

Ja mēs atsacītos no cara Krievijas ieskatiem un pieņemtu attiecībā uz ģenerālštābu 
Vācijas un Francijas ieskatus, tad, es domāju, nebūtu arī vajadzīgi pierādījumi, ka katrā 
armijā ir vajadzīgs ģenerālštābs kā specialitāte. Ja šī specialitāte bija atzīta jau senlai-
ku armijās, tad tagad pie arvienu plašāk un plašāk attīstošās tehnikas un kara mākslas 
progresa šī specialitāte top neapšaubāma. Ja šī specialitāte pastāv lielās armijās, tad 
viņa ir vajadzīga arī mazās, tāpat kā mazās armijās top ieviestas visas nozares – artilēri-
ja, aviācija, tehniskais karaspēks un citi zināmas armijas lielumam piemērotā proporcijā, 
tāpat tam ir jābūt arī ar ģenerālštābu. Ja Latvijas armijā artilērijas būs nesamērojami 
mazāk nekā Francijas armijā, tad tomēr Latvijas mazajai artilērijai būs tikpat liela no-
zīme mazajā Latvijas armijā kā lielajai Francijas artilērijai lielajā Francijas armijā. Taisni 
tāpat tam ir jābūt arī ar ģenerālštābu.

Ja ģenerālštābs kā specialitāte tiek atzīts, tad tāpat ir jāatzīst arī vajadzība – spe-
ciāli sagatavot šo ģenerālštābu. Ja par šofera palīgu neiesēdina nespeciālistu, tad pie tik 
atbildīga darba kā kara vadīšana, nekādā ziņā nav iespējams likt cilvēkus, kas nav pazīs-
tami ar šo darbu, Ja, izpildot ķirurģisku operāciju, slimnieka pulsa skaitīšana tiek uzdota 
speciālistam asistentam, bet ne feldšerim, tad izvedot kara operāciju, kur tiek liktas uz 
spēli tūkstošiem cilvēku dzīvības, vēl mazāk var atļaut būt par asistentu nespeciālistam.

Tagadējās armijās ar viņu plašo aizmuguri, ar milzīgiem un ļoti dažādiem tehnis-
kiem līdzekļiem un pastāvīgu uz priekšu soļojošu kara mākslu un zinību, ģenerālštā-
ba darba lauks ir ļoti plašs un grūts. Tādēļ šī specialitāte nevar tikt izpildīta un  – vēl 
vairāk – vadīta no personām, kuras vajadzības gadījumā uz neilgu laiku tiks pievilktas 
pie šī dienesta. Še ir vajadzīgi pastāvīgi noteikumi, citādi katrs štābs runās savā valodā 
un, mainoties personām, mainīsies arī valoda, tas ir  – ieskati par zināmie jēdzieniem 
un paņēmieniem. Visai armijas vadīšanai kara laikā un apmācīšanai miera laikā ir jābūt 
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vienādai, tādēļ ģenerālštāba speciālistiem ir jābūt vienādi sagatavotiem: ar vienādu teo-
rētisku un praktisku sagatavošanu un, zināms, savstarpēji apmainījušiem ieskatus un 
apspriedušiem jautājumus.

Tādēļ ģenerālštāba dienesta vietas varētu ieņemt tikai tādas personas, kuras ir 
caurgājušas zināmu dienesta gaitu vai sasniegušas zināmu speciālu izglītības pakāpi: 
vajadzīgs ir abus savienot – izglītību un dienesta praksi. Tālāka ģenerālštāba dienesta 
gaita ir vedama no viena ļoti pastāvīga centra. Cariskajā Krievijā ģenerālštāba priekš-
nieki (kuriem gan lielas nozīmes nebija) mainījās bieži, tādēļ nebija arī stingras no-
teiktības kara sagatavošanas un vadīšanas ieskatos; kamēr republikāniskajā Francijā 
ģenerālštāba priekšnieks bija ļoti pastāvīga persona, kura tad arī bija spējīga vest ar-
mijas sagatavošanu noteiktā un pastāvīgā virzienā. Ģenerālštāba jautājums ir viens no 
vissvarīgākajiem jautājumiem, par kuru Latvijas armijas organizatoriem vajadzētu ļoti 
nopietni pārdomāt.

Kā Vācija gatavoja savu ģenerālštābu206

I
Vācijas ģenerālštābs pasaules karā pierādīja savas izcilās spējas karaspēka vadībā 

un pārvaldībā. Ne par velti sabiedrotie ieveda Versaļas miera līgumā pantu, kas noliedz 
Vācijā uzturēt ģenerālštābu: ar šo pantu ir apstiprināts tas fakts, ka vācu ģenerālštābs ir 
bijis no visspējīgākajiem kara vešanas līdzekļiem. Tamdēļ nevar būt neinteresanti apska-
tīt, kā Vācija sagatavoja savu ģenerālštābu miera laikā – priekš pasaules kara.

Vācu ģenerālštāba komplektēšana nebija noteikta ne ar kādiem likumiem, bet bija 
izrietējusi no dzīves un no ģenerālštāba priekšniekiem ievesta dzīvē. Vispirms bija jā-
beidz kara akadēmija. Tajā varēja iekļūt uz konkursa eksāmena pamata. Uz tiem katru 
gadu pieteicās ap 800 virsnieku; akadēmijā tika uzņemti 150 virsnieki, t. i., 18–19 procen-
ti. Akadēmijas kurss trīsgadīgs. Katra virsnieka novērtējums pie akadēmijas beigšanas 
tika izdarīts zinību pasniedzēju un praktisko darbu vadītāju kopējā apspriedē. Šī apsprie-
de iznesa noteiktu lēmumu, kādam dienestam akadēmiju beigušais virsnieks ir visvairāk 
noderīgs: ģenerālštāba vai augstāku adjutantu dienestam, kara mācības iestādēs vai 
beigušam palikt ierindas dienestā.

Pēc akadēmijas beigšanas visi virsnieki atgriežas uz savām karaspēka daļām. Tie, 
kas pie akadēmijas beigšanas bija atestēti uz ģenerālštāba dienestu, 1. aprīlī tika pieko-
mandēti pie lielā ģenerālštāba uz vienu gadu. Lielajā ģenerālštābā piekomandētie tika 
sadalīti visās nodaļās un tiem bija jāved tekošie darbi, tādā veidā tie pamazām iegāja 
ģenerālštāba lietas kursā. Tanī pašā laikā tiem bija jāturpina savu zinību paplašināša-
na, kas galvenā kārtā sastāvēja taktisku uzdevumu izpildīšanā: stāvokļa (uzdevuma un 
apstākļu) novērtēšana, lēmumu pieņemšana un rīkojumu un pavēļu došana. Uzdevumi 
tika doti pakāpeniski plašāki un komplicētāki. Pēdējo uzdevumu deva pats ģenerālštāba 
priekšnieks. Uzdevuma mērķis bija ne tikai zinību paplašināšana, bet arī vienādu ieskatu 
(doktrīnas) ieviešana armijā. Tamdēļ uzdevumi, kuri tika doti no ģenerālštāba priekšnie-
ka, bija jāizpilda ne tikai piekomandētajiem visiem ģenerālštāba virsniekiem visā armijā 
(lielais ģenerālštābs un karaspēka ģenerālštābs). Ģenerālštāba priekšnieka piezīmes (iz-
tirzājums) uz šī uzdevuma bija rakstisks un tika izsūtīts visiem kā vadošs norādījums. Šis 

206 Latvijas kareivis Nr. 273 (01.12.1929), Nr 274 (03.12.1929)
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iztirzājums ilgāku laiku tika pārrunāts un apspriests ģenerālštāba virsnieku un vecāko 
priekšnieku starpā.

Bez tam piekomandētajiem virsniekiem jāizpilda apgādes uzdevumi, jādarbojas 
manevru un lauka izjādes organizēšanā un jālasa referāti. Tātad bija jāstrādā ļoti daudz 
nopietnu darbu.

II
Pēc gada no piekomandētajiem taisīja izlasi pārvešanai ģenerālštābā; tur varēja ie-

kļūt nedaudzi (vācu ģenerālštābs nebija liels), pārējiem bija jāatgriežas uz ierindu, ad-
jutantu vai kara mācību iestāžu vietām ar dažām izdienas priekšrocībām. Ģenerālštābā 
pārveda, paaugstinot par kapteini. Ja akadēmiju bija beidzis samērā ļoti jauns virsnieks, 
tad to atstāja piekomandējumā pie ģenerālštāba uz 2 un 3 gadiem un tikai tad pārveda 
ģenerālštābā; pie kam visus šos gadus tam bija jāizdara visi tie paši darbi kā pirmajā pie-
komandējuma gadā. Pārvešana ģenerālštābā bija ļoti augsts gods; visās citās dienesta 
nozarēs spēlēja lomu arī protekcija, bet ģenerālštābā protekcijai nebija vietas: tātad še 
bija tikai virsnieka personīgie nopelni un spējas.

Pārvestais ģenerālštābā kapteinis no sākuma palika tanī pašā nodaļā, pie kuras tas 
bija piekomandēts; pēc kādiem mēnešiem to pārveda vai nu uz karaspēka ģenerālštābu, 
vai tas palika lielajā ģenerālštābā. Katra jauna kapteiņa vislielākā vēlēšanās bija – nokļūt 
karaspēka ģenerālštābā. Karaspēka ģenerālštāba dienests iesākās korpusa štābā. Kor-
pusa štābā bija tikai 3 ģenerālštāba virsnieki: štāba priekšnieks, majors vai pulkvežleit-
nants un kapteinis, lai gan korpusa štābs izpildīja tās pašas funkcijas (sava korpusa rajo-
nā), kuras Krievijā izpildīja kara apgabala štābs.

Pēc 2–3 gadiem kapteinis tika pārvests uz ierindu – rotas komandēšanai uz 3 ga-
diem. Ja šinī laikā viņš parāda savas ierindas spējas – dabū izcilu atestāciju, tad pēc šiem 
3 gadiem to pārveda atkal uz ģenerālštābu; pēdējā gadījumā tas nokļuva divīzijas štābā. 
Divīzijas štāba dienests bija sevišķi iecienīts no ģenerālštāba virsniekiem. Te bija tikai 
viens ģenerālštāba virsnieks: tātad še bija patstāvīgs un ļoti interesants darba lauks. 
Divīzijas štāba ģenerālštāba virsniekiem jāpārzina taktiskā apmācība, jāorganizē ma-
nevri un pašam uz manevriem jāizpilda viss ģenerālštāba dienests. Karaspēks ātri no-
vērtē ģenerālštāba virsnieku; vai rīkojumi ir praktiski, vai nav lieku grūtību – gaidīšana 
gatavības stāvoklī, uzdevumu neskaidrība, nezināšana, savlaicīga apgāde, atpūta, nav 
lieku kustību virzīšanās pa nepareiziem ceļiem utt. Divīzijas štāba kapteinis sasniedza 
majora pakāpi. No divīzijas ģenerālštāba majoru pārveda atpakaļ uz korpusa štābu – uz 
vecāko ģenerālštāba virsnieka vietu – ļoti atbildīga un grūta akurāta darba amatā. No 
korpusa štāba majors tika pārvests atkal uz ierindu par bataljona komandieri uz neno-
teiktu laiku; kamēr tas dabūja izcilu atestāciju kā bataljona komandieris. Pēc bataljona 
komandēšanas to atkal pārveda uz ģenerālštābu: vai nu uz lielo ģenerālštābu par noda-
ļas priekšnieku; vai uz karaspēka ģenerālštābu par korpusa štāba priekšnieku. Pēdējais 
amats bija ļoti iespaidīgs visā armijā, jo korpusa komandieris nepieņēma nevienu svarīgu 
lēmumu bez štāba priekšnieka.

Pēc korpusa štāba priekšnieka vietas ģenerālštāba priekšnieks dabūja pulka ko-
mandiera amatu un ar to arī pa lielākai daļai izbeidzās ģenerālštāba dienests. Tikai ļoti 
nedaudzi pēc pulka komandēšanas varēja dabūt lielā ģenerālštāba oberģenerālkvartir-
meistara amatu vai ļoti retos gadījumos ģenerālmajora dienesta pakāpē otrreiz tikt par 
korpusa štāba priekšnieku. Visi pārējie turpināja dienestu ierindā – brigādes un divīzijas 
komandieru amatos.
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Bez minētajiem ģenerālštāba dienesta amatiem bija vēl ļoti svarīgs dienests – kara 
aģenti pie sūtniecībām. Uz šiem amatiem tika nozīmēti virsnieki ar sevišķām izcilām 
spējām un perfektu vietējās valodas pārzināšanu. Izlasi uz šiem amatiem taisīja pats ģe-
nerālštāba priekšnieks.

Garnizona dienesta nozīme Latvijas armijā207

Vecajā Krievijas armijā un arī dažās citās no seniem laikiem iesakņojies ieskats, ka 
garnizona dienests esot viens no tiem miera laika dienestiem, kur karavīrs tiekot no-
stādīts vistuvāk kara apstākļiem, un tādēļ garnizona dienesta izpildīšana tika uzskaitīta 
par ļoti vēlamu karaspēka praktiskās apmācīšanas līdzekli. Visas armijas miera laikā arī 
izpildīja lielāku vai mazāku garnizona dienestu. Arī mūsu armijas miera laika uzdevumos 
ietilpst garnizona dienesta izpildīšana.

Ieskats, it kā garnizona dienests stāvot vistuvāk karalaika dienestam, ir vislielākā 
mērā apstrīdams. Vispirms garnizona dienests ir dibināts uz formālu darba izpildīšanu, 
turpretim kara darbība – uz uzdevuma izpildīšanu pēc būtības, atmetot visas formalitā-
tes. Garnizona dienestā ir noteikts katrs solis, – karā izpildīšanas paņēmienu izvēle tiek 
uzticēta paša izpildītāja ieskatiem. Garnizona dienestam nav it nekā kopēja ar taktiku. 
Vienīgais, ko garnizona dienests dod derīgu karaspēka pamācīšanas ziņā, – ir stingrība, 
akurātība un kategoriska rīkojumu un pavēļu izpildīšana, bez mazākajām ierunām. Ar šo 
arī izbeidzas garnizona nozīme karaspēka apmācīšanā. 

Ja garnizona dienests karaspēkam neko daudz nedod, tad nevajadzētu karaspēku 
daudz nodarbināt ar garnizona dienestu. Garnizona dienesta izpildīšana atņem ļoti 
daudz laika; tātad karaspēks zaudē laiku, kuru varētu izlietot citu, galveno kara zināša-
nu iemācīšanai. Tagad daudzas politiskās partijas ieved savās programmās prasību, lai 
aktīvais kara dienests miera laikā tiktu saīsināts līdz karaspēka pamatīgai apmācīšanai 
nepieciešamajam minimumam. Tātad, jo vairāk karaspēks tiks nodarbināts ar garnizona 
dienesta izpildīšanu, jo mazāk tam atliks laika tiešai kara lietu apmācīšanai,  – jo ga-
rākam būs jābūt aktīvajam kara dienesta laikam. Rodas jautājums, vai tagad Latvijas 
armija ir plaši nodarbināta ar garnizona dienestu, vai pēdējais aizņem maz laika un tātad 
arī maz traucē vispārējo kareivju apmācīšanu. Gatavojoties uz lielo karu, visas valstis 
centās atsvabināt karaspēku no garnizona dienesta kā karavīru netiešā darba. Karaspēks 
nesa garnizona dienestu tikai kara resora vajadzībām. Lielpilsētās šis dienests bija pla-
šāks un mazos centros  – mazāks. Tā Varšavā katrai karaspēka daļai (rotai) nācās būt 
garnizona dienestā trīs reizes mēnesī. Latvijas armijā, domājams, neatradīsies neviens 
kājnieku pulks, kuram nenāktos būt garnizona dienestā mazāk kā reizi nedēļā. Katra 
garnizona dienesta izpildīšana atņem divas dienas no karaspēka apmācīšanas laika; ja 
rota reizi nedēļā iet garnizona dienestā, tad viņai atliek tikai 4 dienas, nerēķinot svēt-
dienu – citām galvenajām apmācībām. Tātad, ja mēs gribam sagatavot karaspēku kara 
vešanai, tad viņu nevajag pārāk nodarbināt ar garnizona dienesta izpildīšanu. Te man 
izsacīs iebildumu: „Kas tas lai izpilda garnizona dienestu?” Karaspēks tiek uzturēts un 
sagatavots kara vešanai. Kad iesāksies karš, tad taču visam karspēkam būs jādodas uz 
kara lauku un tātad, karam iestājoties, garnizona dienests būs jānes kam nebūt citam, 
bet ne tiem pulkiem, kuri tagad stāv Rīgā, Jelgavā, Liepājā utt. Ja, karam sākoties, būtu 

207 Latvijas Kareivis, Nr. 143 (1921, 1. jūlijs). 
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nodomāts atstāt kādus pulkus vai bataljonus garnizona dienesta izpildīšanai, tad šos 
pulkus vai bataljonus arī nedrīkst iesaistīt aktīvajā armijā; jau miera laikā tos vajag tad 
ieskaitīt par garnizona komandām. Ja grūtā brīdī, karam sākoties, būs iespējams atrast, 
pareizāk – būs jāatrod kādi nebūt sargi, miliči vai kas tamlīdzīgs priekš garnizona die-
nesta izpildīšanas, tad jau lietderīgāk un vieglāk būtu miera laikā izpildīt lielāko daļu 
no garnizona dienesta ar šo sargu un miliču palīdzību; karaspēks vestu tādu garnizona 
dienestu, kurš, karam sākoties, pats atkritīs (noliktavas, kuru krājumi pie mobilizācijas 
tiek izdoti karaspēka daļām). Turpretim, ja karaspēks miera laikā nes plašu garnizona 
dienestu, tad, sākoties mobilizācijai, notiks lieli sarežģījumi un kavēkļi: karaspēka da-
ļas nāksies bez nokavēšanās nomainīt no garnizona dienesta, bet kas viņus nomainīs? 
Ja karaspēka daļas netiks bez kavēšanās nomainītas, tad viņas nokavēs mobilizāciju; ja 
mobilizācija netiks pabeigta aprēķinātajā laikā, tad izjuks viss kara vešanas plāns, kura 
sekas būs neveiksmes un sajukums uz kaujas lauka. Ķirurģisku operāciju izdarīšanai ir 
vajadzīgi ķirurģiski instrumenti, un ar šiem instrumentiem nevar darīt kādus nebūt citus 
darbus, jo tad tie sabojāsies. Tāpat arī ar karaspēku nedrīkst darīt citus darbus, kā tikai 
tieši tos, priekš kuriem karaspēks tiek sagatavots un uzturēts.

Tātad garnizona dienests karaspēka sagatavošanai dod ļoti maz. Garnizona dienests 
atņem karaspēkam laiku, kurš nepieciešams karaspēka sagatavošanai karam; garnizona 
dienests prasa aktīvā dienesta pagarināšanu. Mobilizācijas un karu gadījumā garnizona 
dienests var novest pie mobilizācijas nokavēšanas un kara iesākšanas plāna izjaukšanas.

Izejot no sacītā un ņemot mērā aktīvā dienesta īso laiku, ir vajadzīgs, lai karaspēks 
miera laikā tiktu izlietots tikai tāda garnizona dienesta izpildīšanai, kurš mobilizācijas 
gadījumā pats par sevi atkrīt (noliktavu apsargāšana, kuras, mobilizācijai sākoties, izdod 
visus savus krājumus karaspēka daļām). Visu pārējo garnizona dienestu ir vajadzīgs jau 
miera laikā izpildīt caur tām pašām organizācijām, kuras kara gadījumā izpildīs garnizo-
na dienestu.

Kas darāms, lai varētu saīsināt 
dienesta ilgumu208

Gandrīz visās valstīs tiek cilāts jautājums par kara dienesta saīsināšanu un kara-
spēka uzturēšanas izdevumu samazināšanu. Šis apstāklis ir viegli saprotams. Karaspēks 
un karadienests izmaksā valstij samērā ļoti dārgi un tamdēļ mūsu materiālajā laikme-
tā gandrīz katrs cenšas atsvabināties no izdevumiem, kuri nedod materiālus labumus: 
karaspēka apbruņošana, apģērbšana, novietošana un uzturēšana – viss tas maksā lie-
lu naudu; bez tam karadienestā tiek iesaukti darba spējīgie ļaudis, kuri tiek atrauti no 
saimnieciski ražīga darba. Tātad vajag atkratīties no šiem liekajiem izdevumiem, un 
valsts tūliņ dabūs iespēju stipri uzzelt ekonomiskajā ziņā. Tā runā tie ļaudis, kuriem 
nav sevišķi dārga savas valsts neatkarība. Francijā viņi teic, ka Francija jau tā vairāk kā 
stipra militārā ziņā, tamdēļ var droši samazināt izdevumus armijai; mazās valstis viņi 
teic, ka maza valstiņa jau tā kā tā neesot spējīga aizstāvēties pret lielvalsts uzbrukumu 
un tamdēļ tiek daudz runāts un rakstīts, bet dažreiz tas tiek darīts ne tik daudz pārlie-
cības, kā partejiskās propagandas labā. Nesenie pasaules kara un revolūcijas laikmeta 

208 Latvijas Kareivis, Nr. 105 (1928, 11. maijs). 
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piedzīvojumi rāda mums skaidri un gaiši, ka tikai karaspēks var nodrošināt tautas un 
valsts neatkarību un patstāvību. Arī tagad mēs redzam, ka visas valstis – kā lielas, tā 
mazas drudžaini apbruņojas tanī laikā, kad viņu laikraksti runā par atbruņošanos. Tam-
dēļ būtu lieki censties pierādīt to, kamdēļ katrai valstij ir jābūt stiprai militārā ziņā: tas 
ir jau sen neapšaubāmi pierādīts. Mans mērķis ir apskatīt karadienesta saīsināšanas jau-
tājumu pēc būtības. Tā sauktās pastāvīgās armijas sākās viduslaikos: karaļiem bija vaja-
dzīgs reāls spēks, lai nodrošinātu savu varu pret nepaklausīgo muižniecību – bijušajiem 
feodāļiem. Ilgu laiku pastāvīgās armijas sastāvēja no vervēta karaspēka. Tas izmaksāja 
ļoti dārgi, kamdēļ lielas armijas nebija iespējams uzturēt. Kara laikā vervētās armijas ne 
tikai bija grūti palielināt, bet pat bija grūti papildināt zaudējumus. Kad revolucionārā 
Francija nogāza savu karali, tad gandrīz visi Francijas kaimiņi uzsāka karu pret Franciju. 
Savu robežu aizstāvēšanai Francijai nepietika karaspēka, kas bija atlicis no karaļa lai-
kiem; savervēt jaunu karaspēku nebija iespējams: nebija naudas un gribētāju iestāties 
armijā. Revolucionārajai valdībai neatlika nekas cits, kā sastādīt armiju no iedzīvotājiem 
spaidu kārtā: valdība uzdeva vietējām pašvaldības iestādēm nodot kara ministrijas rīcībā 
zināmu daudzumu jaunkareivju. Šāda karaspēka komplektēšana spaidu kārtā no visas 
tautas notika pēc vajadzības un miera laikā kara ministrs varēja karavīrus atlaist vai pa-
turēt dienestā pēc saviem ieskatiem. Citās Eiropas valstīs palika karaspēka vervēšana. 
Pēc Napoleona uzvarām 1805., 1806., 1807. un 1808. g., kad Prūsija bija pilnīgi sakau-
ta, Napoleons noteica Fridlandes miera līgumā (1808.  g.), ka Prūsija nedrīkst uzturēt 
karaspēku lielāku par 40 000 karavīriem. Prūsija meklēja izeju – dabūt kara gadījumā 
lielāku armiju. Šo izeju Prūsija atrada sistēmā, kuru tagad sauc par vispārējo karaklausī-
bas likumu: Prūsija regulāri iesauca karaspēkā jaunus cilvēkus, apmācīja tos un atlaida 
uz mājām. Prūsijas pastāvīgā armija nepārsniedza 40 000 cilvēku. 1813. un 1814. g. Prū-
sijas jaunā komplektēšanas sistēma tika pārbaudīta karā pret Napoleonu un pierādīja 
sevi par ļoti labu. Pēc Napoleona gāšanas arī citās valstīs pakāpeniski pārgāja uz minēto 
komplektēšanas sistēmu, ievedot vispārējo karaklausības likumu, izņemot Angliju. Ar 
vispārīgā karaklausības likuma ievešanu, idejiski ņemot, pastāvīgās armijas izbeidzās, 
bet faktiski tā nebija. Atcerējās Fridriha Lielā izteicienu, ka ir vajadzīgi 7 gadi, lai rekrūtu 
padarītu par kareivi; tā kā karaspēks tika nodarbināts ar blakus darbiem un apmācība 
tika pavirši vesta, tad arī izrādījās, ka 2–3 gados rekrūti vēl patiesi nezina labi kareivja 
pienākumus. No otras puses turpinājās ieskats, ka kara vešanai ir noderīga tikai miera 
laika armija, bet rezervisti ir noderīgi tikai pēc ilgākas apmācības. Tamdēļ obligatoriskā 
dienesta laiks visās valstīs bija ļoti garš – 5–10 gadi. Tamdēļ arī, gatavojoties uz karu, tika 
ņemts vērā tikai aktīvais karaspēks un tikai gadījumā, ja karš ieilgtu, varēja spēlēt lomu 
rezervisti. Pie gara obligatoriskā dienesta laika apmācītu rezervistu nebija daudz, jo tikai 
viena daļa jauno cilvēku varēja tikt iesaukti aktīvajā armijā un apmācīti. Atrašanās laiks 
rezervē arī iznāca īsāks un rezervisti bija diezgan veci.

Visos laikos ir bijusi, tagad ir un, domājams, arī būs nākotnē valstu savstarpēja sa-
censība apbruņošanās ziņā: stiprākajam militārā ziņā neviens neuzdrošināsies uzbrukt 
un tamdēļ katrs grib būt stiprāks. Miera laika armijas palielināšana prasa lielus izdevu-
mus un tamdēļ miera laika armijas – tāpat kā vervētās, var palielināt tikai līdz zināmai 
robežai – cik atļauj valsts finansiālais stāvoklis. Lai miera laika armija nebūtu visai liela, 
bet kara gadījumā varētu ātrā laikā uzstādīt lielus spēkus, bija nepieciešami sagatavot 
daudz labi apmācītu rezervistu. Jau sākot no 1870. gada, tika visur pieņemts ieskats, ka 
ar miera laika armiju nedrīkst iesākt karu, ka tā ir tikai kadrs, kurā tiks ielikti rezervisti, 
un tikai pēc tam aktīvā karaspēka armija ir uzskatāma par kaujas gatavu. Lai sagatavotu 
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vairāk labi apmācītu rezervistu, nepalielinot miera laika armiju, bija jāsaīsina obligato-
riskā karadienesta ilgums (pie 30 000 lielās miera laika armijas un 6 gadi gara dienesta 
laika, katru gadu iespējams iesaukt 5000 jaunkareivju un tikpat daudz atlaist rezervē, 
bet, ja dienesta laiks būs divi gadi, tad būs iespējams iesaukt 15  000 jaunkareivju un 
atlaist tikpat daudz rezervistu). Pēc krievu-japāņu kara piedzīvojumiem visas valstis cen-
tās sasniegt tādu stāvokli, ka lai visi ieročus nest spējīgie vīrieši izietu obligatorisko kara-
dienestu un varētu tikt iesaukti rezervē kā labi apmācīti kareivji. Uz pasaules kara sāku-
mu tikai Francijai izdevās ievest to dzīvē. Obligatoriskā dienesta laiks bija saīsināts līdz 
4 un 2 gadiem. Tātad obligatoriskā kara dienesta saīsināšana ir izvesta nevis taupības, 
bet bruņoto spēku palielināšanas nolūkā, un ir ierosināta un izvesta nevis no politiķiem, 
bet no kara ministrijām: saīsināšana izvesta tā, kā to ir atraduši par lietderīgu karavīri, 
vadoties no teorijas un piedzīvojumiem.

Kara dienesta saīsināšanai ir savas robežas, kuru noteikšana ir jāatstāj kara speciā-
listiem. Katrā gadījumā, kad notiek dienesta laika saīsināšana, tad ir jāieved zināmas 
pārgrozības karadienestā: jāpalielina virsdienestnieku un virsnieku skaits, jāizstrādā 
labāki apmācības apstākļi utt.; ja tas netiek izdarīts, tad dienesta laika saīsināšana ir 
vienkārša armijas novājināšana. Priekš pasaules kara miera laika armijas tomēr sastā-
dīja zināmu bruņotu spēku, un tās tomēr vēl varēja uzskatīt par pastāvīgām armijām. 
Turpretim tagadējās armijas sastāv tikai no kadra un 1–1½ –2 iesaucamajiem gadiem. Ja 
vienkāršības dēļ mēs pieņemsim, ka obligatorisko dienestu beigušiem karavīriem ir jā-
paliek rezervē 20 gadi, tad iznāk, ka miera laika armijas sastāda tikai 1/20 – 1/10 daļu no 
tās armijas, kādu valsts domā uzstādīt kara laikā. Vai no miera laika pulka ir iespējams 
saformēt 10 pulkus? Tagad vairs nevar teikt, ka visās valstīs ir pastāvīgas armijas: dau-
dzās valstīs tagad ir milicija ar nelielu pastāvīgu kadru, jo jauniesauktos kareivjus nevar 
nosaukt par kadra kareivjiem, un mobilizācijas gadījumā armija nevar slēgt robežu un 
vispār iesākt nekādu kara darbību, kamēr visas karaspēka daļas nav pabeigušas mobili-
zāciju, tad ienaidniekam tiks dotas iespējas sasist par daļām samobilizējošos karaspēku.

Sabiedrībā bieži vien var dzirdēt ļoti nepareizus ieskatus par karaspēka apmācību; 
šie ieskati tiek dibināti uz to, kā tika vesta kareivju apmācība priekš pasaules kara. Priekš 
pasaules kara kareivim bija jāzina sava šautene un ļoti vienkārši taktiski paņēmieni  – 
darbības strēlnieku ķēdē. Tagadējam kājniekam ir jāmācās nesamērojami vairāk, jau 
nerunājot par speciālām karaspēka šķirām. Tagad ir ļoti plaši tehniskie līdzekļi un arī 
ļoti plaša un grūta taktiskā darbība, bet apmācības laiks – dienesta laiks tiek saīsināts. 
Zināms, daudz ko var panākt, uzlabojot apmācības metodes un izvedot jaunatnes ap-
mācību priekš iesaukšanas kara dienestā.

Pie viengadīga dienesta un iesaukšanas kara dienestā divas reizes gadā kājnieki 
varētu savu apmācību veikt, lai arī ne visai sekmīgi (jo nebūtu atkārtošanas, bet tikai 
vienreizīga programmas iziešana), zem noteikuma, ka karaspēks nodarbojas tikai ar 
apmācību un ka tiek palielināts plašos apmēros virsdienesta instruktoru un virsnieku 
skaits. Lai karaspēkam būtu iespēja nodarboties tikai ar apmācību, tad tas ir pilnīgi jā-
atbrīvo no visiem saimnieciskajiem darbiem un no visa, bez izņēmuma, sardžu dienesta: 
saimniecisko darbu un sardžu dienesta izpildīšanai jāpieņem algoti ļaudis. Lai apmācību 
būtu iespējams vest intensīvi cauru gadu, tad nepieciešami šaujami laukumi ar siltām 
telpām, silts ziemas apģērbs un citas ziemas lauku apmācības ierīces. Jāiegādā dažādi 
apmācību līdzekļi, ar kuru palīdzību apmācība tiek atvieglota caur rādīšanu. Apmācītāji 
būs virsnieki un virsdienesta instruktori (obligatoriskā dienesta instruktori kā apmācītāji 
pilnīgi izslēdzami), kamdēļ to skaitam katrā vienībā ir jābūt tik lielam, ka, ja 25 procenti 
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no viņiem atrastos komandējumos, atvaļinājumā utt., tad tomēr katrā vienībā būtu 
pilns skaits apmācītāju.

Kas attiecas uz priekšiesaucamo apmācību, tad tā ir jāizved ļoti nopietni dzīvē, bet 
ne uz papīra vien. Skolu jaunatnes militārā apmācība ir jāved tikpat nopietni, kā visu citu 
priekšmetu apmācība.

Bet tas vēl nebūtu viss. Ja ieved viengadīgu kara dienesta laiku, tad uz miera laika 
armiju nevar skatīties kā uz karaspēku, bet tikai kā karaspēka skolu, ar to starpību, ka šīs 
skolas skolotāji kara laikā taps par karaspēka vadītājiem. Tātad robežas segšana un mo-
bilizācijas segšana ir jāuzņemas kādai nebūt citai organizācijai līdz tam laikam, kamēr 
karaspēks nebūs pilnīgi pabeidzis mobilizāciju un sakoncentrēšanos karadarbības iesāk-
šanai. Kā sekas no šā izriet otra nepieciešamība: miera laika karaspēka vienības nedrīkst 
būt novietotas pārāk tuvu pie robežas; pretējā gadījumā tās var ienaidnieks iznīcināt 
pirms mobilizācijas pabeigšanas un tādā kārtā izjaukt mobilizāciju un sakoncentrēša-
nos. Tāpat karaspēku miera laikā nevar uzskatīt par iekšējās drošības līdzekli (nemieri, 
puči, bandas utt.). Robežu un mobilizācijas segšanu, kā arī iekšējo drošību ir iespējams 
sasniegt divējādi. Pirmkārt, ievedot labi apbruņotu, apmācītu un attiecīgi noorganizētu 
aizsargu organizāciju pēc Somijas parauga, – tas ir – aizsargiem ir jābūt apbruņotiem 
ne tikai kā kājniekiem, bet tiem vajadzīgs visu ieroču šķiru apbruņojums, organizācija un 
apmācība; aizsargiem vajadzīga tāda organizācija, kas 24 stundu laikā sastādītu kara-
spēka vienības un nostātos uz robežas. Otrkārt, var miera laikā noorganizēt atsevišķu 
sedzošu karaspēku; šis karaspēks jau miera laikā uzturams pilnīgi kaujas sastāvā un 
caur mobilizāciju nav vairs papildināms, līdz kamēr vispārējais karaspēks nebūs ieņēmis 
fronti – tā tas paredzēts Francijas viengadīgā dienesta projektā. Saprotams, ka šāda se-
dzoša karaspēka uzturēšana izmaksā dārgi.

Tātad viengadīga dienesta ieviešana nav tik vienkārša, ja negrib atteikties no kara-
spēka kā valsts aizsardzības līdzekļa. Priekš viengadīga kara dienesta ievešanas ir jāno-
kārto visi pievestie jautājumi, bez kuru atrisināšanas viengadīgā kara dienesta ievešana 
var novest pie tā, ka ne miera, ne kara laikā īstā karaspēka nebūs.

Kara zināšanu izplatīšanas jautājums209

Kad satiekas mūsu karavīri, – vai nu dienestā, vai ārpus dienesta un pat sabiedriskos 
izrīkojumos, tad ļoti bieži ir dzirdamas sarunas ne par teātri, apģērbiem, dāmām utt., 
bet gan par kara lietām un būšanām. Tā ir loti iepriecinoša parādība. Bieži vien gan šo 
kara lietu temati ir – algas jautājumi (šis jautājums tiešām ir ļoti sāpīgs), dienesta pakā-
pes un vietas jautājumi, bet diezgan bieži tiek apspriesti arī armijas dzīvības jautājumi: 
armijas apmācīšanas organizācija, taktika, kara vēsture utt. Tas pierāda, ka mūsu kara-
vīri mīl savu arodu un cenšas paplašināt savas speciālās zināšanas. Bet diemžēl mūsu 
karavīriem ir ārkārtīgi grūti specializēties savā arodā un paplašināt savas zināšanas. Pie 
manis ir griezušies gan atsevišķi virsnieki, gan karaspēka vienību priekšnieki pēc aizrā-
dījumiem, kādas būtu visteicamākās grāmatas kara zinību paplašināšanai un kā varētu 
šīs grāmatas iegūt. Nav visai grūti dot atbildi uz pirmo jautājumu un sastādīt diezgan 
garu sarakstu no labi pazīstamu kara zinību autoru darbiem. Bet kur un kā šos pazīs-
tamos autoru darbus dabūt,  – tas ir ļoti grūts jautājums. Šimbrīžam kara literatūras 

209 Latvijas Kareivis, Nr. 102, (1921, 10. maijs). 
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iegūšana pietiekošā vairumā nav iespējama ne tikai atsevišķiem virsniekiem, bet pat 
karaspēka vienībām.

Bet no otras puses ņemot, ir atklāti jāteic, ka bez pietiekoša vairuma kara litera-
tūras nav iespējams sagatavot kaujas spējīgu armiju. Diezgan plašās aprindās valda ie-
skats, ka mūsu armija ir vedusi divus karus un abus šos karus veikusi veiksmīgi, un, bez 
tam, lielākā daļa no mūsu armijas ir ņēmusi dalību arī lielajā pasaules karā: tātad mūsu 
armijai esot ļoti plaši un bagāti kara piedzīvojumi un tai neesot vajadzīgs ko nebūt jaunu 
mācīties vai ko nebūt radikāli pārmainīt. Tāds ieskats ir ļoti maldīgs un tas var atnest 
priekš mūsu armijas katastrofiskas sekas. Ienaidniekus, ar kuriem karoja Latvijas armija, 
nevar un nedrīkst nosaukt par šā laika karaspēku, bet gan drīzāk par bandām. Pasau-
les karš – viņa pilnā nozīmē – Krievijas frontē beidzās 1917. gada sākumā, bet Rietumu 
frontē tas turpinājās vēl līdz 1918. gada rudenim; bez tam mūsu armijā ir ļoti maz tādu 
karavīru, kuri būtu augstākās lomās ņēmuši dalību lielajā karā. Tālāk katrā gadījumā ir 
vajadzīgs uzstādīt jautājumu un viņu izpētīt: vai uzvara kaujā vai karā ir iegūta, pateico-
ties mākslai vai neskatoties uz mākslas trūkumu. Tagad visas armijas pēta šo jautājumu 
un meklē iemeslus, kādēļ ir noticis viens vai otrs gadījums tā un nevis otrādi, kādēļ vienā 
vietā kauja ir zaudēta un otrā uzvarēta. Izpētot un atrodot īstos uzvaras un zaudējuma 
iemeslus, armijas bez kavēšanās ieved izlabojumus un pārgrozījumus taktikā, organizā-
cijā, apmācīšanā un apbruņošanā. Visnelaimīgāk pārsteigta tā armija, kura būs palikusi 
uz tā stāvokļa, kādā tā ir beigusi pēdējo karu. Nekādā gadījumā mēs nedrīkstam cerēt 
uz to, ka nākošajā karā mēs sastapsim tādu pat ienaidnieka karaspēka darbību, kāda tā 
bija pēdējā karā.

Ja armija top turēta, tad, zināms, tikai tajā nolūkā, ka tā būtu spējīga vest kauja ar 
katru varbūtējo ienaidnieku. Lai armija būtu kaujas spējīga, tad viņai ir vajadzīgas kara 
zinības, tāpat kā viņai ir vajadzīgi ieroči. Bez attiecīgas – un pietiekošā vairumā – kara 
literatūras nedz kara skolas, nedz dažādi virsnieku un instruktoru kursi nevar būt spē-
jīgi dot gaidāmos rezultātus. Pirmkārt, lektori paši no gaisa neko nevar smelt; – tiem 
pašiem ir vajadzīgs sevi sagatavot, kas ir iespējams, tikai lasot plašu ārzemju literatūru 
un apmainot un apspriežot savus ieskatus mūsu kara literatūrā vai laikrakstos. Otrkārt, 
virsnieki, kuri šogad beiguši karaskolu vai kursus, nedrīkst palikt uz vietas: varbūt šogad 
uz zināmu lietu vai padarīšanu ir viens ieskats: nākošajā gadā kādi nebūt jaunievedumi 
vai pētījumi šo ieskatu pilnīgi pārgrozīs, bet virsnieks par to itin neko nezinās. Lielākā 
daļa no mūsu virsniekiem visu to atzīst un cenšas ar visiem spēkiem tikt pie kara litera-
tūras. Valdībai ir jānāk palīgā. Varbūt ir iespējams nākt palīgā arī ar tādiem līdzekļiem, 
kā to darīja un dara dažādas sporta un citas savienības. Varbūt būtu noderīgi nodibināt 
kādas nebūt kara zinību vai kara literatūras sabiedrības vai savienības, taisīt izrīkojumus 
kara bibliotēkām par labu utt. Neapšaubāms ir tas fakts, ka kara zinības un kara litera-
tūra nevar palikt Latvijas armijā tādā stāvoklī, kā līdz šim.
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Karavīru pensijas210

Par minēto jautājumu mūsu ievērojamais kara speciālists izsakās šādi: kā dzirdams, 
tiek pārstrādāti pensiju noteikumi. Man nav zināmi ne pārlabojamie jautājumi, ne arī 
pastāvošo noteikumu sīkumi; tādēļ visus pensiju noteikumus negribu sīki iztirzāt. Es 
gribu griezt vērību tikai uz vienu no visgalvenākajiem mūsu pensiju likuma pamatiem. 
Pēc mūsu pensiju likuma karavīri ir pielīdzināti visiem citiem valsts ierēdņiem. Man per-
sonīgi liekas, ka tā ir liela nepareizība. Es pats nesaņemu nekādas pensijas un tādēļ, 
liekas, varu spriest iespējami objektīvi. Man liekas, ka katrs katrs objektīvi domājošs 
cilvēks teiks, ka kaujas izcīnījušus karavīrus pensiju ziņā nevar salīdzināt ar ierēdņu dar-
bu. Starp karavīra darbu un ierēdņa darbu ir milzīga izšķirība kā kara, tā arī miera laikā.

Nav jau nemaz tik ilgi, kamēr kara negaiss ir pārgājis par mūsu tēviju: vai tad mēs jau 
esam aizmirsuši, ka mūsu karavīri ir atbrīvojuši un nodibinājuši mūsu patstāvīgo Latviju. 
Mūsu karavīri ir ziedojuši visu savas tēvzemes labā, to aizsargādami. Ja mēs karavīrus un 
armiju turam, tad laikam vienīgi ar to nolūku, ka, ja nākotnē atkal iesāktos kara negaiss, 
tad lai karavīri atkal katru brīdi ir gatavi ziedot visu tēvijas labā. Ko karavīrs ziedo tēvijas 
labā: vispirms visu savu jau tā nabadzīgo īpašumu – karam iestājoties tas pamet visu 
likteņa rokās; karavīrs ziedo savu veselību – garāks karš padara slimu katru, pat ja tas 
nebūtu ievainots; karavīrs var zaudēt savus locekļus – var tikt sakropļots; karavīrs var 
karā krist – zaudēt savu dzīvību; pēdējais zaudējums ir gan arī ieguvums: kritušajam nav 
vairs jālūdz ne pensija, ne pabalsti.

Ko ziedo citi valsts ierēdņi tēvijas labā? Daži uz to atbildēs man, ka kara laikā visi 
tautas dēli iet karā un tātad visi tautas dēli vienādi nes upurus tēvijas labā. Ir patiesī-
ba, ka ar mobilizācijas pasludināšanu visi ieročus nest spējīgie tautas dēli tiks iesaukti 
armijā un sūtīti uz karu, kur tie visi ziedos savu veselību un dzīvību, bet šie piespiesti 
iesauktie armijas tautas dēli taču nedabūs nekādas pensijas par saviem upuriem. Ja mēs 
nostājamies uz šī redzes stāvokļa, tad pensijas nav jāmaksā nevienam. Tātad pensijas 
laikam tiek maksātas par pastāvīgo valsts dienestu un atkarīgi no dienesta smaguma. 
Bet karavīra dienests, kā jau aizrādīju, ir savienots ar vislielākajām grūtībām, ar vislielā-
kajiem upuriem tēvijas – valsts labā. Kad sāksies karš, tad gan tautas dēli ies uz karu – 
nest upurus, bet lielākā daļa ierēdņu paliks savās mierīgajās aizmugures vietās un cietīs 
varbūt tikai smagāk kancelejas darbā, bet daži no tiem iemācīsies, ka var darboties tā-
pat tikai savas 6 darba stundas. Uz karu aizies tikai reti kāds ierēdnis, lielākā daļa tiks 
aizturēti savās vietās kā nepieciešami vajadzīgi speciālisti vai kā kara dienestam nede-
rīgi slimību dēļ. Karavīriem ar retiem izņēmumiem visiem ir jāiet uz karu un visi viņi ies, 
lai gan viņu veselība būs dažreiz vēl vairāk sabojāta. Mēs tagad redzam daudzus kara-
vīrus ar sakropļotām rokām, kājām un citām miesas daļām, kas visi ņēma dalību karā, 
neskatoties uz sakropļojumiem un slimībām, un, ja būs atkal karš, tad viņi atkal ies uz 
karu. Vēl varbūt būtu pielaižams, ka pensijas likuma sastādītāji vadās no principa, ka 
dienests karā uz kara lauka un kaujās nav nopelns un par to pensija netiek maksāta, bet 
pensijas maksā tikai par miera laika dienestu, kad karavīri tiek pielīdzināti ierēdņiem. 

Bet arī miera laika karavīra dienestu nevar pielīdzināt ierēdņu dienestam. Ierēdnis 
parasti nodarbojas tikai savas noteiktas stundas kancelejā. Karavīrs nezina šāda stā-
vokļa, kad tas varētu teikt: „Es šodien esmu 6 darba stundas nostrādājis un tādēļ es 

210 Latvijas Kareivis, Nr. 258 (1923, 11. novembris). 
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beidzu darbu.” Karavīram jāstrādā, kamēr darbs pabeigts, neskatoties uz stundām. Kad 
tas beidz strādāt kancelejā vai rotā, tam jāiet komisijā vai citā darbā; karavīrs bieži vien 
atrodas nepārtrauktā darbā 24 stundas – dežūrējot vai sargu dienestā, tāpat manevros 
un dažādās lauku apmācībās. Karavīram nav ne svētdienas ne svētku. Tam jānes sargu 
un dežūras dienests arī svētkos, un svētkos ierēdņi nāk skatīties, kā karavīri iet uz parā-
di. Karavīram arī naktī ir jāiet apskatīt savu rotu vai eskadronu. Arī izgājis svabadā laikā 
pastaigāties, karavīrs nejūtas svabads: uz tā guļ pienākumi rādīt piemēru apakšniekiem 
un, ja ierauga kādu nekārtību no apakšnieku puses, tad to novērst. Karavīrs atrodas 
vienmēr dienestā. Tātad arī miera laikā karavīra dienests nevar tikt pilnīgi pielīdzināts 
ierēdņu dienestam. Ja karavīra darbs nevar tikt pielīdzināts ierēdņu darbam, tad nevar 
pielīdzināt arī atalgojumu; karavīru pensijas nevar tik pielīdzinātas ierēdņu pensijām.
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PIEKTĀ NODAĻA

Armijas un tautas vērtības 

PIEKTAJĀ NODAĻA „ARMIJAS UN TAUTAS VĒRTĪBAS” SĀKAS AR 1923. GADĀ 
“MILITĀRU RAKSTU KRĀJUMĀ” PUBLICĒTO ĢENERĀĻA RADZIŅA PLAŠO 
DARBU „KARA VADONIS”. BALSTOTIES UZ KARA VĒSTURES ATZIŅĀM UN 
PIEREDZI KARA LAUKĀ, ĢENERĀLIS RADZIŅŠ APSKATA KOMANDIERU 
ĪPAŠĪBAS, NEPIECIEŠAMĀS VĒRTĪBAS UN UZDEVUMUS, KĀDI TIEM JĀVEIC. 
ŠĪ PUBLIKĀCIJA IR OBLIGĀTI JĀIZLASA NE TIKAI ARMIJAS VIENĪBU UN 
APAKŠVIENĪBU KOMANDIERIEM, KADETIEM UN TOPOŠAJIEM VIRSNIEKIEM, 
BET ARĪ VALSTS POLITIĶIEM. DAĻAS BEIGĀS IR ĢENERĀĻA RADZIŅA 
RAKSTS LIEPĀJAS AVĪZĒ, KAS NEKĀDĀ VEIDĀ NESAISTĀS AR MILITĀRIEM 
JAUTĀJUMIEM, BET GAN AR TAJĀ LAIKĀ SABIEDRĪBĀ ĻOTI AKTUĀLO 
TICĪBAS TĒMU „VAI LATVIJAI PALIKT LUTERTICĪGAI, VAI PĀRIET KATOĻTICĪBĀ.
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Kara vadonis211

Katrā svarīgā darbā ir vajadzīgs nopietns vadītājs. Ja valsts miera laikā grib būvēt 
dzelzceļus vai fabriku, tad izmeklē vislabākos inženierus un no vislabākajiem izvēlas 
vienu  – to visteicamāko un ieceļ viņu par vadītāju. Tāpat, ja kāda sabiedrība vai kāds 
uzņēmējs iesāk kādu nopietnu, dārgi maksājošu un atbildīgu darbu, tad šī darba vadītājs 
tiek izvēlēts ar vislielāko apdomību. Kā valsts, tā privātā dzīvē: jo nopietnāks un dār-
gāk maksājošs vai savienots ar lielāku atbildību darbs, jo nopietnāk un apdomīgāk tiek 
izvesta šī darba vadītāja izvēle. Pie tam katrā šādā darbā vadītājs tiek meklēts šī darba 
speciālistos, t. i., starp ļaudīm, kuri attiecīgo specialitāti pārzina teorētiski un praktiski 
un kuri ir jau šādus darbus strādājuši un vadījuši. Cik svarīgs arī nebūtu katrs miera laika 
darbs, tomēr viņa nozīme vienmēr ir ļoti niecīga, salīdzinot ar karu. No kara rezultā-
tiem atkarīga valsts un tautas nākotne uz vairākiem desmitiem un pat simtiem gadu; 
pie tam kara laukā izšķirtais liktenis pa lielākai daļai nav vairs izlabojams. Darbība uz 
kara lauka notiek ar cilvēku dzīvībām: tūkstošu un desmitu tūkstošu cilvēku dzīvības 
tiek liktas uz spēli. Nekas tamlīdzīgs nevienā citā valsts darbā nenotiek. Kara lauks ir 
darba lauks, kurā īsā laikā izšķiras desmitiem tūkstošu cilvēku dzīvības un visas tautas 
nākotne uz desmitiem un simtiem gadu uz priekšu. Kara darbības vadītāja izvēlei tādēļ 
ir jābūt visnopietnākajai.

Kara vadonis un masas

Pasaules vēsture dod mums ļoti bagātus materiālus par lielo kara vadoņu darbiem, 
šo darbu rezultātiem un nozīmi visā tālākajā vēstures gaitā. Maķedonijas Aleksandrs, 
Hanibāls, Jūlijs Cēzars, Gustavs Ādolfs, Pēteris Lielais, Frīdrihs Lielais, Suvorovs, Napo-
leons, Moltke – visi šie vadoņi ir pilnā mērā pārgrozījuši sava laika vēsturisko gaitu, de-
vuši pilnīgi citus virzienus visai sava laika pasaules dzīvei. Lielākā daļa vēsturnieku savos 
vēstures pētījumos arī nodarbojas ar slaveno kara vadoņu darbības novērtēšanu un kri-
tizēšanu, uzskatot kara vadoni par to centru, kurā visi notikumi ir ņēmuši savu sākumu. 
Bet ir daļa vēsturnieku, kuri cenšas pierādīt, ka ne kara vadonis ir visu notikumu virzītājs, 
bet gan vēsturiskie notikumi ir izbīdījuši vadoni. Ļaužu masas ir vilkušas sev līdzi arī va-
doni. Ļoti stipru impulsu šinī ziņā bija devis Ļ. Tolstojs savā vēsturiskajā romānā „Karš 
un miers”. Tolstojs šinī romānā ar viņam piemītošo dziļdomību ir uzstādījis reti skaidru, 
viegli saprotamu un ļoti gleznainu ainu par to, ka 1812. gadā uz Krieviju – austrumiem – ir 
nākušas Rietumeiropas tautas. No rietumiem uz austrumiem ir vēlies ļaužu vilnis, kurš 
savā virsū izbīdīja Napoleonu. 1813. un 1814. gadā šis pats ļaužu (tautu) vilnis pieņēmis 
otrādu virzienu – vēlies atpakaļ – no austrumiem uz rietumiem, un atkal līdz ar šo vilni 
ir bijis Napoleons. Ne Napoleons vedis tautas uz Maskavu, bet no revolūcijas saviļņotās 
Rietumeiropas tautas gājušas uz austrumiem. Šim Ļ. Tolstoja ieskatam ir daudz piekritē-
ju arī tagadējā sabiedrībā un sevišķi attiecībā uz pasaules kara vadoņiem. Nevis vadonis 
taisot vēsturiskos notikumus, bet vēsturiskie notikumi izbīdot personas – spīdošus vado-
ņus. Šis ieskats galvenā kārtā tiek pamatots ar šādiem argumentiem: kad vēsturiskie aps-
tākļi bija zināmā veidā sagrupējušies, tad spīdošais vadonis pazuda. Kad Rietumeiropas 

211 Militāru rakstu krājums. Nr. 1, 2 (1923), Nr. 1, 2 (1924). 
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tautas pašas gribēja iet uz austrumiem, tad Napoleons bija vajadzīgs priekšgalā: kad tau-
tu vilnis pats sāka velties atpakaļ no austrumiem uz rietumiem, tad Napoleona ģēnijs 
viņu apturēt nevarēja, bet gan otrādi – šis pats tautu vilnis nogāza un apraka Napoleonu. 
Tāpat to var teikt par Maķedonijas Aleksandra kara gājieniem uz Persiju un Indiju, Hani-
bāla cīņu ar Romas valsti, Gustavu Ādolfu, Kārli XII un Moltki; tāpat mēdz izskaidrot arī 
pasaules kara vadoņu nozīmi. Pavirši apskatot notikumus, šis arguments var izrādīties 
par neapgāžami pareizu. Bet ja mēs iedziļināmies vēsturisko notikumu iemeslos, tad šis 
arguments pats par sevi atkritīs. Vispirms, runājot par Napoleona kara gājienu uz Krievi-
ju, ir jāteic, ka, lai gan Napoleons bija ģēnijs, tad tomēr arī tikai cilvēks ar visām cilvēkam 
piemītošām īpašībām: 1) kā katra cilvēka, tā arī ģēnija spējām ir robežas, 2) reizi par reizei 
arī ģēnijs var kļūdīties un 3) arī ģēnijs ir padots dažām cilvēka vājībām.

Kara gājiena izvešana uz Maskavu ir jāuzskata par ārkārtīgi, pat pārdabiski grūtu. 
Napoleona pulkiem bija kāju maršos jānoiet no Francijas līdz Maskavai – ap 3000 verstis 
(viena daļa no Napoleona armijas bija gan sagrupēta ap Varšavu, bet toties dažas daļas 
nāca no Spānijas un Itālijas). Tanī laikā nebija ne automobiļu, ne dzelzceļu, ne telegrāfa 
vai telefona. Puse attāluma (ap 1500 verstis) bija jāiet caur ienaidnieka zemi un otra 
puse arī neatradās draudzīgā, bet slepeni naidīgā zemē, jo Prūsija un Austrija gaidīja tikai 
izdevīgu momentu, lai no jauna iesāktu karu ar Napoleonu. 3000 verstis garā aizmugurē 
nodibināt armijas apgādību, papildināšanu un sakaru uzturēšanu! – to vidēji kara vadoņi 
neuzdrošinātos pat ar tagadējiem tehniskajiem līdzekļiem. Kara gājiens bija gan ģeniāli 
izdomāts, bet tomēr ļoti riskants, ko atzina arī pats Napoleons. Izrādījās, ka šī karagājie-
na izvešana bija ārpus Napoleona spēju robežām.

Ģēnijs, ejot uz Maskavu, bija kļūdījies, lai arī ne tik rupji, kā to daži domā. Napo-
leonam bija ļoti pamatīgi izstrādāts plāns un aprēķins. Līdz 1812. g. Napoleonam vien-
mēr bija izdevies panākt savu politisko mērķi, ieņemot ienaidnieka galvaspilsētu. Tādēļ 
Napoleons cerēja, ka arī Krievija noslēgs mieru, kad būs ieņemta Maskava. Maskavu 
Napoleons arī ieņēma, kā bija aprēķinājis, bet Krievija uz miera slēgšanu neiegāja. Šis 
bija viens Napoleona neveiksmes iemesls; neparedzēti agra auksta ziema – otrs (tik agrs 
un stiprs aukstums šinī joslā mēdz būt ne katros 10 gados). 

Sākot karus, no 1796.  gada Napoleons vienmēr bija uzvarējis; Napoleons arī pats 
bija nācis pie apziņas, ka viņš ir kara mākslas ģēnijs; ģēnija slava un spožums sāka pakā-
peniski kairināt cilvēka vājās īpašības. Napoleonam sāka patikt glaimi, izpatikšana, go-
dināšana utt. Napoleons bieži vien vairs paškritiski nepārbaudīja dažus savus darbus, jo 
visi glaimoja, ka viss, ko viņš dara vai saka, ir pareizs; Napoleons necieta iebildumus vai 
pretrunas no kāda apakšnieka. Jau 1809. g. nāvīgi ievainotais, mirstošais maršals Lan-
ness izteica Napoleonam brīdinošu pareģojumu. Lanness teica, ka Napoleons neciešot 
iebildumus un tādēļ tuvinot sev tikai tādus ļaudis, kuri glaimojot un cenšoties izpatikt, 
turpretim spējīgie nopietnie ļaudis nekur uz priekšu netiekot. Ja tas tā turpināšoties, tad 
viņam (Napoleonam) drīz vien nebūšot neviena spējīga ģenerāļa. 1813. un 1814. gados 
Napoleons pats bieži vien izteicās, ka tam neesot vairs neviena spējīga ģenerāļa.

Ja mēs piegriezīsim vērību šīm Napoleona cilvēcīgajām vājībām un tās ierēķinā-
sim Napoleona darbības rezultātos, tad mums, no vienas puses, nenāks prāta prasīt, 
lai ģēnijs izdara neiespējamo un, no otras puses, mēs tomēr redzēsim Napoleona dar-
bības ģenialitāti. Ja nebūtu bijis Napoleona, tad pie tiem pašiem apstākļiem francūži 
nekad nebūtu nonākuši ne tikai līdz Maskavai, bet pat līdz Krievijas robežai. Jau 1805. g. 
Napoleons tikai caur savu mākslu sakāva pie Austerlicas savienoto austriešu-krievu ar-
miju. Vēl vairāk mākslas bija vajadzīgs, lai 1807. g. iegūtu ne visai noteiktu uzvaru pār 
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Krievijas–Prūsijas karaspēku pie Prūsijas Eilavas; un tikai caur savu ģenialitāti Napoleons 
guva uzvaru 1809. g. pie Vagramas. Ja šinīs kaujās franču karaspēks būtu vadīts no vidēja 
kara vadoņa, tas būtu pilnīgi sakauts. Tātad nevarētu būt ne runa par tautu viļņa velša-
nos no rietumiem uz austrumiem un atpakaļ. Bez tam ir jāsaka, ka pirms 1812. g. gan-
drīz nevienai no šīm Rietumeiropas tautām nebija ne mazākās tieksmes iet uz Krieviju. 
Tādēļ jāpieņem, ka 1812. g. Napoleons ar savu ģēniju ir pacēlis tautu masas un vedis tās 
3000 verstis garajā ceļā uz Krieviju. Ja mēs ieskatāmies dziļāk vēstures materiālos, tad 
redzēsim, ka arī citi lielie kara vadoņi ir veduši armijas un tautas uz uzvaru, bet it nebūt 
šie lielie kara vadoņi nav vesti no ļaužu masām.

Bez šaubām, lai lielais, ģeniālais kara vadonis varētu sasniegt savus ģēnija augstu-
mus, ir vajadzīgi izdevīgi apstākļi. Vismazākais, ir vajadzīgs kara laikmets. Ja garajos mie-
ra gados arī būtu nobriedis spīdošs kara vadonis, tad tas savas spējas nevar parādīt. Bet 
tā kā ne katrā pat vairākus gadus garā karā parādās spīdoši kara vadoņi, tad tas pierāda, 
ka apstākļi un masas vien nevar izbīdīt lielu kara vadoni, ja tāds nav tautā piedzimis, 
izaudzis un sagatavojies. Apstākļi un masas vien nav spējīgi izvirzīt ne tikai ģēniju, bet 
pat talantu: to mēs redzam no daudziem kariem, kuros nav parādījies neviens daudz-
maz ievērojams vadonis. Krievu-turku karā, angļu-būru karā, krievu-japāņu karā – nav 
gandrīz neviena izcila vadoņa. Tātad apstākļu vien ir par maz, lai rastos spīdoša kara 
vedēja personība.

Kas attiecas uz bieži lietoto izteicienu, ka masas vedot savu vadoni, tad tas mēdz 
gan būt, bet tikai attiecībā uz masas vadoni: ļaužu masas vadonis ir pavisam kas cits, 
nekā kara vadonis. Šādi ļaužu masas vadoņi, kas paši vienmēr dēvējas par kara vado-
ņiem, vienmēr tiek izvirzīti tur, kur masas ir kļuvušas savā vaļā: revolūciju, dumpju, juku 
laikos masas vienmēr izvirza savus vadoņus un dēvē tos par ģenerāļiem, maršaliem, at-
amaniem utt. Uz šiem vadoņiem pilnā mērā attiecas Tolstoja teorija, ka zināmos aps-
tākļos masas izvirza un ved savus vadoņus, un, tiklīdz apstākļi pārmainās, šie vadoņi 
paši nozūd. Šie masu vadoņi ir ļaudis, kuri māk novērtēt un izmantot esošos apstākļus 
un sajust masas centienus: viņi vada masas, bet tikai tā, kā tās pašas grib; šie vadoņi nav 
spējīgi dot masām jaunus virzienus. Šādi masu vadoņi mums ir labi pazīstami no nese-
nās pagātnes: „virsatamans” Petļura, atamans „batko” Mahno, „ģenerālis” Bulak-Bala-
hovičs un citi. Savā laikā, zināmos apstākļos tie bija lieli vīri, bet tikko apstākļi pārmai-
nījās, viņi pilnīgi pazaudēja visu savu nozīmi un iespaidu uz masām. Zināmos apstākļos 
tie bija tām vajadzīgi. Bet, kā arī šie apstākļi nemainītos, turpmāk tie vairs tām vajadzīgi 
nebūs. Tādēļ mēs tagad arī redzam, ka šiem bijušajiem vadoņiem netiek piegriezta ne-
kāda vērība; pat viņu bijušie ienaidnieki nebaidās, ka šie vadoņi atkal varētu nākt pie 
varas un vadīt masas. Turpretim, ja mēs ņemam pasaules kara izcilos vadoņus Hinden-
burgu un Ludendorfu, tad francūži piegriež tiem vislielāko vērību. Tā Francijas tagadējais 
ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Bia (Buat) savā grāmatā „Hindenburgs” raksta par 
Ludendorfu sekojoši: „Vai nākotnē viņš (Ludendorfs) paliks aiz kulisēm vai iznāks gais-
mā uz skatuves, to nevar noteikt, bet neapšaubāms ir tas, ka viņš nekad neatstās savus 
sapņu mērķus. Mēs ar viņu vēlreiz redzēsimies, ja ne atklāti zem viņa vārda, tad tomēr 
faktiski vadošā lomā...”. Tātad Ludendorfs nav vis vadonis, kuru ir izvirzījuši zināmie kara 
apstākļi, bet tas ir kara vadonis pēc dabas un sagatavošanās un tādēļ var būt par vadoni 
katros apstākļos. Cik stiprs bija Napoleons arī pēc tam, kad tas bija jau nogāzts no troņa 
un izsūtīts no Francijas, to pierāda viņa atgriešanās uz Franciju 1815. gadā. Kad 1815. g. 
sabiedrotie to no jauna sagūstīja, tad Anglija aizveda to uz Helēnas salu, kur turēja to 
nošķirtu no jebkuriem mazākiem sakariem ar Franciju.
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Kara vadonis un politika

„Karš nav tikai vienkāršs politisks akts, bet ļoti svarīgs politisks instruments, tas 
ir politisko attiecību turpinājums un viņu izvešana ar citiem līdzekļiem. Politiskie nolū-
ki uzstāda mērķi, karš ir līdzeklis (mērķu sasniegšanā) un līdzekli nevar iedomāties bez 
mērķa” (Klauzevics). Tātad kara vešana ir visciešāk saistīta ar politiku: karš ir politikas 
turpinājums. Karu izsauc politika. Bet kas lai sagatavo kara vešanu? Tātad jau vispirms 
kara vadonis še nāk sakarā ar politikas vadītājiem. Tātad miera laikā politikas vienīgais 
pamats ir reāls spēks (vai nu savējais, vai veselas sabiedrības, vai lielāka kaimiņa–aizstā-
vētāja): politikas vadītājam vajag pareizi zināt savus un varbūtēju ienaidnieku spēkus 
(protams, ne tikai skaitliski, bet pēc speciālistu novērtējuma), kā arī šo spēku palielinā-
šanos vai pamazināšanos. Kara vadonim ir jāgatavo militārie spēki atkarīgi no tā, kā po-
litiķis ved politiku, un, no otras puses, politiķis var tikai tik tālu iet, cik viņam nodrošina 
pabalstu kara vadonis. Tas ir pirmais kopdarbības noteikums.

Otrais kopdarbības noteikums attiecas uz kara iesākšanas termiņu. Ja karš ir ne-
izbēgams, tad ir vajadzīgs iesākt viņu tad, kad tas ir mums izdevīgi; pretējā gadījumā 
ienaidnieks iesāks viņu tad, kad viņam tas izdevīgi un mums neizdevīgi. Še atkal nepie-
ciešama ļoti cieša kopdarbība.

Trešais kopdarbības noteikums attiecas uz kara laiku. Politikai ir jāpabalsta kara 
vešana: iegūstot sabiedrotos vai labvēlīgu neitralitāti, atskaldot pretinieka sabiedro-
tos utt. Kara vadonim no savas puses ir jāved karš tā, lai nekaitētu šo politisko mērķu 
sasniegšanai.

Ceturtais kopdarbības noteikums: kara beigšana un miera slēgšana. Kara vadonim 
ar politiķi ir pilnīgi jāsaskaņo laiks un noteikumi, kā arī pats miera priekšlikuma veids.

Tas viss attiecās uz ārējo politiku, bet tikpat ciešai kopdarbībai ir jānotiek arī iekšējā 
politikā, jo no iekšējās politikas kara vadonis smeļ savus kara vešanas spēkus; valsts iek-
šienē uztur un papildina armiju kā ar dzīvo spēku, tā ar kara materiāliem: armijas spēks 
atkarājas no valsts darbības. Iekšējās politikas iespaids uz kara darbību agrākos karos 
nebija nekad tik stipri manāms kā pēdējā karā.

Izejot no tā, ka kara vadonim ir jābūt visciešākajā kopdarbībā ar iekšējo un ārējo 
politiku, un ņemot vērā, ka kara laika kara darbībai pieder dominējošā loma visā valsts 
dzīvē, ir jānāk pie slēdziena, ka vislabākā iekārta būtu tāda, kad kara vadonis būtu arī 
iekšējās un ārējās politikas vadītājs. Tādēļ arī mēdz teikt, ka vislabākā valsts iekārta kara 
vešanai ir monarhija: monarhs – kara vadonis un tanī pašā laikā arī valsts galva. Tas ir 
tā tikai teorētiski, bet vēsture mums rāda, ka bieži vien monarhijas ved karus ne visai 
sekmīgi. Monarhijai kara vešanā ir priekšrocības tikai tad, ja monarhs ir patiesi liels kara 
vadonis, kā Napoleons, Fridrihs Lielais un Pēteris Lielais. Turpretim pasaules karā mo-
narhijās – Krievijā, Vācijā un Austrijā – bija sliktāka politikas un kara vešanas saskaņa 
nekā republikāniskajā Francijā un Anglijā.

Es gribu īsumā aizskart tās grūtības, kas kavē miera laikā kara vadoņa un politi-
ķa kopdarbību. Vispirms miera laikā bieži vien kara vadonis nav nozīmēts, un, ja tas arī 
skaitās pēc mobilizācijas sarakstiem, tad bieži vien viņš miera laikā nesastāv par armijas 
atbildīgo sagatavotāju uz karu. Notiek tas aiz šādiem iemesliem: karot nākas ne katru 
un pat ne katrus desmit gadus. Ja jau miers pastāv un karš tieši nedraud, tad arī rodas 
ieskats, ka karš ir ļoti tālu un varbūt pavisam neiespējams. Kamdēļ tad vēl vajadzīgs 
kara vadonis? Kad vajadzēs, tad atradīs un iecels – laika diezgan. Pēc ilgāka laika po-
litikas vadītāji pierod pie tā, ka visus konfliktus var novērst miera ceļā, vajag tikai būt 
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veiklam, asprātīgam, apķērīgam un izveicīgam politiķim, tad miera laikā armija nespēlē 
nekādu lomu. Tādam izveicīgam miera politikas vadītājam kara vadonis top par nepatī-
kamu kavēkli. Tādēļ bieži vien miera laikā arī nostāda armijas priekšgalā personu, kura 
ar visiem politiķiem prot labi sadzīvot, bet kura par kara vadoni nav derīga. Tā tas noti-
ka pēc krievu-japāņu kara Vācijā un Austrijā. Abas šīs valstis 40 gadus bija pavadījušas 
bez kariem. Politiķi par karu nedomāja un bija pārliecināti, ka viņi ar savu mākslu arī uz 
priekšu vedīs sekmīgu valsts ārējo politiku, novēršot karus un iegūstot valstij labumus. 
Savu spīdošo stāvokli Vācija bija ieņēmusi, pateicoties 1870.–1871.  gadu uzvarām, bet 
Austrija  – kā stiprās Vācijas sabiedrotā. Politiķi ar veiklām notām pastāvīgi guva sek-
mes un tādēļ pilnīgi aizmirsa, ka tās tiek iegūtas tāpēc, ka Vācija 1870.–1871. gados bija 
parādījusi ļoti lielus spēkus un kaimiņi vēl joprojām baidījās. Bet kaimiņi arī sāka ener-
ģiski sagatavoties, lai tiem nākotnē nebūtu jāpiekāpjas pret Vācijas un Austrijas notām. 
Vācijas un Austrijas armiju vadoņi ļoti asi novēroja un aprēķināja kaimiņu (Francijas, 
Krievijas un Anglijas) militāro spēku palielināšanos, un, jau sākot no 1906. gada, sāka 
brīdināt politikas vadītājus, ka diplomātisko notu asums vairs nav saskaņā ar zobena 
asumu: kaimiņu spēki sāk pieaugt ātrāk nekā Vācijas un Austrijas spēki. Politiķiem tas 
nepatika. 1908. g. Austrija pievienoja sev no 1878. g. okupēto Bosniju un Hercegovinu, 
izcēlās Eiropas skandāls, kuru Austrijas ārlietu ministrs Ērentāls (Aehrenthal) „sekmīgi’ 
izbeidza 1909. g. Ērentālu daudzināja par slavenu diplomātu – draugi aiz tuvredzības, 
un ienaidnieki – lai iemidzinātu Austriju. Šī diplomātiskā uzvara bija ceļš uz katastrofu: 
Austrija bija panākusi gan Bosnijas un Hercegovinas pievienošanas atzīšanu no citām 
valstīm, bet Austrija un Vācija panākušas arī: 1) Itālijas atsacīšanos no trejsavienības, 2) 
Krievijas un Francijas ciešāku savienību, 3) Anglijas tuvināšanos Francijai un Krievijai, 4) 
Krievijas intensīvāku sagatavošanos uz karu (armijas reorganizācijas iesākšana) un 5) 
noteiktu lēmumu no Krievijas un Francijas puses tuvākā nākotnē iesākt karu ar Austriju 
un Vāciju. Politiķi negribēja redzēt šo savu uzvaras medaļa otru pusi. Armijas vadonis – 
ģenerālštāba priekšnieks – gan bija novērojis arī šo otru pusi un asi uzstājās par armijas 
palielināšanu, ar datiem un skaitļiem pierādot nākošo ienaidnieku spēku pārsvaru. Kad 
armijas palielināšanai nauda netika atvēlēta, tad ģenerālštāba priekšnieks Konrāds fon 
Hecendorfs (Conrad Graf von Hötzendorf) norakstīja asu rakstu Ērentālam par Austrijas 
tuvošanos katastrofai, ja netiks: vai nu palielināta armija, vai pārmainīta ārējā politika. 
Hecendorfs tika atcelts no armijas vadības. Austrija turpināja iesākto politiku, nepalie-
linot bruņotos spēkus. Pēc 3 gadiem, kad jau pie apvāršņa bija manāmi kara mākoņi, 
Hecendorfu atkal iecēla par ģenerālštāba priekšnieku, bet bruņoto spēku palielināšanai 
tomēr atvēlēja maz līdzekļu.

Kad 1912. g. pēc visām iepriekšējām politiskām sadursmēm (1906. g. Marokas jau-
tājums, 1908.–1909. g. Bosnijas un Hercegovinas aneksija, 1911. g. un 1912. g. Marokas 
jautājuma 2. fāze) starp Vāciju un Austriju, no vienas puses, un Franciju, Krieviju un An-
gliju, no otras puses, vācu diplomāti bija guvuši, ja ne lielas, tad tomēr zināmas sekmes, 
tad viņi arī nebūt nepiegrieza vērību ģenerālštāba aizrādījumiem. Vācu ģenerālštābs bija 
darījis visu iespējamo, lai nostādītu armiju priekšzīmīgi ar tiem naudas līdzekļiem, kā-
dus valdība deva. Ģenerālštābs, sekodams varbūtēju ienaidnieku (Krievijas un Francijas) 
bruņošanai, bija nācis pie skaidras pārliecības, ka Krievija un Francija drudžaini gatavojas 
uz karu un pēc neilga laika Krievija ar Franciju taps militārā ziņā ievērojami stiprākas par 
Vāciju un Austriju. Vācijas karaspēka galva (ģenerālštābs) bija ļoti skaidri novērojis seko-
jošo: 1) Vācijas politiķi ar savu rīcību kaitina Krieviju un Angliju un tā pievieno tās pie re-
vanšu meklējošās Francijas, 2) Francijas un Krievijas spēki sāk gūt pārsvaru pār Vācijas–
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Austrijas spēkiem un 3) Vācija–Austrija ved asu politiku, bet militārie spēki netiek 
palielināti. Kādas tam var būt sekas? Kad 1912. g. Ludendorfs – ģenerālštāba I nodaļas 
priekšnieks – ar skaitļiem un datiem cēla valdībai priekšā šo stāvokli, pievezdams arī slē-
dzienu: Vācijai jāmaina politika vai jāpalielina, vismazākais, par diviem korpusiem miera 
laikā karaspēks, un, ja tas netiek darīts, tad Vācijas armija nav spējīga aizsargāt esošo 
politiku – armijas tēviju nenodrošina, – tad vācu valdība vienkārši atcēla Ludendorfu un 
deva tam mazāk atbildīgu vietu (komandēt brigādi), lai tas ar saviem asajiem un skaid-
rajiem pierādījumiem nerādītu valdībai rūgto patiesību par tuvojošām briesmām.

Jau no 1910. gada vācu un austriešu ģenerālštābi noteikti aizrāda, ka kara gadīju-
mā pretiniekam būs spēku pārsvars. No 1912.  g. šis pretinieka pārsvars top taustāms 
(Francija pāriet no 2 gadu uz 3 gadu kara dienestu un Krievija ved plašu sagatavošanos). 
Valdībām – politikas vadītājiem – nepatīk ticēt šiem pierādījumiem un tādēļ negriež vē-
rību uz draudošām briesmām. Pat 1914. g., izšķirot jautājumu par kara iesākšanu, Vācijas 
un Austrijas politikas vadītāji netic saviem ģenerālštābu priekšniekiem, kuri teic, ka ie-
naidniekam pārspēks. Kad Austrijas valdība bija sagatavojusi ultimātu Serbijai (1914. g. 
25.  jūlijā), tad ticis pieaicināts uz kabineta sēdi arī ģenerālštāba priekšnieks Konrāds 
fon Hecendorfs un tam uzstādīts jautājums: „Vai Austrijai ir izredzes uz sekmīgu karu?” 
Konrāds fon Hecendorfs atbildējis: „Austrijai nav izredzes uz sekmīgu karu.” Arī šinī brīdī 
valdība nav ticējusi armijas galvai, – un pēc 5 dienām šim pašam cilvēkam tā pati valdība 
uzdod vest karu. Vai tā nav traģēdija kara vadoņa sirdī un prātā: visu laiku netic viņa 
aprēķiniem un prāta slēdzieniem pat tik daudz, lai ziedotu dažus miljonus tēvijas dro-
šības labā, bet, kad iesākas karš, tad uztic tam visu valsts likteni. Es še pievedu Vācijas 
un Austrijas politiķu un kara vadoņu attiecības, bet tas jau nav izņēmums; tā tas notika 
un arī tagad notiek arī daudzās citās valstīs. Kā izņēmumu var skaitīt Bismarka un Molt-
kes attiecības pirms franču-vācu kara 1870. gadā. Dažās valstīs (Krievijā) notika vēl tas, 
ka miera laikā armijas priekšgalā atradās viena persona un, karam sākoties, tika iecelta 
otra, kā visu bruņoto spēku priekšgalā, tā arī lielāku karaspēka vienību priekšgalā. (Virs-
pavēlnieks lielkņazs Nikolajs Nikolajevičs, frontes un armijas komandieri dabūja armijas, 
kuras tiem miera laikā nebija padotas – tātad svešas).

Otrs miera laika sagatavošanās jautājums ir: sabiedroto un kaimiņu labvēlīgas neit-
ralitātes iegūšana. Draugu un ienaidnieku iegūšana gan pilnā mērā piekrīt politikai, bet 
politiķi nemāk un nevar nosvērt, pareizi aprēķināt varbūtējo sabiedroto un varbūtējo 
ienaidnieku spēkus. Turpretim ģenerālštābi vienmēr ved ļoti sistemātisku un sīku spēku 
aprēķinu un novērtēšanu. Šī sistemātiskā sekošana kaimiņu bruņoto spēku sagatavoša-
nai dod otru ļoti svarīgu faktoru: pret ko kaimiņš gatavo savus bruņotos spēkus (kas no-
skaidrojas no mobilizācijas plāniem, miera laika dislokācijas, fortifikācijas darbiem, ceļu 
būves, karaspēka apgādības ar tehniskiem līdzekļiem, apmācības un kara literatūras). 
Politiķis spriež pēc otra politiķa vārdiem un rakstiem, turpretim ģenerālštābs pēta pēc 
faktiem un darbiem. To mēs redzam arī no sagatavošanās uz pasaules karu: Austrijas 
un Vācijas diplomāti uzskatīja līdz 1909. g. Itāliju par savu sabiedroto un no 1909. g. bija 
uzskatos, ka Itālija kara gadījumā, ja arī nebūs Austrijas–Vācijas sabiedrotā, tad uzturēs 
labvēlīgu neitralitāti. Turpretim Vācijas un Austrijas ģenerālštābs, jau sākot no 1906. g., 
neuzskatīja Itāliju par sabiedroto un no 1908. g. uzskatīja to par varbūtēju ienaidnieku, 
kurš izmantos katru izdevīgu gadījumu, lai iebruktu Austrijā. Tikpat labi vācu ģenerāl-
štābam bija zināms, ka kara gadījumā ar Franciju Beļģija nepaliks un nevarēs palikt neit-
rāla, bet nostāsies Francijas pusē. Ja valsts kritiskā brīdī – kara briesmu laikā – uztic visas 
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valsts likteni kara vadonim, tad, konsekventi, vajadzēja miera laikā pie sagatavošanās uz 
briesmu novērtēšanu vai pārvarēšanu dāvāt attiecīgu uzticību nākošajam kara vadonim.

„Ja karš ir neizbēgams, tad vajag iesākt to tad, kad tas ir mums izdevīgi, bet ne-
gaidīt, kamēr ienaidnieks to iesāks mums neizdevīgā brīdī.” Tas attiecas kā uz plašāku 
priekškara laikmetu, tā arī uz kara atklāšanas dienu un stundu. Šinī ziņa pareizi nostā-
dītai armijas galvai ir vienmēr drošākas un pareizāks ziņas nekā politiķiem kā par kara 
neizbēgamību, tā arī par izdevīgu un neizdevīgu kara iesākšanas laiku.

Japāņi iesāka karu ar Krieviju tai pašā dienā, kad Japānas sūtnis pārtrauca diplo-
mātiskās sarunas. Tātad tanī pašā brīdī, kad Japānas sūtnim uz Pēterburgu tika sūtī-
ta telegramma par asu uzstāšanos, Japānas eskadra jau bija mobilizēta un brauca uz 
Port-Artūru. Ja tas nebūtu tā izdarīts, tad japāņiem arī neizdotos varbūt vairs nekad 
iegūt pārsvaru par Krievijas Tālo Austrumu kara floti un – ja neizdotos iegūt pārsvaru 
uz jūras  – nebūtu iespējams izsēdināt armiju Korejā. Vācijas un Austrijas politiķi, ap-
stulboti no lētiem lauriem, nekad negrieza vērību uz kara vadoņa balsi. Karš ar Franciju 
bija neizbēgams, to skaidri jauta, sākot no šī gadu simteņa pirmajiem gadiem. 1906. g. 
izcēlās ļoti ass konflikts starp Vāciju un Franciju. Ģenerālštāba priekšnieks grāfs Šlīfens 
(Schlieffen) paziņojis, ka armija gatava un spējīga iesākt karu ar Franciju, moments tik 
izdevīgs, kāds nākotnē nav paredzams. Toreiz Krievija bija revolūcijas stāvoklī un Anglija 
vēl nebija draudzībā ar Franciju, – tātad karš būtu noticis starp Franciju vienu pašu un 
Vāciju. Politiķi gribēja iegūt diplomātisku spožumu – novērst karu. 1909. gadā Austrijas 
ģenerālštāba priekšnieks bija devis padomu iesākt karu ar Itāliju un to sakaut (toreiz bija 
ass konflikts starp Itāliju un Austriju), jo arī še apstākļi bija tādi, ka karš būtu bijis tikai 
starp Itāliju un Austriju.

1912. g. izcēlās atkal ass konflikts starp Franciju un Vāciju. Ģenerālštāba priekšnieks 
bija atzīmējis, ka tas ir pēdējais daudzmaz izdevīgākais stāvoklis, jo katrs nākošais gads 
apsola stāvokļa maiņu par sliktu Vācijai. Toreiz Krievijas armija vēl nebija gatava, Fran-
cija šinī gadā tik vēl ieveda 3 gadu kara dienestu, bet tas vēl nebija sācis dot rezultātus, 
Anglija vēl nebija ciešā sabiedrībā ar Krieviju un Franciju. Diplomāti atkal karu novērsa, 
bet pieņēma to 1914. g., kad kara vadoņi uzskatīja karu par neizdevīgu.

Visa Vācijas kara vešanas sistēma bija uzbūvēta uz ātrumu: Vācijas ienaidniekiem 
bija ļoti liels spēku pārsvars, tādēļ Vācijai atlikās vienīgais līdzeklis  – gūt uzvaru caur 
ātrumu, t. i., iesākt mobilizāciju agrāk un tad uzbrukt ienaidniekam, kamēr tie vēl nav 
sagatavojušies, kā izdarīja Japāna karā ar Krieviju. Vācu diplomāti novilcināja sarunas 
tik tālu, ka pasludināja mobilizāciju vēlāk nekā Krievija un Francija: tātad atņēma kara 
vadonim arī šo ieroci. Gluži otrādi darbojās Francijas politiķi: kamēr ģenerālštābs teica, 
ka izredzes uz sekmēm mazas, tikmēr politiķi piekāpās un novērsa konfliktus. Un kad 
ģenerālštābs teica, ka Francijas pusē ir drošs pārsvars, tad viņi iegāja arī uz karu.

Kad karš jau iesācies, tad arī savējo politiķi var vai nu pabalstīt kara vadoni, vai gata-
vot tam jaunas grūtības. Ļoti spilgti mēs to redzam pasaules karā, lai gan arī agrāko karu 
vēsture dod tikpat spilgtus piemērus. No Sabiedroto puses karu iesāka Francija, Krievija, 
Serbija, Anglija, Beļģija un Japāna, – un kara beigās pie Sabiedrotajiem bija pievienojušās 
vairāk par 20 valstīm. Turpretim Vācijas un Austrijas diplomāti ar lielām pūlēm piedabū-
ja tikai Turciju un Bulgāriju, kuras jau agrāk atradās Vācijas–Austrijas sabiedrībā. Vai še 
nebija kara vadonim jauna traģēdija, kad pastāvīgi tam nāk virsū jauni ienaidnieki. Bez 
šaubām, Sabiedroto politiķi atradās izdevīgākā stāvoklī: Sabiedroto flote pārvaldīja pa-
saules jūras un ar draudiem no jūras varēja piespiest pievienoties neitrālos. Tomēr daudz 
kas bija iespējams arī Austrijas–Vācijas politiķiem, ja tie būtu bijuši vairāk piekāpīgi. No 
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otras puses, ja politiķi paši neko nespēja darīt, tad dažos jautājumos vajadzēja dot kara 
vadonim rīcības brīvību. Ar draudiem vai iebrukumu bija iespējams piespiest Rumāniju 
pievienoties pie Austrijas; ar ne visai lieliem upuriem bija iespējams nepielaist Itāliju pie 
pievienošanās Sabiedrotajiem.

Otrs politiķu un kara vadoņu kopdarbības punkts kara laikā: noregulēt attiecības 
starp sabiedrotajiem. Vācijai un Austrijai līdz 1916. g. nebija kopējas kara vadības – katra 
valsts karoja atsevišķi.

Kara vadonim ir ļoti lielas intereses iekšējā politikā: iekšējā politika var nostiprināt 
armiju un var pilnā mērā demoralizēt; pirmo mēs redzam Vācijā līdz 1918. g. un otro – 
Krievijā un Vācijā pēc revolūcijas. Kara vadonim ir vajadzīgs noteicošs vārds iekšējā poli-
tikā, jo tagad karus ved nevis armijas, bet tautas. 

Kara beigšanas jautājumā kara vadoņu un politiķa kopdarbībai ir jābūt tikpat ciešai, 
kā karu iesākot.

Ja kara vadonis teic, ka nav izredzes uz uzvaru, tad politiķim ir jānāk palīgā. Miera 
sarunu sākuma moments ir tikpat svarīgs, kā kara sākums, tādēļ to var noteikt tikai kara 
vadonis. Miera sarunu sākums neizdevīgā laikā pacels ienaidnieka spēkus, parādīs tam 
mūsu spēku trūkumu un mūsu karaspēkā pamazinās uzvaras gribu. Nesekmju gadījumā 
nelaikā iesāktās miera sarunas var pilnīgi noslīcināt kara vadoni, kā tas notika ar Vāci-
ju, bet arī sekmju gadījumā nelaikā iesāktas miera sarunas var pilnīgi pazaudēt uzvaru 
rezultātus. 

Slikta politika saista kara vadoņa rokas un kājas un saistītu to sūta kaujā; laba po-
litika laiž svabadu kara vadoni kaujā un vēl pabalsta katru viņa kustību. Katram izglīto-
tam kara vadonim ir labi jāstudē kā kara, tā politiskā vēsture, jo tas ietilpst viņā zinā-
šanās, viņa specialitātē, tas ir viņa miera laika sagatavošanās darbs. Turpretim politiķu 
vēstures zināšanas bieži vien ierobežojas ar vidusskolas vēstures kursu, kurš pie tam vēl 
gadiem top stipri aizmirsts. Tādēļ tad arī bieži vien nāk priekšā, ka politika top par pirmo 
akmeni kara vadoņa ceļā kara laukā.

Kara vadonis un karaspēks

„Militāro rakstu krājuma” pirmajā numurā es jau runāju par kara vadoņa un ļaužu 
masas attiecībām. Karaspēks arī ir zināma, tikai stingri norobežota veida – apbruņota 
ļaužu masa. Tomēr karaspēks ir citāda apbruņota ļaužu masa, ne kā tā, kuru mēdz saukt 
par psiholoģisko baru. Visu pirmā un varbūt galvenā karaspēka vadoņa atšķirība no psi-
holoģiskā bara vadoņa. Psiholoģiskā bara vadoni izbīda bars, vai pats uz savu iniciatīvu, 
vai arī pretendējošais bara vadonis iespaido baru tā, lai tas izbīdītu viņu par savu vadoni. 
Turpretim kara vadonis pats saņem karaspēku savās rokās un pārvērš to par padevīgu 
ieroci. Kara vadonis vienmēr ved un izspaido savu karaspēku, bet nekad neļauj ne tikai 
vadīties, bet par vismazākajā mērā iespaidoties no karaspēka. Psiholoģiskā bara vado-
nis bieži vien top vadīts no bara un, ja tas netiek vadīts, tad tomēr iespaidots tas tiek 
vienmēr; psiholoģiskā bara vadonim vienmēr ir jārēķinās ar bara tieksmēm; ja viņš to 
nedara, tad viņš var zaudēt savu varu pār to. Psiholoģiskā bara vadonis ir sava bara jūtu 
centrs; kara vadonis ir kara organisma galva šī vārda pilnā nozīmē: viņš arī ir jūtu centrs, 
bet jūtu centrs, kas padots prātam, un tādēļ viņš ar savu prātu valda pār visa karaspēka 
jūtām un prātu. Tā kā kara vadonis ir kara organisma galva, tad viņam nav jādarbojas uz 
karaspēka neapzinīgām jūtām un instinktiem, kā to dara psiholoģiskā bara vadonis; kara 
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vadonis darbojas uz karspēka apzinīgām jūtām – jūtām, kuras ir atzītas un apstiprinātas 
no prāta. Pateicoties revolūcijai, kara vadonis bieži vien netiek izšķirts no bara vadoņa. 
Nopietnam cilvēkam revolūcijas laikmets visgaišāk rāda starpību starp kara vadoni un 
bara vadoni. Kerenskis bija tipisks bara vadonis: viņš sajūsmināja baru un sajūsminātas 
masas domāja sūtīt uzbrukumā, bet kas no tā iznāca? Sajūsminātie pulki, braucot uz 
fronti, pazaudēja sajūsmu jau ceļa un, nenobraukuši līdz frontei, atgriezās atpakaļ uz 
aizmuguri. Krievu armijas sagraušanas laikā ir izpeldējuši uz augstām vietām virsnieki, 
kuriem nebija nekādu kara vadoņu īpašību, bet, gribēdami iegūt popularitāti un godu, 
bieži vien centās to panākt, pārvēršoties par bara vadoņiem (Bonč-Brujevičs, Radus-Sen-
kovičs, Verhovskis, Muravjovs, Vācietis un citi, nerunājot jau nemaz par tādiem kā Kri-
ļenko, Kerenskis, vai revolucionāro bandu vadoņiem kā Mahno, Bulak-Balahovičs un Uk-
rainas atamani). Tādēļ, ka virsnieki pārvērtās par bara vadoņiem, paviršam novērotājam 
arī var sajukt jēdzieni par kara vadoni un bara vadoni. Neviens no īstiem kara vadoņiem 
nekad nav mēģinājis vadīt karaspēku ar bara vadoņa paņēmieniem. Vācijas armijas Rie-
tumu frontes ģenerāļi un virsnieki revolūcijas un miera slēgšanas laikā visi palika savās 
kara vadoņu lomās, nepārvēršoties par bara vadoņiem, tādēļ arī frontes karaspēks bija 
paklausīgs, tādēļ tikai vācu armijas izveda kārtīgu atiešanu pēc pamiera noslēgšanas; 
atiešanu, kuras noteikumi bija ārkārtīgi grūti. Un tanī pašā laikā Vācijas iekšienē bija pil-
nīga revolūcija un visa vara atradās kareivju un strādnieku padomju rokās. 

Tagadējā laikmetā demokrātisma jēdziens ir tapis par modes zirdziņu. Demokrātis-
ma jēdzienu katrs iztulko pēc savām vajadzībām un jāj uz šī zirdziņa tur, kur ar savām 
paša spējām tas nevar tikt. Šie „demokrātisko ideju” izpildītāji un padziļinātāji tad arī 
mēdz pielīdzināt kara vadoni kuram katram valsts ierēdnim, kad patiesībā starp valsts 
ierēdni un kara vadoni ir milzīga starpība. Katrs valsts ierēdnis dara tikai to, kas likumā 
vai instrukcijās noteikts, vai ko tam uzdod priekšniecība. Ja ierēdnis ir izdarījis visu uz 
likuma pamata – nav likumu pārkāpis – tad tas nav arī atbildīgs par sava darba rezultā-
tiem. Ierēdnis vienmēr var aizsegties ar likumu vai instrukciju pantiem. Ja ierēdnis ir visu 
izdarījis pēc likuma, bet viņa apakšnieki nav viņa rīkojumus izveduši dzīvē, tad ierēdnis 
arī nebūs atbildīgs: ierēdņus vienmēr un visur sedz likums. Bez tam ierēdnim nav vaja-
dzīgs riskēt ar savu dzīvību. Kara vadonis kara operāciju izvešanā nekad un nekur nevar 
paslēpties aiz likuma pantiem. Kas top apvainots katrā neizdevībā? – Vadonis: vienmēr 
un visur ir vainīgs vadonis, ja kas nebūt ir slikti izgājis. Vadonis vienīgais ir atbildīgs arī 
tajos gadījumos, ja viņa apakšnieki ir nepareizi rīkojušies vai nolaidīgi darbojušies (tas 
jau nav kara vadonis, kurš neveiksmi uzveļ apakšniekiem), vadonis vienmēr un visur sedz 
savu apakšnieku darbus. Vadonis tāpat riskē ar savu dzīvību kā viss karaspēks.

Bieži vien var dzirdēt ieskatus, ka tagadējā „demokrātiskā” laikmetā apbruņota tau-
ta sastāda nacionālo armiju un nacionālais karaspēks darīs varoņa darbus un nebīsies 
ne no kādām briesmām, dzīts no tēvijas mīlestības, sajūsmināts no nacionālās apziņas 
un apvienots caur „apzinīgu” disciplīnu, kas radusies no viņa likumības sajūtas un pat-
riotisma. Bez šaubām, tēvijas mīlestība, nacionālā apziņa un disciplīna ir ļoti svarīgi, bet 
ne paši galvenie faktori. Vispārīgā karaklausība ir jau simts gadu atpakaļ ieviesta gandrīz 
visās valstīs. Pēc pasaules kara Eiropas valstis nav tapušas vairāk nacionālas nekā bija 
priekš pasaules kara, izņemto uzvarētās valstis: Vāciju, Austriju, Ungāriju un Bulgāriju, 
kuras vienīgās tagad ir pilnīgi nacionālas. Tātad nacionālā sajūta tagad nespēlēs lielāku 
lomu, kā sen agrāk. Ja tēvijas mīlestība un nacionālā sajūta ir mājojusi katrā valstī, ar ko 
tad izskaidrojas tie vēsturiskie fakti, ka vienas valsts karaspēks karo daudz labāk nekā ot-
ras? Ar ko izskaidrojams tas, ka vienas un tās pašas valsts karaspēks zināmos laikmetos 
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ir bijis ļoti stiprs un citos laikmetos daudz vājāks? Visgaišākos pierādījumus var dot fran-
ču un krievu revolūcijas kari. No franču revolūcijas sākuma, 1789.–1796. g., revolucionā-
ri nacionāli demokrātiskais franču karaspēks nav bijis spējīgs parādīt nevienu varonīgu 
uzvaru. Tikai sākot no 1796. g., franču Itālijas armija, kuru komandēja Bonaparts, deva 
spīdošas uzvaras. Vai tagadējā krievu nacionālā armija ir stiprāka kā pasaules kara sāku-
mā, kad krievu armija bija daudz mazākā mērā nacionāla? Vai pasaules kara laikā Krie-
vijas armijas sveštautieši un to starpā latvieši  – karoja sliktāk par krieviem? Pasaules 
karā Austrijas armija bija vienīgā, kurā daži sveštautieši nekaroja, bet padevās gūstā, bet 
Austrija taču nebija viena valsts. Un tomēr arī Austrijas armijā dažas no tām tautām, 
kas tagad ir nodibinājušas vai nu neatkarīgas valstis, vai pievienojušās pie saviem tautas 
brāļiem – bijušiem Austrijas ienaidniekiem, – karoja ļoti varonīgi: ungāri, horvāti, bos-
nieši un pa daļai arī galīcieši un poļi. Tālāk, austriešu karaspēks pasaules karā vislabāk 
pierāda vadoņa nozīmi: austriešu karaspēka daļas, kuras tika padotas vācu ģenerāļiem, 
veda kaujas daudz sekmīgāk nekā zem austriešu ģenerāļu vadības. 1916. g. Balkānos, kur 
darbojās vācu, austriešu, bulgāru un turku karaspēka daļas, bulgāri un turki uzstājušies 
visasākajā formā (pat atsakoties turpināt karu) par to, lai kopīgā vadība Balkānos tiktu 
nodota vācu ģenerāļu rokās, bet ne kāda nebūt cita – austrieša, bulgāra vai turka.

Patriotisms un nacionālisms ir īpašības, kuras padara karaspēku tikai par daudz 
stiprāku un asāku ieroci vadoņa rokās, ieroci, pie kura nostiprināšanas un uzasināšanas 
vadonim nav vairs jāpieliek liekas pūles un nav jātērē laiks.

Tauta, kurā miera laikā ir ieaudzināta likumība un disciplīna, bez šaubām dos mo-
rālā ziņā stipru karaspēku. Bet kara disciplīna nedibinās tikai uz likumiem un disciplinā-
riem reglamentiem: disciplīnu dod vadonis. Ja disciplīna vislielākajā mērā neatkarātos 
no vadoņiem, tad visās karaspēka daļās vienmēr būtu vienāda disciplīna, bet tas tā ne-
kad un nekur nav ne miera, ne sevišķi – kara laikā. Mēs labi zinām, ka kara laikā viena 
karaspēka vienība iet ugunī un ūdenī uz sava vadoņa pavēli, kamēr otra vienībā to ne-
dara, mēs labi zinām, ka viena un tā pati karaspēka vienība viena priekšnieka vadībā ir 
darījusi varoņa darbus, kamēr otra priekšnieka vadībā šī pati karaspēka vienība ir bijusi 
ļoti gļēva. Ne par velti senie romieši teica, ka aitu bars, vadīts no lauvas, ir labāks par 
lauvu baru, vadītu no aitas.

Ar kādiem līdzekļiem tad kara vadonis vada savu karaspēku, palielinot tā stipru-
mu? – Ar savu personību, savām personīgām īpašībām. Ar savu personību kara vadonis 
iegūst karaspēka sirdi un dvēseli. Karaspēks lepojas ar savu vadoni. Karaspēks labprāt 
pārnes vislielākās grūtības, briesmas un iet redzamā nāvē, un lepojas ar šīm pārnestām 
grūtībām un briesmām. Karaspēks mīl vadoni, ir padots tam ar sirdi un dvēseli un izpil-
da katru pavēli, neskatoties uz briesmām un nāvi, tādēļ, ka vadonis ved karaspēku uz 
uzvaru – godu un slavu, jo lielākas grūtības, jo lielāks gods un slava: viegli un lēti dabūti 
panākumi nedod godu un slavu un nepaceļ vadoni karaspēka acīs, jo karaspēks zina un 
jūt, ka bija iespējams panākt daudz vairāk, ja tikai būtu pielikta enerģija.

Es pievedīšu dažus piemērus par lielo vadoņu darbību. Vispirms par lielāko Krievijas 
vadoni Suvorovu. Vēl būdams par pulka komandieri, 1768. g. rudenī Suvorovs saņem pa-
vēli pāriet ar pulku ātros maršos no Lādogas uz Smoļensku.

Attālums 850 verstis tiek noiets 30 dienās, novembra mēnesī; marša laikā no pul-
ka atpakaļ palikuši (saslimuši) 6 un pazudis 1 kareivis. Pavasarī 1769. g. Suvorovam tiek 
pavēlēts pāriet ar pulku steidzīgā kārtā no Minskas uz Varšavu. Šis maršs izvests ar šķūt-
nieku zirgiem, bet caur rajonu, kura iedzīvotāji sacēlušies, kādēļ kustība jāizpilda kaujas 
gatavībā. No Minskas līdz Varšavai 560 verstu garo maršu Suvorovs izvedis 12 dienās. Šie 
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marši bija galvenais līdzeklis pārsteigt ienaidnieku. Karā pret frančiem 1799. g. šie ātrie 
marši dod Suvorovam lielas priekšrocības. Kauja pie Trebijas upes 7. un 8. jūnijā tiek jau 
zināmā mērā sagatavota caur to, ka 6. jūnijā Suvorovs, nogājis 36 stundās 80 verstis (jū-
nija karstumā Itālijā), uzbrūk Makdonalda avangardam pilnīgi negaidīti. 7. jūnijā (Suvo-
rova krievu-austriešu karaspēks 22 000, Makdonalda – 33 000 vīru liels) kauja neizšķirta 
un 8. jūnijā Suvorovs turpina uzbrukumu. Kaujā franči sāk ņemt pārsvaru: vienas krievu 
kolonnas priekšnieks ģenerālis Bagrations ziņo, ka uz priekšu netiek, jo lieli zaudēju-
mi un karaspēks noguris; Suvorovs pavēl uzbrukt bez kavēšanās. Otras krievu kolonnas 
priekšnieks ģenerālis Rozenbergs personīgi ziņo, ka nevar izturēt uzbrukumus un vajag 
atkāpties. Suvorovs, tanī laikā atrazdamies pie liela akmens, atbild Rozenbergam: „Pa-
mēģiniet pavelt šo akmeni,  – nevarat?  – nu tad mūsu karaspēks arī nevar atkāpties. 
Austriešu karaspēka priekšnieks ģenerālis Melass atsūta savu adjutantu pie Suvorova 
ar jautājumu: „Uz kurieni pavēlēsiet atkāpties?”, jo austrieši bija sākuši ciest pilnīgu 
neveiksmi. Suvorovs pavēl atbildēt ģenerālim Melasam: „Uz Piašencu!” (Piašenca at-
radās Melasam uzbrūkošā ienaidnieka aizmugurē). Kaujas novilkās līdz vakaram, un 
abas puses paliek gandrīz uz vecajām vietām. Vakarā Suvorovs izteic priekšniekiem un 
karaspēkam pateicību par uzvaru un pavēl rītu sākt vajāšanu. Naktī Makdonalds iesāk 
atkāpšanos, un nākošu rītu krievi patiesi iesāk enerģisku vajāšanu, caur ko Makdonalda 
karaspēks demoralizējas tik tālu, ka pat nevar vairs aizturēties un nekārtībā aiziet aiz 
Apenīnu kalniem, kur pievienojas Moro armijai. Šī kauja uzvarēta tikai ar vadoņa per-
sonīgo iespaidu. Tāpat caur Suvorova personīgām īpašībām tika iegūta otra uzvara pār 
frančiem pie Novi. Pēc tam tika izvesta slavenā atkāpšanās caur Alpu kalniem, par kuru 
vācu militārais rakstnieks – pasaules kara dalībnieks Freitāgs-Loringhofens (Freytag von 
Loringhoven) – teic sekojošo, salīdzinot Suvorova un Hanibāla pāriešanas pār Alpiem: 
„Jo vairāk kara vadonis ir ieradis prasīt no sava karaspēka, jo drošāks viņš var būt, ka 
karaspēks šos prasījumus izpildīs. Kareivis ir tikpat lepns uz pārnestām grūtībām, kā 
uz pārnestām briesmām. Šis lepnums vēl lielāks tapa Hanibāla karaspēkā caur to, ka 
Hanibāls vairākkārt savus neizdevušos pasākumus, kuri bija saistīti ar ārkārtīgām grūtī-
bām, nostādīja tādā gaismā, ka tie izlikās par lielām sekmēm, kā to darīja Suvorovs savā 
Alpu maršā.”

1799. g. rudenī Suvorovs ar 20 000 vīru lielu krievu karaspēku un vienu austriešu bri-
gādi devās no Augšitālijas uz Šveici, lai tur savienotos ar Augšreinas, Lintas un Limmatas 
upju ielejās izkaisīto sabiedroto karaspēku – pavisam 40 000 vīriem, pret kuru atradās 
50 000 franču karaspēka Massena vadībā. Pēc niknas kalnu kaujas Suvorovs ieņem St. 
Gotharda pāreju, kura bija aizsargāta no franču divīzijas, un aiziet līdz Altdorfai. Tā kā 
pretēji viņa cerībām (ievāktajām ziņām), ceļš no Fīrvaldštetera ezera nodomātajā vir-
zienā tālāk negāja, tad Suvorovs pagriezās pa grūto kalnu celiņu uz Kincigkulmu. Šeit 
viņš dabū zināt, ka par šo laiku Šveicē atrodošais sabiedroto karspēks pilnīgi sakauts 
un izklaidēts. Pārvarot neizteicamas grūtības, viņš pagriežas caur Prageli un Glarusu, 
pie kam viņa arjergards pie Mnotas upes sekmīgi atsit franču uzbrukumu; pēc tam caur 
Sernftas upes ieleju viņš sasniedz Augŗeinas ieleju. Šis maršs cauri augstajiem Alpiem no 
21. septembra līdz 10. oktobrim izvests trijās nedēļās ar nepārtrauktām kaujām, grūtī-
bām un trūkumiem; tas maksāja apmēram trešdaļu no cilvēkiem, lielāko daļu zirgu un 
visus no Vareses līdzpaņemtos lielgabalus. Šie zaudējumi ir tādi kā pazaudētā kaujā; bet 
gluži otrāds bija morāliskais iespaids. Ja Suvorovs un viņa karaspēks paskatījās atpakaļ 
uz izvesto maršu, caur apvidu, par kuru tie līdz šim maz ko bija zinājuši, tad vajadzēja 
rasties iespaidam, ka viņi, līdzīgi neapturamai straumei, izlauzuši visus dambjus, kurus 
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ienaidnieks tiem ceļā cēlis. Ja mēs redzam, ka Suvorovs šo maršu, kurš patiesībā bija 
kritisks viņam, apgaismo kā uzvaras gājienu, tad mēs to nevaram pielīdzināt pie lielī-
šanās, ar kuru viņš būtu gribējis segt savu neveiksmi. Ja Suvorova maršs materiālā ziņā 
vairāk līdzinājās neveiksmei nekā uzvarai, tad morālā ziņā tas līdzinājās vairāk uzvarai 
nekā neveiksmei.

Bonaparts iesāk savu kara vadoņa lomu 1796.  g.; 2.  martā viņš apprec Žozefīni, 
11. martā viņš aizbrauc uz fronti un 27. – pieņem armijas komandēšanu, izlaizdams pa-
zīstamo uzsaukumu karaspēkam:

„G. N. Nicā, 7. žerminālī IV.
Zaldāti! Jūs esat kaili, slikti uzturēti, valdība ir Jums daudz parādā, bet viņa nevar 

neko Jums dot. Jūsu izturība un drošsirdība, kuru Jūs esat starp šīm klintīm parādījuši, ir 
apbrīnojama, bet Jūs neesat ieguvuši nekādu slavu; nekāds spīdums Jūs neapgaismo. Es 
gribu vest Jūs bagātākos pasaules līdzenumos. Bagātās provinces, lielas pilsētas būs zem 
Jūsu varas, Jūs dabūsiet tur godu, slavu un bagātību. Itālijas zaldāti! Jums nepietrūks 
varonības un izturības.”

Parakstījis Bonaparts.

Šī pavēle ir pilnā mērā revolucionāra ģenerāļa uzsaukums – proklamācija – tas ir 
nodoklis tā laika apstākļiem. Ir jāņem vērā, ka arī pie Bonaparta atradās valdības komi-
sārs. Nonācis armijā, Bonaparts jau rāda pavisam citu izturēšanos: viņš sāk ņemt armiju 
cieši rokās, sākot no augšas – no divīziju komandieriem. Jāpiezīmē, ka starp viņam pa-
dotajiem bija daudzi vecāki revolūcijas ģenerāļi, kuri jau sen bija karojoši frontēs, bet 
Bonaparts ieradās pilnīgi nepazīstams, gandrīz bez kādiem nopelniem. Sevišķi nemierā 
ar Napoleona nozīmēšanu bijuši divi visvecākie divīziju komandieri: Massena un Anžero. 
Bonaparts pavēlējis ierasties divīziju komandieriem. Tie salasījušies vienā no Bonaparta 
divām istabām. Bonaparts licis tiem zināmu laiku pagaidīt un tikai tad iznācis pie tiem. 
Gaidot Massena ar Anžero sarunādamies teikuši: „Es gribu redzēt, kas vadīs armiju, vai 
mēs, vai šis jaunais cilvēks!” Ienācis uzgaidāmajā istabā, Bonaparts apsveicis ģenerāļus 
un pateicis tiem savas prasības attiecībā uz priekšā stāvošajām operācijām, kārtību un 
disciplīnu. Pēc tam tūliņ piemetinājis, ka divīziju komandieri var nekavējoši atgriezties 
pie savām divīzijām. Iznākot no istabas, Anžero teicis Massenam: „Es nesaprotu, kā tas 
notika, bet attiecībā pret šo jauno cilvēku es jūtos kā skolēns pret skolotāju.” 11. aprīlī 
Napoleons iesāk savu pirmo uzbrukumu, kurš beidzas ar spīdošām sekmēm. Pēc pirmās 
uzvaras Napoleons sāk ievest armijā kārtību un disciplīnu: viņš ir devis karaspēkam uz-
varu – godu un slavu – un tādēļ tagad tam ir pilnas tiesības prasīt arī no karaspēka daudz 
ko. Jo vairāk uzvaru un slavas Napoleons dod savam karaspēkam, jo vairāk viņš prasa no 
sava karaspēka. Napoleons bija kara ģēnijs, kuram līdzīgu ir ļoti maz pasaules vēsturē. 
Napoleonu var pielīdzināt tikai no senajiem kara vadoņiem Hanibālam, bet jaunajā vēs-
turē līdzīgu nav. Napoleons bija ģēnijs un ģēnija māksla ir izmantojama, bet ģēnijam 
piemīt arī negatīvās īpašības: ģēnijs nezina robežu nekur un nekādā ziņā. Citās mākslas 
nozarēs robežu neatzīšana nedod negatīvus rezultātus, bet praktiskajā kara mākslā ro-
bežu neatzīšana gatavo ģēnijam un kopā ar viņu arī valstij katastrofu.

Par Napoleona attiecībām pret karaspēku var teikt tikai to, ka viņam līdzīgs (varbūt 
viņu pārspējošs) bija tikai Hanibāls. Tikai šie divi kara vadoņi ir panākuši to, ka kara-
spēks nekad un nekur nav kurnējis pret kara vadoni, neskatoties ne uz kādām grūtībām. 
Šiem diviem kara vadoņiem ir piemitusi „dēmoniska” spēja vadīt ļaudis nāvē. Napo-
leons nekad nežēloja ļaudis, un karaspēks bija laimīgs mirt par godu savam vadonim. 
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Ir jāpiezīmē, ka nacionālā apziņa un sajūta še nespēlēja ne mazāko lomu. No Napoleo-
na lielās 1812. g. armijas puses bija sveštautieši, un arī šie sveštautieši bija laimīgi mirt 
zem Napoleona acīm. Poļu kavalērija, pārejot pār Njemanas upi, tīšā prātā jāja pār upes 
dziļumu, lai parādītu Napoleonam, ka tie nāves nebaidās, un patiesi daudzi bija laimīgi 
slīkt Napoleona acu priekšā. Vācieši, itālieši, spānieši dievinājuši Napoleonu 1812. g. kara 
gājienā uz Maskavu tik pat augsti kā franči. Tādas grūtības, kādas pārnes Napoleona 
armija 1812. g., nav nākušas priekša pat pasaules karā. Ejot uz Maskavu karstā augus-
ta laikā, Davonta korpusam nācies Minskas guberņā taisīt ļoti ātrus maršus: kareivjiem 
no padusēm sviedru vietā tecējušas asinis. Atgriežoties no Maskavas, bada un aukstu-
ma nāve gaidīja uz katra soļa, un tomēr pret Napoleonu nepacēlās nekāda kurnēšana. 
Maršals Nejs ieguva pie atkāpšanās tādu slavu karaspēka starpā, kādu tas nebija ieguvis 
nevienā uzvarā: pie atkāpšanās maršala Neja korpuss sastādīja arjergardu un, nonākot 
pie Smorgonas miestiņa, no korpusa bija atlikuši tikai daži simti kareivju. 1812. g. gandrīz 
visa lielā armija bija gājusi bojā, bet tomēr 1813. un 1814. g. no atliekām un jauniesauk-
tajiem bija iespējams saformēt jaunu armiju, kura, lai gan bija slikti apmācīta un vadīta, 
tomēr dievināja savu vadoni Napoleonu. Pat vēl 1815. g. beidzamajā kaujā, kad kauja jau 
bija izšķirta un atliekas no Napoleona armijas izkaisītas, saujiņa vecās gvardes, izpildot 
doto uzdevumu, veda kaujā pie Belallianannas kroga. Kad šai gvardes saujiņai, ielenktai 
un apšaudītai no visām pusēm, angļi likuši priekšā izbeigt veltu asinsizliešanu un pado-
ties gūstā, piecēlies ievainots kaprālis, pacēlis karogu un atbildējis: „Vecā gvarde mirst, 
bet nepadodas.” Tāds stāvoklis, kad kara vadonis ir saaudzis vienā organismā ar savu 
karaspēku un sastāda pēdējā galvu vārda pilnā nozīmē: galvu nevar atdot, kamēr kāds 
muskulis var darboties.

Karspēks izturējās pret Napoleonu ar pilnīgu neierobežotu padevību: Napoleonam 
bija absolūta vara pār savu karaspēku, pie kam nebija gandrīz nekādas izšķirības starp 
franču tautības un citu, iekaroto vai sabiedroto zemju karaspēkiem, – visi vienādi die-
vināja savu vadoni. Kara vēsture mums rāda, ka tik lielu karaspēka padevību, kādu ir 
baudījis Napoleons, baudījuši tikai ļoti reti no lielajiem kara vadoņiem; noteikti var uzrā-
dīt no senajiem laikiem Hanibālu un – jaunākiem laikiem – amerikāņu savstarpējā kara 
dienvidnieku vadoni ģenerāli Lī (Lee).

Starp Napoleona ienaidniekiem arī bija daži ļoti spīdoši kara vadoņi: Krievijas ģe-
nerālis Barklajs de Tolli, Austrijas ģenerālis firsts Švarcenbergs un Prūsijas ģenerālis Bli-
hers (Blücher). Blihers ar savām īpašībām un spējām ļoti līdzīgs Suvorovam; tāpat kā 
Suvorovs, viņš apbrīnojami iespaidoja savu karaspēku un pēdējais bija tam apbrīnojami 
padevīgs, ja arī ne tādā mērā kā Napoleonam viņa karaspēks. Blihers bieži vien cieta 
neveiksmes, dabūdams triecienus no Napoleona. Bet to pašu sakauto armiju Blihers pēc 
3–4 dienām spēja no jauna vest kaujā, un šī armija cīnījās atkal tik varonīgi kā pirmajā 
kaujā. Napoleons uz Elbas salas (pēc pirmās gāšanas no torņa) 1814. g. izteicies par Bli-
heru: „Šis vecais sātans uzbruka man vienmēr ar vienu un to pašu straujumu. Tikko sa-
kauts, viņš tūliņ tapa par kaujas spējīgu.” Sakautu armiju var pārvērst īsā laikā par kaujas 
spējīgu tikai tad, ja karaspēks neaprobežoti uzticas savam vadonim.

Suvorovs, Napoleons un Blihers ir ārkārtīgi spilgti piemēri attiecībā uz karaspēka 
padevību savam vadonim: Napoleonu karaspēks dievināja un pret Suvorovu un Bliheru 
karaspēks izturējās ar tādu padevību, kādu vien iespējams parādīt mirstīgam cilvēkam. 
Vadoņi, kuri ir baudījuši karaspēka padevības un uzticības apliecinājumus, ir diezgan 
daudz; katram izcilam vadonim karaspēks uzticas un padodas vislielākā mērā. Karaspē-
ka uzticības un padevības iegūšana ir viena no izcilu vadoņu īpašībām, jo bez karaspēka 
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uzticības vadonis nav spējīgs iegūt nevienu lielu uzvaru. Ja karaspēks pilnā mērā neuzti-
cas un nepadodas savam vadonim, tad tāds karaspēks nekad arī nevedīs niknu kritisku 
kauju, izpildot doto uzdevumu. Vadonis, kurš nebauda pilnā mērā karaspēka uzticību, 
būs spējīgs iegūt uzvaru tikai ar lielu spēku pārsvaru, vai pateicoties tam, ka pretinieka 
spēki kā taktiskā, tā morāliskā ziņā ir daudz zemāki.

Ar kādiem līdzekļiem tad šie izcilie vadoņi un kara mākslas ģēniji ir ieguvuši tādu 
neaprobežotu karaspēka padevību un uzticību? Vispirms ar tiešo iespaidošanu: izcils va-
doņa personīgais pārsvars dod sevi sajust pat pie pirmās sastapšanās, kā tas redzams 
no augšējā piemēra par Napoleona pirmo sastapšanos ar saviem divīziju komandieriem. 
Arī vispārīgā dzīvē katrs būs novērojis, ka, sastopoties ar nepazīstamiem ļaudīm, kāda 
persona jau pie pirmās sastapšanās dara cienījamu iespaidu, kamēr kāda cita, turpretī, 
iespaido mūs pavisam pretēji. Pie ilgākas kopdarbības un, sevišķi, kara dienestā un vēl 
kara laukā, apakšnieki vienmēr ļoti labi un pareizi novērtē savus priekšniekus. Priekšnie-
ka īso prātu vai rakstura trūkumu nenoslēps no apakšniekiem ne augstā dienesta vieta, 
ne spožais apģērbs ar dažādām goda zīmēm. Ar labsirdību, izpatikšanu, runām un ci-
tiem lētas popularitātes līdzekļiem ir iespējams panākt tikai sulaiņa, bļodas laizītāju un 
aizmugures varoņu piekrišanu, bet ne īstu karavīru uzticību.

Apakšniekiem rodas cienība, uzticība un padevība savam vadonim, ja viņi sajūt, ka 
vadonis ir daudz stiprāks, – sajūt vadoņa pozitīvo īpašību pārsvaru. Šīs īpašības sastāda 
fiziskie, morālie un prāta spēki. Mazam priekšniekam pietiks, ja viņš pierādīs lielāku iz-
turību un drošsirdību. Jo augstāku vietu ieņem priekšnieks, jo lielākas būs prasības mo-
rālisko un prāta spēku ziņā; bet drošsirdība arī vienmēr spēlēs galveno lomu, tikai liela 
priekšnieka drošsirdībai ir jābūt daudz plašākai. Vada komandierim pietiek ar personīgo 
drošsirdību. Kara vadonim arī nedrīkst trūkt personīgās drošsirdības. Kara vadonim gan 
nenāksies rādīt drošsirdības priekšzīmi, ejot pulku vai divīzijas kaujā, bet tomēr vienā 
otrā gadījumā taps redzams, ka vadonim trūkst personīgās drošsirdības; sevišķi tagad, 
kad uzbrukumi nāks arī no gaisa, personīgās drošsirdības trūkums var tapt apakšniekiem 
redzams. Kara vadoņa drošsirdība nesastāv tikai personīgā dūšībā, bet drosmē attiecībā 
uz savu karaspēku. Kara vadonis nedrīkst baidīties laist savu karaspēku kaujā, prasīt no 
sava karaspēka smagus upurus. Bez smagiem zaudējumiem nevar būt spožas uzvaras. 
Tas nav kara vadonis, kurš kaujas laikā teiks: „Karaspēks ir noguris un cietis zaudējumus, 
vajag dot atpūtu un nogaidīt.” Karaspēks nekad nekurnēs pret vadoni, kurš prasa grūtību 
pārvarēšanu un zaudējumu pieciešanu, bet karaspēks zaudēs cienību pret vadoni, kurš, 
saudzēdams karaspēku, klausīdams morāli vājo priekšnieku iebildumus, nebūs sasnie-
dzis mērķi un izmantojis izdevīgu gadījumu: „Vajadzēja tikai vēl piespiesties, vēl uzbrukt 
un ienaidnieks būtu galīgi sakauts.” Uzvaras garām palaišanu karaspēks nekad nepiedos 
priekšniekam. Vedot kauju, kara vadonis nedrīkst izrādīt ne mazākās bailes par zaudē-
jumiem vai neveiksmi. Ja kara vadonis ir patiesi cietis neveiksmi – kaujā sakauts, – tad 
viņš nedrīkst zaudēt galvu – tas būtu vadoņa drošsirdības trūkums. Drošsirdīgam va-
donim ir jāuzņem neveiksme tā, itin kā tādas nebūtu bijis; viņam kā ar savu personību, 
tā ar tālāko darbību ir jāiespaido karaspēks tā, itin kā karaspēks nebūtu sakauts, bet 
tikai manevrējot tam ir jāatkāpjas un visai bijušajai kaujai nav nekādas sevišķas nozīmes. 
Spilgtu piemēru šinī ziņā varam redzēt pie Blihera un viņa štāba priekšnieka Gneizenava 
(Gneisenau) 1814. g. februāra mēnesī, kad sabiedroto armijas virzījās uz Parīzi. Blihera 
armija, ejot uz priekšu platā frontē, dabūja stipru triecienu no Napoleona: 10.  febru-
ārī Olsufjevs tiek sakauts, 11.  februārī Sakena korpuss tiek sakauts pie Chateau-Ther-
ry, 12.  februārī Jorks sakauts pie Chateau-Therry un 14.  februārī Blihera galvenie spēki 
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sakauti pie Etoges, pie kam atkāpšanās ārkārtīgi grūta, jo Napoleona kavalērija atradās 
Blihera flangā un pat aizmugurē. Naktī no 14. uz 15. februāri Blihers ar štāba priekšnieku 
apsprieduši stāvokli, pie kam Gneizenavs teicis: „Darīsim tā, itin kā mēs nebūtu sakauti 
un piektajā dienā pāriesim atkal uzbrukumā.” Patiesībā tā arī notika.

Jo lielāks ir vadonis, jo plašākam vajag būt viņa redzes aplokam, lai varētu pieņemt 
pareizus slēdzienus uz pareizas apstākļu novērtēšanas pamatiem. Ja redzes aploks būs 
šaurs, tad stāvoklis un apstākļi nebūs pareizi novērtēti, un tādēļ arī drošsirdība un va-
ronība nedos pozitīvus rezultātus. Priekšnieka prāta spēju nepilnība tāpat ātri top re-
dzama un saprotama apakšniekiem. Nevar būt pilnas uzticības un paļāvības kara vado-
nim, ja top apšaubīta viņa prāta slēdziena pareizība. Kara vadonim vajag pareizi saprast 
ne tikai stāvokli un apstākļus, bet arī savu karaspēku. Karaspēka saprašana ir divējāda: 
taktikas un izturības ziņā. Taktiskā saprašana (ieroču šķiru un viņu īpašību zināšana un 
izlietošana) neietilpst šinī tematā. Kara vadonim vienmēr vajag saprast un labi zināt 
karaspēka stiprumu: ko no karaspēka vēl var prasīt, uz ko tas vēl ir spējīgs un kas iet 
jau pāri par iespējamo. Nevar pavēlēt to, kas pārsniedz karaspēka spēkus: pavēle paliks 
neizpildīta un zudīs vadoņa autoritāte. Galvenais, vajag zināt, ko rokas un kājas spēj. Šī 
zināšana dibinās uz savstarpējo uzticību: ja karaspēks uzticas vadonim, tad viņš arī pa-
reizi zinās savu stāvokli; ja kara vadonis bauda karaspēka uzticību, tad arī viņš var pilnīgi 
paļauties un taisīt savus aprēķinus saskaņā ar apakšnieku ziņojumiem.

Kara vadonim ir vienmēr jārūpējas par savu karaspēku. Ja karaspēks sajutīs, ka kara 
vadonis rūpējas par saviem apakšniekiem tā, kā galva domā par rokām un kājām, tad 
karaspēks jutīs, ka vadonis ir viņa galva, un izturēsies pret to kā pret savu galvu.

Agrākos laikos, kad karaspēks darbojās nelielos rajonos, vadonim bija viegli iespai-
dot visu karaspēku: kaujas laikā visa armija bieži vien redzēja savu kara vadoni. Visa ar-
mija redzēja sava vadoņa drošsirdību, mākslu, raksturu, visas viņa īpašības. Kritiskos 
brīžos kara vadonis ieradās kritiskā vietā un personīgi iespaidoja karaspēku. Napoleons, 
vedot kauju, atradās uz kāda paaugstinājuma, no kura tas pārredzēja gandrīz visu kau-
jas lauku. Kad kauja bija nobriedusi izšķirošam brīdim, tad Napoleons sēdās uz zirga un 
ieradās izšķirošajā vietā, lai ar savu personīgo iespaidu paceltu trieciena grupas morā-
liskos spēkus.

Tagadējās kaujas norisinās ne tā, kā Napoleona laikā; tāpat arī tagadējai (nākošai) 
kaujas vadīšanai jānotiek daudz citādāk. Nopietni pētītāji, pamatojoties uz pēdējiem 
kariem un kaujām, var arī noteikt, kā notiks nākotnes kauju vadība. Bijušais Vācijas 
ģenerālštāba priekšnieks grāfs Šlifens neilgi pēc krievu-japāņu kara, izteicās sekojoši: 
„Nākotnē galvenā kaujas vadītāja uzdevumu izpildīšana pastāvēs iekš tam, ka viņš jau 
priekšlaikus paredzēs varbūtēju sastapšanos ar ienaidnieku un tāpēc uzrādīs savām ar-
mijām un korpusiem uzbrukuma ceļus, iecirkņus un virzienus, apmēram norādīs katras 
dienas uzdevumu. Nebūs vairs Napoleona, kurš stāv uz kalna spožas pavadības vidū. 
Pat ar vislabāko tālskati viņš tagad redzētu ļoti maz. Ja viņš būtu uz zirga, tad viņš būtu 
vislabākais mērķis daudzām ienaidnieka baterijām. Karavadonis atradīsies tālu aizmu-
gurē, kādā nebūt mājā, kur plašas istabas, kur viņam pie rokas telegrāfs, radiotelegrāfs, 
telefoni un signālaparāti, neskaitāmi automobiļi un motorrati, gatavi vistālākajiem 
braucieniem. Tur, ērtā krēslā pie galda, tagadnes karavadonis redz visu kaujas lauku uz 
kartes sev priekšā; no turienes viņš teic ugunīgus vārdus un tur viņš saņem ziņojumus 
no armiju un korpusu komandieriem un gaisa izlūkiem.” Tā uz krievu-japāņu kara piedzī-
vojumu un tehnisko līdzekļu sasniegumu pamata pareģoja nākošo karu vadīšanu ģeniā-
lais Vācijas karavadonis. Pasaules kara piedzīvojumi un tagadējie tehniskie sasniegumi 
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pierāda mums, ka šis pareģojums ir mazliet pārspīlēts, tagadējie kaujas lauki, salīdzinot 
ar Napoleona kaujas laukiem, ir gan nesamērojami plašāki. Arī Napoleons jau pie Bau-
zenes nevarēja pārredzēt kaujas lauku (15 verstis frontē). Bet tagadējie tehniskie līdzekļi 
dod mums iespēju īsā laikā nobraukt ļoti lielus attālumus. Napoleona laikā 15 verstis 
liela attāluma pārvarēšanai bija vajadzīga viena stunda laika (uz laba zirga), tagad vie-
nas stundas laikā ar lidmašīnu var pārvarēt 200–300 verstis lielu attālumu; ar automo-
bili – 50–60 verstis. Tagadējā karā, neskatoties uz milzīgiem attālumiem, ziņojumi un 
rīkojumi sasniedz daudz ātrāk savu mērķi nekā Napoleona laikā, kad kaujas lauks bija 
daudz mazāks. Tādēļ arī tagadējā kara vadonis var ierasties vajadzīgā brīdī kritiskā vietā, 
kur tas pats var daudz redzēt, dot aizrādījumus un ar savu personu iespaidot karaspē-
ku. Zināms, vadonis nevar iet savu pulku priekšā triecienā, aizraujot ar savu varonību 
kareivjus sev līdzi; jo viņu redzētu un no viņa tiktu iespaidoti šādā veidā, lielākais, daži 
simti kareivju, kamēr vispārējā fronte uz zināmu laiku paliktu bez vadības. Toties taga-
dējais karavadonis var ar telegrāfu ļoti ātrā laikā darīt visiem zināmu savu atrašanos 
tieši kaujas laukā, un tāpat ar elektriskās strāvas palīdzību viņa vārdi ļoti ātrā laikā var 
tikt paziņoti visiem apakšniekiem. Tagadējam karavadonim gan nav iespējas personīgi 
parādīties sava karaspēka priekšā – apjāt savu armijas fronti un ar dedzīgiem vārdiem 
pacelt gara stāvokli, kā to vienmēr darīja viduslaiku karavadoņi. Bet arī jau Napoleona 
laikā vairs nebija iespējams vadonim parādīties visa sava karaspēka priekšā. Napoleonu 
pastāvīgi redzēja vienīgi viņa gvarde un viens otrs korpuss, kamēr karaspēka lielākā daļa 
dabūja redzēt savu vadoni ne biežāk kā reizi gadā.

Bez šaubām, tagadējās kaujas vadībai jānotiek no komandēšanas punkta – kaujas 
štāba, kas atradīsies tālu aizmugurē, – ērtas telpas, pēc kartēm, ar tehniskiem līdzek-
ļiem, karavadoņa garīgās īpašības top zināmas vēl ātrāk nekā Napoleona laikā. Ar te-
legrāfu un telefonu (drāts un bezdrāts) ir iespējams sarunāties uz lieliem attālumiem 
katrā brīdī; pie tam telefonā ir dzirdama katra balss intonācija. Apakšnieki var saņemt 
vadoņa rīkojumus daudz biežāk nekā agrākos laikos, un tamdēļ arī apakšniekiem ir vieg-
lāk spriest par sava vadoņa spējām, jo apakšnieki pastāvīgi un nepārtraukti sajūt vadības 
grožus un jūt, ka tie visur atrodas zem vadoņa acīm. Tagadējais karaspēks vēl vairāk nekā 
agrākos laikos gaida, lai viņu vada un lai par viņu rūpējas. Un šajās rūpēs par karaspēku 
tagad ir jāparāda daudz lielāka māksla nekā agrāk: milzu armijas apgādāt ar uzturu, 
apģērbu, kara materiāliem un tās novietot ir daudz grūtāk kā nelielās viduslaiku armi-
jās. Varbūt dažam izliksies savādi, bet tas ir fakts, ka karaspēks ļoti pareizi novērtē, kā 
viņš tiek vadīts un kā par viņu rūpējas. Ja vadība norit lietderīgi un pareizi, tad karaspēkā 
nebūs kurnēšanas ne par grūtībām, ne trūkumiem, bet ja vadība nebūs lietderīga – kara-
spēkā radīsies nemiers pat mazās grūtībās un nelielos trūkumos. 1914. g., kad, sākot no 
10. septembra, iesākās austriešu karaspēka vajāšana no krievu V armijas frontē, no sāku-
ma viss gāja ļoti kārtīgi un karaspēks ļoti akurāti izpildīja uzdevumus. Pieejot pie Sanas 
upes, V armijas fronte jau bija saspiesta šaura; pārejot pār upi un virzoties tālāk, armijas 
fronte palika vēl šaurāka: tātad faktiski vieglāk varēja izpildīt katru kaujas uzdevumu, 
bet patiesībā iznāca citādi. Jau uz Sanas upes krievu uzbrukumi tika vesti diezgan lēni 
un mazenerģiski, bet vēlāk, ja kur nebūt austrieši izrādīja pretošanos, pagāja ilgs laiks, 
kamēr tos paspēja padzīt atpakaļ: karaspēka daļas bija it kā laiskas palikušas. Šīs pašas 
V armijas daļas oktobra mēnesī ļoti ātros maršos pārsvieda uz Varšavu; šajos maršos ka-
raspēkam bija jāiztiek vairākas dienas no vietas (5–6 dienas) tikai ar kaltētu maizi, tomēr 
maršus izdarīja pilnīgi bez nokavēšanās, arī kaujās pie Varšavas V armijas daļas izrādīja 
lielu, ja ne varonību, tad enerģiju pret daudz spēcīgāku ienaidnieku  – pret vāciešiem. 
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Zināms, kareivji un zemākie priekšnieki jau nevarēja ne redzēt, ne zināt, ka septembra 
mēnesī vadība nebija visai izdevīga, bet karaspēks sajuta to instinktīvi, noklausoties vie-
nā otrā vietā vecāko priekšnieku izteicienus un novērojot dažas citas netiešas pazīmes.

Tagadējās manevru kaujas (plašos rajonos ar lielām karaspēka masām) vadīšana, 
bez šaubām, prasa plašas kara zināšanas un lielu kara vadības tehniku. Šī laika tautu 
karā iznākumam ir daudz lielāka nozīme nekā agrākos karos: agrākos karos varēja tikt 
sakauta neliela armija un pazaudēta kāda provinces daļa, tagadējā karā var tikt sakauta 
visa tauta un visa valsts pazaudēt savu patstāvību. Tādēļ arī kaujas plāna pieņemšana 
un pati kaujas vadīšana prasa ļoti lielus morāliskus spēkus  – lielu garīgo drošsirdību: 
pieņemt noteiktu lēmumu un bez mazākām šaubām un svārstīšanās izvest dzīvē. Ja lē-
mums nebūs noteikts, ja dos svārstīgus rīkojumus un aizrādījumus, tad karaspēks to 
sajutīs un zaudēs uzticību vadonim. Ir vajadzīga ļoti liela garīga drošsirdība, lai sviestu 
ugunī tūkstošiem labāko tautas dēlu, bet, ja vajadzības brīdī tas nebūs izdarīts, tad tie 
paši dēli neticēs savam vadonim.

No seniem laikiem līdz pasaules karam (un, bez šaubām, arī visos nākotnes karos) 
viens no visgalvenākajiem vadoņa līdzekļiem karaspēka cieņas un dievināšanas iegūšanā 
ir – uzvara. Karaspēks vienmēr grib uzvarēt, cik šī uzvara arī nemaksātu. Ja vadonis dod 
uzvaru, tad karaspēks ar sirdi un dvēseli pieķersies vadonim.

Pasaules kara piedzīvojumos mēs it kā ļoti maz redzam tik lielu karavadoņu cieņu, 
kad karaspēks ar sirdi un dvēseli būtu pieķēries savam vadonim un to dievinātu. Kamdēļ 
tas tā, to mēs varam izskaidrot ar dažādiem iemesliem. Še lomu spēlē jau šī laika kara 
vešanas apstākļi: vadonis tālu aizmugurē, karaspēks reti redz savu vadoni, vadonis ne-
rada personīgas drošsirdības piemēru un nedala ar karaspēku kara grūtības. Otrkārt, – 
pasaules karš nav izvirzījis pirmās šķiras kara ģēnijus. Treškārt, dažādu politisku aps-
tākļu dēļ karavadoņi tika atcelti un mainīti pat vairākas reizes. Dažādi politiski apstākļi 
dažreiz pat bija par iemeslu karavadoņa autoritātes pamazināšanai. Neskatoties uz visu 
to, mēs tomēr redzam diezgan lielu un augstu cieņu pret dažādiem vadoņiem. Ja atce-
ramies Krievijas armijas karavadoņus, tad katrs vispirms iedomāsies lielkņazu Nikolaju 
Nikolajeviču, lai gan tas bija par virspavēlnieku tikai pirmajā kara gadā, nekādas sevišķas 
uzvaras neieguva, bet viņa virspavēlniecības laikā krievu armijas bija cietušas lielākus 
zaudējumus, kritušos un ievainotos nekā visos pārējos kara gados. Karaspēks tomēr sa-
juta lielu enerģiju, stipru gribu un arī veiklu vadīšanu, kāpēc karaspēks labprāt pārcie-
ta grūtības un lielus zaudējumus. Tādēļ līdz šim laikam bijušie krievu karavīri un bijušie 
Krievijas sabiedrotie un ienaidnieki atsaucas ar lielāko cienību par Nikolaju Nikolajeviču 
kā karavadoni. Pasaules kara sākumā augsts tituls bija vajadzīgs karavadonim, lai iegūtu 
neaprobežotu autoritāti citu augstāko priekšnieku un valdības vīru starpā. Bet pasau-
les kara otrajā pusē, kad sākās propagandas pielietošana, augsts tituls spēlēja negatīvu 
lomu: bija viegli iestāstīt, ka lielkņazs taču no kara zinībām maz ko jēdz, bet vienīgi grūž 
ļaudis nāvē.

Sabiedroto pirmais virspavēlnieks (maršals Žofrs (Joffre)) arī bija ieguvis ļoti lielu 
karaspēka uzticību un cienību, ja ne kā kara mākslinieks, tad tomēr kā karavīrs ar lielu 
enerģiju, nelokāmu gribu un ārkārtīgu optimismu: veiklu kustības kara vadību tas pa-
saules karā nepierādīja, – franču armijas ofensīva pasaules kara sākumā beidzās ar pilnī-
gu neveiksmi, bet toties kā Žofrs, tā arī viņa pēcnācēji nekad nezaudēja gribu un cerību 
iegūt uzvaru.

Vislielāko kara mākslu pasaules karā mēs redzam Vācijas pusē. Bez šaubām, Hin-
denburgs un Ludendorfs pasaules karā ir ieguvuši vislielāko cienību, – tie ir ieguvuši lielo 
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karavadoņu godu un slavu. Ir diezgan grūti noteikt, kuram tā lielāka – Hindenburgam vai 
Ludendorfam. Daži vācu rakstnieki salīdzina Hindenburga attiecības pret Ludendorfu 
ar Blihera attiecībām pret viņa štāba priekšnieku Gneizenavu: Gneizenavs domāja un 
Blihers darīja. Pasaules kara pirmajā pusē kareivju starpā bija dzirdams tikai Hinden-
burga vārds; turpretim pasaules kara otrajā pusē un sevišķi beigās bija vairāk dzirdams 
Ludendorfa vārds. Kā tas arī nebūtu, bet juridiskais karavadonis bija Hindenburgs, viņš 
parādījās karaspēkam un viņa vārdā tika viss darīts, tādēļ viņam, bez šaubām, piekrita 
šis gods, slava un uzticība tika dalīta starp Hindenburgu un Ludendorfu.

Hindenburgs ar Ludendorfu pieņēma 1914. g. augustā VIII armiju, kura bija cietusi 
neveiksmi un atradās atkāpšanās stāvoklī. Atkāpjošā armija saņem jaunus telegrāfiskus 
rīkojumus no vadoņiem, kuri līdz šim nav redzēti: Hindenburgs bija atvaļināts no dienes-
ta un Ludendorfs – štāba darbinieks, pirms kara komandējis tikai brigādi. Neredzēto va-
doņu pavēles tiek izpildītas ar pilnīgu enerģiju, un armija pēc ļoti niknām kaujām iegūst 
uzvaru, kurai līdzīgas nevar atcerēties ne jaunlaiku, ne viduslaiku kara vēsturē. Uzvara 
iedveš uzticību pret vadoni. Hindenburgs–Ludendorfs izmanto šo uzticību, uzstādot 
karaspēkam arvien grūtākus un grūtākus uzdevumus. 30.  augustā krievu Samsonova 
armija iznīcināta uz Polijas robežas; un jau 12. septembrī šī pati vācu armija ir izdzinu-
si Rennenkampfa armiju no Rītprūsijas un atrodas uz Lietuvas robežas. 28. septembrī 
šie paši vācu korpusi jau atrodas Augšsilēzijā un no turienes sāk iebrukumu dienvidu 
Polijā, un no turienes uz Varšavu, pie kam iebrukuma pirmajās 3 dienās, kamēr notiek 
sadursme tikai ar krievu kavalēriju, korpusi virzās ar 40 kilometru ātrumu dienā. 9. ok-
tobrī vācu karaspēks jau ved kaujas pie Varšavas un gar Vislas upi augšpus Varšavai. Ja 
kaujā pie Tanenbergas vācu karaspēks sāka uzticēties jaunajiem vadoņiem rīkojumu sa-
tura, noteiktības un citu pazīmju dēļ, kuras deva sajust vadoņa spēku, tad jau kaujā pie 
Varšavas karaspēks no piedzīvojumiem pazina savus vadoņus un dāvāja tiem neapro-
bežotu uzticību. Kaujā pie Tanenbergas Ludendorfs vēl pilnā mērā neuzticas karaspē-
kam vai pareizāk – neapzinās noteikti sava karaspēka spējas – nezina tieši aprēķināt, cik 
stiprs ierocis ir viņa karaspēks. Kaujā pie Varšavas jau Ludendorfs ļoti pareizi aprēķina, 
kas vēl ir iespējams, ko karaspēks ir spējīgs izpildīt un ko nav spējīgs izpildīt. 16.oktobrī 
pie Varšavas Ludendorfs atrod, ka vācu karaspēka stāvoklis top lielā mērā apdraudēts 
no krievu spēkiem, kuri no Novogeorgijevskas sāk apiet vācu kreiso flangu. Ludendorfs 
pieņem lēmumu atkāpties no Varšavas. Takā uz visas vācu frontes krieviem ļoti stiprs 
pārspēks, tad atkāpšanās nav tik viegli izdarāma. Lai atkāpšanos varētu izvest svabadi, 
tiek uzdots pret Varšavu atrodošamies karspēkam atspiest krievus atpakaļ no dažiem 
punktiem. 17. un 18.oktobrī viss kreisais (apdraudētais) flangs pāriet uzbrukumā un pa-
tiesi vairākās vietās atspiež krievus un tad – naktī no 18. uz 19.oktobri iesāk atkāpšanos, 
kuru arī izved priekšzīmīgi.

Uzticība un padevība no karaspēka puses un karaspēka stipruma pārzināšana no va-
doņa puses dod pēdējam iespēju rīkoties pēc noteikta aprēķina. Ja šo elementu nav, tad 
vadonis nevar sastādīt noteiktu darbības plānu; ja vadonis arī izstrādātu visģeniālāko 
plānu, tad tas būtu tikai teorētisks, jo dzīvē to sekmīgi izvest neizdotos.

Šinī ziņā kā pretēju piemēru var pievest Austrijas karavadoni Hetcendorfu. Hetcen-
dorfs ir jāuzskata par izcilu karavadoni, talanta ziņā varbūt ne zemāku par Ludendorfu, 
ar tādu pašu enerģiju un raksturu, bet starp viņu un viņa karaspēku nebija tik stipras iek-
šējas saites, kā starp Hindenburgu–Ludendorfu un vācu karaspēku. Hetcendorfa plāni un 
manevrēšana ir apbrīnojami, bet visi šie skaistie manevri beidzās vai nu ar katastrofu, vai 
neveiksmi, vai tikai nelielām sekmēm. Tā pirmajā izšķirošajā kaujā 1914. gada augustā un 
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septembrī austriešu karaspēks tiek sviests tik ilgi uzbrukumā, kamēr tas pilnīgi sasists un 
galu galā uzbrukumi beidzās ar nekārtīgu atkāpšanos – bez pavēles. Tādēļ arī neviens no 
ģeniāli sakombinētajiem plāniem nedeva spožas uzvaras. Es negribu teikt, ka Hetcendorfs 
nebūtu baudījis sava karaspēka uzticību kā vadonis un nebūtu pazinis sava karaspēka spē-
jas, bet es gribu pastrīpot tikai to, ka starp Hetcendorfu un viņa karaspēku nebija ciešu 
iekšēju saišu, kādēļ Hetcendorfs pastāvīgi kļūdījās savos aprēķinos. Šo iekšējo saišu trūku-
ma iemeslu bija daudz un tie bija dažādi, pa lielākai daļai tie neatkarājās no Hetcendorfa.

Kad 1916. g. Hindenburga un Ludendorfa rokās nodeva visus Vācijas bruņotos spē-
kus, tad jau Hindenburgs ar Ludendorfu bij ieguvuši plašu vispārīgu slavu ar savām spo-
žajām uzvarām un tādēļ dabiski, ka viss karaspēks skatījās uz tiem ar pilnīgu uzticību un 
padevību. Jau pirmie rīkojumi, kuri doti no Hindenburga–Ludendorfa (instrukcijas par 
kaujas vešanu un apmācīšanu kaujai) vēl vairāk sekmēja karaspēka paļāvību šiem va-
doņiem. Tālākā kara darbība no 1916. g. rudens līdz 1918. g. vasarai vairāk un vairāk to 
pastiprināja. 1918. g. rudenī Ludendorfa atcelšanas laikā arī tam netrūka karaspēka uzti-
cības: ienaidnieka propaganda pret Ludendorfu bija guvusi panākumus aizmugurē starp 
politiķiem un izvairīgajiem no kara, bet ne frontes karaspēkā; ja veselīgie Vācijas elemen-
ti vēl kam uzticējās, tad tikai Hindenburgam ar Ludendorfu, – citādi tas arī nevarēja būt, 
ko pierāda tagadējie Vācijas apstākļi. Hindenburga–Ludendorfa iespaidu uz karaspēku 
arī apstrīd: mēdz teikt, ka vācieši pēc savām nacionālām īpašībām ir ļoti disciplinēti un 
tādēļ izpildījuši savu vadoņa gribu. Man liekas, ka tas tomēr tā nav, bet ka galveno lomu 
tomēr ir spēlējušas Hindenburga–Ludendorfa personības. 1914. g. kaujās gūstā saņemtie 
vācu kareivji bieži vien nemācēja pateikt, kā sauc viņu korpusa vai divīzijas komandie-
ri, bet Hindenburgu katrs zināja un, sākot no 1915. g. beigām, katrs kareivis zināja arī 
Ludendorfu. Zināms, Hindenburgs un Ludendorfs tika arī lielā mērā popularizēti caur 
laikrakstiem un runām un dažādiem godinājumiem. Vācu laikraksti uz katras lapaspuses 
dziedāja slavas dziesmas Hindenburgam un Ludendorfam. Laikrakstu slavas dziesmas, 
dažādas godināšanas un valdības vīru uzslavas nevar nekad uzskatīt par mērauklu at-
tiecībā uz vadoņa iespaidu karaspēkā un karaspēka izturēšanos pret vadoni. Karaspēks 
pats, neatkarīgi no ārējās iespaidošanas iegūst lielāku vai mazāku uzticību un padevību 
vadonim no vadoņa darbības – no vadīšanas. Vācu armija līdz beigām arī palika uzticīga 
saviem vadoņiem. Arī tanī laikmetā, kad bija gāzts ķeizars, kad jaunā valdība un valdības 
vīri sāka uzbrukt vecajiem vadoņiem (pašu valdība sāka dzīt propagandu pret saviem va-
doņiem, uzkraujot tiem visas Vācijas un vācu tautas nelaimes un ciešanas), arī tad armija 
tomēr ticēja un uzticējās tikai saviem vadoņiem, un no frontes karaspēka puses netika 
taisīts neviens pārmetums Hindenburgam un Ludendorfam. Tas apstāklis, ka karaspēks 
palika uzticīgs saviem vadoņiem arī vislielākajā nelaimes brīdī, ir vislielākais pierādījums, 
cik lielu uzticību un paļāvību bija ieguvuši Hindenburgs un Ludendorfs karaspēkā.

Karaspēka uzticība un paļāvība ir viens no visgalvenākajiem sekmju faktoriem: ja 
karaspēks pilnīgi uzticas, tad tikai viņš izpildīs pavēli  – vadoņa gribu un tikai tad būs 
iespējams realizēt sastādītos plānus; ja nebūs pilnīgas karaspēka uzticības un paļāvības, 
tad nebūs arī pilnīgas enerģijas darbā, netiks pilnā mērā izpildīta pavēle un bieži vien 
visģeniālākais plāns nedos spožus rezultātus. Tātad uzticība un paļāvība dod uzvaru, un, 
no otras puses, uzvara dod uzticību un paļāvību.

Viens no diezgan pazīstamiem militārajiem rakstniekiem formulēja diezgan banālā 
veidā vadoņa un karaspēka savstarpējās attiecības un noteiktāku par šo formulējumu es 
nevaru atrast; viņš teica, ka īstam vadonim ir jāiegūst tāda karaspēka uzticība un paļāvī-
ba, „lai karaspēks atdodas savam vadonim tā, kā atdodas mīloša sieviete”.
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Kara vadonis karā

Klauzevics saka, ka karš esot politikas turpināšana, bet tikai ar citādiem līdzekļiem. 
Man liekas, ka šo definējumu ir vajadzīgs papildināt. Ja karš ir politikas turpinājums, bet 
tikai ar citādiem līdzekļiem, tad arī ar citādām sekām. Kara sekas ir daudz citādākas 
nekā politikas sekas: kara sekas ir ļoti noteicošas. Politika neko neuzspiež. Politiskie lī-
gumi izteic abpusēju vēlēšanos: nolīgst un pieņem to, kas līgumu slēdzēju pusēm izde-
vīgs vai vismaz izliekas izdevīgi. Turpretim karā viena no karojošām pusēm (uzvarošā) 
piespiež otru pusi (uzvarēto) izpildīt to, kas pēdējai nebūt nav izdevīgi, bet bieži vien 
katastrofiski. Katrs politisks (starptautisks) līgums paliek spēkā tikmēr, kamēr abām lī-
gumu noslēgušajām pusēm tas izdevīgi: tikko vienai no līgumu slēgušajām pusēm tas 
paliek neizdevīgs, līgums var tikt atcelts. Turpretim caur karu uzvarētājs piespiež uzva-
rēto izpildīt to, kas pēdējam ir pilnīgi neizdevīgi, pie kam piespiešana var turpināties tik 
ilgi, kamēr uzvarētājam ir noteikts spēku pārsvars. Diplomātu neviens nevar piespiest 
parakstīt vienu vai otru līgumu; diplomātam ir laiks apdomāt, diplomāts zina termi-
ņu un apstākļus, kad un par kuriem tam jāpieņem galīgs lēmums. Karavadonim nekad 
nav zināms laiks un apstākļi, kad ienaidnieks domā uzbrukt; karavadonim nekad nav 
iepriekš zināms, kad un kur notiks izšķirošā kauja; karavadonis nevar atteikties atbildēt 
ienaidnieka darbībai, viņš nevar nepieņemt ienaidnieka izaicinājumu; ienaidnieka izaici-
nājumu viņš var grozīt tikai ar spēku. Ja diplomāts būs izdarījis ko neizdevīgu – noslēdzis 
neizdevīgu līgumu – tauta un valsts neatzīs to, un ar to līgums būs anulēts: diplomāta 
kļūdu sekas būs tās, ka diplomāts tiks atcelts – diplomāts zaudēs savu karjeru, bet valsts 
necietīs. Ja karavadonis izdarīs kļūdu, tad kļūdas sekas būs – valsts katastrofa: karava-
doņa atcelšana un neatzīšana vairs neglābs valsti. Pazaudēta kauja nevar tikt izlabota. 
Kara vešanas kļūdas nav vairs izlabojamas, reiz iesākto kara darbību vairs nav iespējams 
apstādināt un sākt no jauna.

Politiku ir iespējams vest tā, ka abām pusēm tā ir izdevīga: divu valstu politiķi var 
noslēgt līgumu, kurš izdevīgs abām valstīm. Tātad politiķu sekmju rezultāti nav ierobe-
žoti. Turpretim no divām karojošām pusēm uzvarēt var tikai viena: tātad karavadonim 
ir tikai 50% liela sekmju varbūtība. No diviem karavadoņiem viens būs uzvarētājs un 
otrs sakautais.

Politiķu darba rezultāti nav tūliņ redzami; bieži vien tie dod sajust sevi pēc ilgāka 
laika. Politiķis vienmēr var iestāstīt valstij un tautai, ka viņš ir sasniedzis vislielākos pa-
nākumus. Tikai tagad vēsture iznes spriedumu par Krievijas, Austrijas un Vācijas diplo-
mātu – ārlietu ministru – darbiem no 1906. līdz 1914. g., jo tikai tagad top redzams, kā-
das sekas ir bijušas Izvoļska, Sazonova, Erentāla un Betman-Holvega politikai; turpretim 
tanī laikā, kad viņu darbība notika, viņi tika slavēti, godināti un cildināti tautas priekšā. 
Karavadoņa darbības rezultāti top redzami uz vietas: uzvara vai neveiksme. Zināms, arī 
še tikai vēlāk top redzams, cik lieli nopelni piekrīt karavadonim, bet viņa darbības sekas 
vienmēr uz vietas top sajūtamas tautai un valstij.

Kas nes atbildību par politiskām kļūdām? Neviens: diplomāts sedzās ar savu val-
dību, valdība ar savām partijām. Un partijas neatbild nevienam par savu darbību. Tur-
pretim par kara vešanas rezultātiem ir vienmēr atbildīgs karavadonis, un viņš vienīgais 
ir atbildīgs par visiem kara notikumiem. Krievija par kara neveiksmēm apvaino Sam-
sonovu, Žilinski, Rennenkampfu un citus; Vācija – Moltki, Falkenheimu, Klucku, Bilovu 
utt. Par kara iesākšanu tiek apvainoti Vācijas Austrijas un Krievijas ģenerālštābi: kara-
vadoņi un militārā priekšniecība tiek apvainota par katastrofām, kuras pārcieš Krievija, 
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Vācija un Austrija. Bet karu taču pasludināja diplomāti un armijas sagatavošanai lī-
dzekļus deva politiķi. Un tomēr nevienam politiķim netiek uzkrauta tāda atbildība par 
valsts katastrofu.

Ja karavadonim tiek uzlikta tik milzīga atbildība – atbildība par visas valsts nākot-
nes eksistenci – tad karavadonim ir jādot arī milzīgas tiesības. Krievu ģeniālais vadonis 
Suvorovs formulēja to tā: „Polnaja mošč izbrannomu voždju”.212 Karavadonis vienīgais 
ir atbildīgs par visu karu, tādēļ ar viņam ir jābauda neierobežotas tiesības visā kara 
vešanā. Valstij ir jāizvēlas karavadonis un jādod viņam vispilnīgākās tiesības; valstij ir 
jāizvēlas cilvēks, kuram uzticēt valsts likteni viskritiskākajā brīdī. No izvēlētā vadoņa 
darbības atkarāsies valsts nākotne. Izvēlētais vadonis tikai tad varēs izlietot visas savas 
spējas un visus līdzekļus valsts glābšanai, ja viņš baudīs neierobežotu rīcības brīvību, ja 
tā lēmumi nav saistīti ne ar ko citu, kā tikai ar uzvaras noteikumiem.

Tādēļ ir jāizvēlas un jādot tiesības, bet tas nav viegli.
Ko tad izvēlēt par karavadoni? Ja, kā jau minējām, ir jābūvē kāda ļoti svarīga fabri-

ka, tilts un tam līdzīgas ierīces, tad var ņemt vislabāko speciālistu šinī nozarē un uzdot 
viņam šo darbu. Šis speciālists izstrādās projektu, pēc šī projekta tas pieprasīs mate-
riālus un līdzekļus un izvedīs darbu. Karavadoņa darbībai ir jānorisinās daudz citādāk. 
Vispirms, karavadonim būs jārīkojas tikai ar tiem līdzekļiem, kas jau ir, nekādus jaunus 
līdzekļus tas pasūtīt nevar – tam jākaro ar jau esošo armiju. Nekādus plānus un pro-
jektus karavadonis vairs nevar sastādīt, kad karš jau pasludināts: tam jārīkojas uz jau 
izstrādāto projektu un līdzekļu pamata. Kad karš jau pasludināts, tad karavadonim vairs 
nebūs iespēja ne iepazīties ar savu kara vešanas aparātu – armiju, ne ar citiem apstāk-
ļiem – ienaidnieka darbība nedos tam vairs laiku sagatavoties un iepazīties; katra bez-
darbības stunda ir zaudējums – katra neizmantota vai nelietderīgi izmantota diena var 
atnest katastrofu. Kara darbība netiek vesta ar mehānismiem – mašīnām, kuru darba 
spēku un izturību var noteikti aprēķināt pēc formulām – tik un tik zirgu spēku, tik un tik 
kilovatu utt. Kara darbību ved ar armiju – organismu, kura spējas nav aprēķināmas ar 
matemātiskām formulām, bet ir padotas vislielākajām pārgrozībām. Lai armijas spējas 
varētu vislietderīgāk izmantot, tad šī armija ir ne tikai jāzina, bet jāsajūt. Tikai sajūtot 
savu armiju, vadonis būs spējīgs palielināt viņas spēkus, un otrādi: ja armijai nebūs laba 
vadoņa, tad viņas spēki ļoti stipri pamazināsies.

Armijas spēki vislielākajā mērā ir atkarīgi no armijas sagatavošanas. Armija dāvās 
savu pilnīgu uzticību, ļaus izmantot pilnā mērā savus spēkus tikai tam, kas to ir sagata-
vojis. Tikai tas, kas ir sagatavojis armiju, pārzinās armijas spēkus. Tātad arī tikai tā perso-
na, kura miera laikā sagatavo armiju, ir spējīga vadīt viņu kaujā – vislietderīgāk izmantot 
un uzturēt armijas spēkus, neļaujot tiem pamazināties. Tikai tas var vadīt armiju karā, 
kas miera laikā pats ir gatavojies uz to un, pats gatavodamies, gatavojis savu armiju. Ir 
maldīgs ieskats, kad domā, ka kara vadīšanai ir vajadzīga tikai populāra persona ar vese-
līgu prātu. Valsts un tautas dzīvē viskritiskākā un komplicētākā ir kara darbība un tādēļ 
tās vadīšanai ir vajadzīga persona, kura visnopietnāk uz to ir gatavojusi savu ieroci – ar-
miju un sevi pašu. Kad pēc Napoleona spožajām sekmēm 1796. un 1797. g., ziņas par viņa 
uzvarām izplatījās pār visu Eiropu, tad daudzi bija griezušies pie sirmā ģeniālā krievu 
karavadoņa Suvorova ar jautājumu: ar ko ir izskaidrojamas tik spožas Napoleona uzva-
ras. Suvorovs atbildēja: „Lasiet Maķedonijas Aleksandru, Jūliju Cēzaru, Tjurenu, Gustavu 
Ādolfu un Frīdrihu Lielo, lasiet viņus, iedziļinieties un vēlreiz izlasiet.” Tātad Suvorovs 

212 Pilnīga vara ieceltajam vadonim.



468

izskaidrojis Napoleona uzvaras nevis kā gadījumu, laimi, ko nebūt jaunu, kādu nebūt 
izdomājumu, bet gan kā mākslu, dibinātu uz dziļām kara zinībām.

Armijas sagatavošanai ir jābūt pilnīgi saskaņotai ar kara iesākšanas plānu: mūsu 
darba rīki ir jāpieskaņo mūsu nolūkam. Tātad nākošajam karavadonim ir jāizstrādā kara 
plāns un atkarībā no tā jāsagatavo armiju. Kad karš jau ir pasludināts, tad vairs nevar 
domāt par kara plānu, kara plānam ir jābūt jau sen gatavam. Reizē ar mobilizāciju sākas 
arī kara plāna izpildīšana. Karavadonis nevar iesākt izpildīt svešu, nepazīstamu kara plā-
nu. Kara uzvara ir uz zinībām dibināts mākslas darbs. Projekta autors un izvedējs dzīvē 
var būt tikai viena un tā pati persona. Šinī ziņā var būt par piemēru Napoleona 1800. g. 
darbība. 1800. g. Napoleons kļuva par faktisko valdnieku. Miera sarunas ar toreizējiem 
Francijas ienaidniekiem nedeva pozitīvus rezultātus un tamdēļ bija nolemts iesākt karu. 
Stāvoklis bija šāds: Itālijas frontē – no franču puses Massena ar 50 000 vīru, viņam pretī 
apmēram 80 000 austriešu; Vācijas frontē – 120 000 franču Moro vadībā, viņam pretim 
tik pat daudz sabiedroto karaspēka ģenerāļa Kraija vadībā. Moro bija jau ieguvis diez-
gan lielu slavu revolūcijas karā un skaitījās kā izcils karavadonis – Napoleona līdzcensis. 
Novērtējot apstākļus, Napoleons bija nācis pie slēdziena, ka par galveno kara teātri ir 
jāuzskata Vācijas fronte, bet Itālijas fronte par sānu teātri: spožas sekmes Vācijas frontē 
solīja pilnīgu ienaidnieka spēku salaušanu. Pieņemdams šādu kara plānu, Napoleons arī 
sastādīja operācijas plānu Vācijas frontē  – operācijas plānu, pēc kura uzbrukums bija 
jāved pret ienaidnieka kreiso flangu, jāapiet šis flangs un tad jāatsviež ienaidnieka spēki 
uz ziemeļaustrumiem – jāatsviež nost no bāzes un no Austrijas. Savu operācijas plānu 
Napoleons nosūtīja ģenerālim Moro. Pēdējais nepiekrita Napoleona operācijas plānam; 
Moro lika priekšā savu plānu. Moro plāns varēja dot sekmes, bet ne pilnīgu uzvaru – ie-
naidnieka spēku iznīcināšanu. Moro noteikti pastāvēja uz savu operācijas plānu. Napo-
leons neatrada par iespējamu uzspiest savu ģeniālo plānu. Napoleons labāk upurēja visu 
galvenā kara teātra nozīmi; viņš nolēma labāk iegūt spožas sekmes sānu teātrī, nekā 
uzspiest ģenerālim izpildīt plānu, kuram šis ģenerālis nepiekrīt. Atcelt ģenerāli Moro 
Napoleons neuzdrošinājās, jo tas bija ieguvis diezgan plašu slavu un popularitāti.

Tātad kara un operācijas plāns ir sastādāms tikai no tās personas, kura to izvedīs 
dzīvē. Tātad miera laikā kara plānu var izstrādāt tikai tā persona, kurai karā būs jāvada 
armija. Šinī ziņā ļoti spilgtus piemērus dod pēdējais pasaules karš. Krievijas armijas kara 
plānus, kā vispārīgos, tā arī atsevišķām armijām, sastādīja ģenerālštābs – galvenā ģe-
nerālštāba pārvalde un kara apgabalu mobilizācijas un operatīvo daļu priekšnieki. Plāni 
bija sastādīti ļoti pamatīgi, dziļi pārdomāti un dibināti uz plašiem datiem, faktiem un 
aprēķiniem. Pie šo plānu sastādīšanas bija ņemti vērā visi apstākļi un labi pārbaudītas 
ziņas kā par savējo, tā ienaidnieka karaspēku. Bija ierēķināts, ka krievu armija ir mazāk 
kustīga, mazāk veikla, vājāk vadīta utt., ka vācu armija daudz kaujas spējīgāka; bija ierē-
ķināti arī ienaidnieka spēku lielums un darbības paņēmieni. Plānos bija ievērots, lai ne-
kādā ziņā nebūtu ne pārsteigumu, ne nejaušību, ne neveiksmes sākumā. Ja šie plāni būtu 
izvesti dzīvē, tad, bez šaubām, ja krievi arī neiegūtu spožas sekmes, tad vismaz nebūtu 
nevienas lielākas neveiksmes, nerunājot nemaz par katastrofām, kādā iekļuva Samso-
nova armija pie Soldavas–Tanenbergas. Bet nelaime sastāvēja iekš tam, ka šie plāni tika 
sastādīti no vienām, bet kara vešana tika uzdota citām personām, – personām, kuras, 
ja arī bija pavirši iepazinušās ar šiem plāniem, tad nebija tajos iedziļinājušās un nezināja 
tos pamatus, uz kuriem šie plāni dibināti. Virspavēlnieks – lielkņazs Nikolajs Nikolaje-
vičs – nepārzināja tos pamatus, uz kuriem dibinās kara sākšana un tādēļ viegli padevās 
Francijas pamudinājumiem un aizrādījumiem, kamdēļ jau mobilizācijas un karaspēka 
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sagrupēšanās laikmetā iesākās kara plāna pārgrozīšana. Kara plānā bija paredzēts, lai 
katra pret Vāciju darbojošās armija būtu skaitliski daudz stiprāka nekā visi Krievijas fron-
tēs atstātie vācu spēki: tātad, ja vācieši uzbruktu ar visiem saviem spēkiem vienai no šīm 
divām armijām, tā varētu ciest neveiksmi, bet netiktu pilnīgi sakauta, kā tas patiesībā 
notika. Pēc kara plāna, abām pret Vāciju vērstajām armijām bija jāiesāk uzbrukums ļoti 
saskaņoti, apdomīgi, uzturot ciešus sakarus un atturoties no mazākās steigšanās. Ar 
kara plāna pārgrozīšanu pret Vāciju vērstās armijas tika pamazinātas un darboties tās 
sāka steigšus, bez sakariem, bez saskaņotības. Viss tas notika tādēļ, ka Nikolajs Nikola-
jevičs ne tikai nebija kara plāna autors, bet nebija arī ņēmis ciešu līdzdalību pie šī plāna 
sastādīšanas. Krievu II armijas komandieris ģenerālis Samsonovs līdz ar mobilizācijas 
pasludināšanu atbrauca no tālās Turkestānas uz Poliju un ņēma savā vadībā korpusus, 
kurus miera laikā bija vadījuši un apmācījuši citi. Protams, ģenerālis Samsonovs arī ne-
pārzināja visos sīkumos to operācijas plānu, kuru Varšavas kara apgabala štābs bija iz-
strādājis. Rezultāts bij tas, ka Samsonova armija pirmajā kaujā tapa pilnīgi iznīcināta, 
neskatoties uz to, ka šinī armijā ietilpa labākie krievu korpusi: par šīs armijas (XV, XIII un 
XXIII) korpusu varonību kaujās vācieši atsaucās ar vislielāko uzslavu.

Ar kara plāna pārgrozīšanu un sasteigšanu krievu armijas varēja ciest neveiksmi arī 
Austrijas frontē. Katastrofa te nenotika vienīgi tāpēc, ka austriešu karaspēks izrādījās 
daudz sliktāk sagatavots nekā krievu karaspēks. Bez tam liela daļa austriešu karaspē-
ka bija atvilkta Serbijas frontē. Ja Krievijas karavadonis būtu izvedis dzīvē ģenerālštāba 
izstrādāto kara plānu, darbodamies kopā ar ģenerālštābu, izmantojot visus datus un 
aprēķinus, bez šaubām, krievu armijas nebūtu cietušas nevienu lielu neveiksmi, vismaz 
kara sākumā, pat ja visi austriešu spēki darbotos pret Krieviju.

Pēc kara vācu kara literatūra ļoti plaši apspriež Vācijas kara plānu. No šiem rakstiem 
tagad iespējams taisīt zināmus slēdzienus par kara plāna sastādīšanu un izvešanu dzīvē 
no Vācijas karavadoņiem. Pie apstākļu mainīšanas mainās arī kara plāns. Vācijas kara 
plāns, zināms, arī mainījās. Runājot par pasaules karu, vācu literatūra nekad neapiet 
tā saukto grāfa Šlīfena (Schlieffen) operācijas plānu. Grāfs Šlīfens, būdams ilgāku laiku 
par Vācijas ģenerālštāba priekšnieku, bija sastādījis ģeniālu kara plānu. Pie šī plāna pie-
turējās arī viņa pēcnācēji, bet ieveda šinī plānā dažus diezgan svarīgus pārgrozījumus. 
Arī pēdējais ģenerālštāba priekšnieks un faktiskais armijas virspavēlnieks 1914. g. kara 
sākumā – Helmuts Moltke – bija ievedis dažus pārgrozījumus grāfa Šlīfena plānā, pār-
grozījumus, kurus bija izsaukuši jaunie apstākļi. Ir grūti teikt, vai grāfs Šlīfens arī būtu 
ievedis šos pārgrozījumus, ir grūti teikt, vai šie pārgrozījumi pilnā mērā bija izsaukti no 
apstākļu maiņas: tātad nav iespējams teikt, vai pie 1914. g. apstākļiem bija iespējams 
atstāt 1905. g. sastādīto grāfa Šlīfena plānu. Toties var gan teikt, ka pasaules karā grāfa 
Šlīfena plāna ideju bija iespējams izvest dzīvē. Kā tagad kritika ir jau pierādījusi, tad ļoti 
var būt, ka, ja 1914. g. būtu pilnā mērā izvesta dzīvē grāfa Šlīfena ideja, vācieši būtu Parīzi 
ieņēmuši. Kara plāna autors nedabūja izvest savu ģeniālo plānu; cits vadoni, darbojoties 
pēc šī ģeniālā plāna, pārgrozīja to un neieguva uzvaras, cieta neveiksmi; un varbūt tikai 
tādēļ, ka viņš darbojās ne savā, bet grāfa Šlīfena garā. Bet Moltke nebija Šlīfens. Varbūt, 
ja Moltke būtu no gala līdz beigām pats izstrādājis savu un sev piemērotu plānu, tad vi-
ņam nebūtu sliktāk veicies. Šlīfena plānu pēc idejas būtu izvedis dzīvē tikai tāds vadonis, 
kuram taisni tāds pats gars un ieskati.

Par Šlīfena mācekli ir uzskatāms Ludendorfs. Ludendorfs diezgan ilgi darbojies 
Šlīfena vadībā; Ludendorfs līdz 1912. g. ieņēma vietu, kur tam nācās vissīkāk iepazīties 
ar Šlīfena idejām, lēmumiem, slēdzieniem un šo slēdzienu pamatiem. Ludendorfs bija 
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faktiskais Šlīfena ideju turpinātājs un izvedējs dzīvē, jo līdz 1912. g. Ludendorfs ieņēma 
liela ģenerālštāba I daļas priekšnieka vietu – kara un mobilizācijas plāna izstrādāšanu. 
Kad 1914. gadā Ludendorfs top iecelts par vācu VIII armijas štāba priekšnieku (tā kā Krie-
vijas frontē atradās tikai VIII armija, tad Ludendorfs bija visas frontes štāba priekšnieks), 
Ludendorfs bija izstrādājis, pārdomājis un ne vienu reiz vien apsvēris darbību pret Krievi-
ju. Kad tam 1914. g. nācās izvest šos plānus dzīvē, tad mēs redzam visspožākās sekmes. 
Iepriekš Ludendorfa VIII armiju komandēja ģenerālis Pritvics, kurš, bez šaubām, bija ie-
pazīstināts ar darbības plāna paņēmieniem, bet starp iepazīšanos un iedziļināšanos ir 
liela starpība – tikpat liela starpība kā starp zināšanu un prašanu. Tāpēc liela starpība 
ir starp ģenerāli un karavadoni. Pritvics cieta neveiksmi un Ludendorfs ar to pašu ar-
miju ieguva visspožāko uzvaru. Tādos apstākļos, kādos Ludendorfs ieguva Tanenbergas 
laurus, ir iespējams iegūt uzvaru tikai tādam vadonim, kurš visu darbību ir jau iepriekš 
izmācījies un pārdomājis. Tikpat spožs iepriekšējās sagatavošanās piemērs ir pirmais 
Ludendorfa solis pasaules karā – iebrukums Ljēžas cietokšņa citadelē un Māsas (Maas) 
upes tiltu ieņemšana. Pie Vācijas kara plāna izpildīšanas bija no milzīga svara iziet cauri 
Beļģijai, cik ātri vien iespējams. Ja iebrukums caur Beļģiju nenotiktu ļoti ātri, tad fran-
čiem būtu dota iespēja vai nu sakaut Lotringā atrodošos vācu karaspēku, vai savilkt pret 
iebrūkošo vācu karaspēku stipru pretspēku; ja iebrukums nenotiktu ļoti ātri, tad arī beļ-
ģieši paspētu izrādīt daudz stiprāku pretošanos un savest kā savu armiju, tā cietokšņus 
pilnā kaujas kārtībā. Katra pazaudēta diena nozīmēja lielu neveiksmi. Tādēļ iebrukums 
Beļģijā bija izstrādāts visos sīkumos, pārdomāts un apsvērts viss, ar ko tikai būtu iespē-
jams iebrukumu paātrināt. Ljēžas cietoksnis atradās tikai 20 kilometrus no Vācijas robe-
žas un kopā ar Namūras cietoksni sedza pārejas pār Māsas upi. Šā cietokšņa ieņemšanu 
bija nolemts izdarīt ar ātru uzbrukumu. Bet, ja arī izdotos diezgan ātri ieņemt cietoksni, 
beļģieši tomēr aizsargātos un, ja redzētu, ka pretoties vairs ilgi nevar, uzspridzinātu tiltu 
pār Māsas upi. Jaunu tiltu būvēšana aizņemtu diezgan ilgu laiku. Tādēļ bija pieņemts 
izdarīt ļoti pārdrošu manevru: izrauties naktī caur fortu līniju, ieņemt citadeli un ieņemt 
un apsargāt tiltus, kamēr cits karspēks no ārpuses, ar artilērijas palīdzību ieņem for-
tus. Šis caurraušanās plāns bija izstrādāts no ģenerālštāba, varbūt ka Ludendorfs bija 
šī pārdrošā iebrukuma autors. Šis plāns bija pārdrošs tādēļ, ka cietoksnis bija jaunlaiku 
būves, sastāvēja no 12 fortiem un citadeles; forti atradās 2½ līdz 3½ kilometru attālumā 
viens no otra. Iebrukumam bija nozīmētas sešas mobilizāciju nepabeigušas brigādes. Šīs 
brigādes 4. augustā pārgāja robežu un naktī no 5. uz 6. augustu izdarīja ielaušanos cie-
toksnī. Ludendorfs ar mobilizācijas pasludināšanu bija nozīmēts II armijas štābā; tā kā 
šim štābam vēl nav bijis darba (mobilizācijas un pārvadāšanas laikmets), tad Ludendorfs 
ieradies pie Ljēžas cietokšņa. No šīs Ludendorfa brīvprātīgās ierašanās pie ielaušanās 
cietoksnī ir redzams, ka šī operācija ir vislielākā mērā stāvējusi tam tuvu. Ludendorfs 
naktī no 5. uz 6. augustu gājis kopā ar 14. brigādi. Kad brigādes komandieris kritis, Lu-
dendorfs uzņēmies brigādes vadību un iegājis ar brigādi citadelē, tādā veidā nodrošinā-
dams tiltus pār Māsas upi. Vienīgā brigāde, kas pirmajā naktī izrāvās caur fortu līniju, ir 
šī Ludendorfa vadītā 14. brigāde. Tikai nākošo nakti pienākuši palīgspēki. Cietokšņa forti 
pēc tam vēl vairākas dienas turējās pretim un beidzamais forts ieņemts tikai 16. augustā.

No vācu karaspēka iebrukuma Beļģijā ir labi redzams, cik sīki bija izstrādāts vācu 
operācijas plāns. Ja šie sīkumi nebūtu izstrādāti miera laikā, tad nebūtu iespējams vairs 
kara sākumā tos izstrādāt un izskaidrot izpildītājiem. Pēdējie tad arī nevarētu tik gludi 
un saskaņoti izvest tos dzīvē.
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Karavadonim ir pilnā mērā jāpārzina tas ierocis – armija – ar kuru tam karā nāksies 
darboties. Pat šoferis negribēs doties tālā, riskantā braucienā ar mašīnu, kuru tas līdz 
tam nav vadījis; ja šoferis arī izbrauks ar svešu mašīnu, tad viņš salauzīs to daudz ātrāk 
nekā šoferis, kurš agrāk ir braucis ar šo mašīnu, to regulējis, uzturējis kārtībā un pārzina 
visos sīkumos. Karavadonis tikai tad labi pārzinās savu armiju, ja viņš miera laikā būs to 
gatavojis, apmācījis, audzinājis un vispār vadījis. Armijas sagatavošana atrodas pilnīgā 
atkarībā no tā, kādi tai būs jāizpilda uzdevumi. Šos uzdevumus sastāda karavadonis, 
sastādot kara plānu. Tātad ir dabiski, ka pareizi un lietderīgi var sagatavot tikai tā perso-
na, kura sastāda kara plānu un kurai karā būs jāvada armija. Nozīmētam karavadonim 
ir miera laikā jāstāv armijas priekšgalā, ja ne kā miera laika armijas komandierim, tad 
vismaz kā kara plāna sastādītājam un karaspēka kaujas apmācības vadītājam. Vācijas ar-
mijā, jau sākot no Napoleona laikiem, bija pieņemta šāda kārtība: kara gadījumā ķeizars 
(Prūsijas karalis) tapa par virspavēlnieku (zināms, ne par faktisko) un par ķeizara štāba 
priekšnieku, tas ir, par faktisko virspavēlnieku  – tapa ģenerālštāba priekšnieks. Tātad 
persona, kura miera laikā ieņēma ģenerālštāba priekšnieka vietu, bija nolikta par virspa-
vēlnieku kara gadījumā. Ģenerālštāba priekšnieks vadīja karaspēka apmācību – sagata-
vošanos uz karu, tāpat viņš sagatavoja visus augstākos priekšniekus, viņš izstrādāja kara 
un operāciju plānus un, izejot no tiem, uzstādīja prasības attiecībā uz armijas organizā-
ciju, apbruņošanu un apgādību: viņš bija karaspēka sagatavotājs uz karu.

Francijas ģenerālštāba priekšnieks miera laikā ieņēma apmēram tādu pat stāvokli 
kā Vācijas ģenerālštāba priekšnieks. Kara gadījumā Francijas ģenerālštāba priekšnieks 
pārvērtās par virspavēlnieka štāba priekšnieku. Par virspavēlnieku un par armiju koman-
dieriem tika nozīmēti izcili ģenerāļi, kuri miera laikā ieņēma karaspēka inspektoru un 
citas augstas vietas ar diezgan maz darba, lai tie varētu iedziļināties priekšā stāvošā 
kara darbībā; zināms, tiem bija jāņem dzīva dalība kara plānu sastādīšanā un armijas 
un teritorijas sagatavošanā uz karu. Pēdējais Francijas virspavēlnieks pasaules karā, kurš 
ieguva uzvaru un vislielāko slavu un godu – maršals Fošs – miera laikā ieņēma kara aka-
dēmijas priekšnieka vietu: tātad, ja tas nebija par karaspēka sagatavotāju karam, tad 
tomēr caur viņa rokām bija izgājis Francijas ģenerālštābs – tas bija sagatavojis štābus 
un priekšniekus – karaspēka vadītājus, caur ko viņa ieskati, viņa domas, viņa doktrīna 
valdīja Francijas armijā; līdz ar to viņš baudīja lielu uzticību un viņa prasības visi labi 
zināja un saprata. 

Ir vēl viens ļoti savāds karavadoņa līdzeklis kara vadīšanā – štābs ar galveno perso-
nu – štāba priekšnieku. Vēsture rāda mums piemērus par ļoti dažādām attiecībām starp 
karavadoni un viņa štāba priekšnieku. Ir piemēri, kad karavadonis pats visu lemj, pavēl 
un dara, bet štāba priekšnieks ir tikai kancelejas priekšnieks, ir piemēri, kur karavadonis 
lemj un štāba priekšnieks izved dzīvē šos lēmumus; ir piemēri, kad štāba priekšnieks 
ir karavadoņa padomnieks  – viņi kopīgi pieņem lēmumus un štāba priekšnieks izved 
tos dzīvē; un ir gadījumi, kad karavadonis ir tikai sava štāba priekšnieka zīmogs: štāba 
priekšnieks nolemj, sastāda rīkojumus, paziņo par tiem karavadonim un pēdējais bez 
ierunām un bez mazākās pārdomāšanas paraksta. Šī raksta uzdevumā neietilpst šo at-
tiecību iztirzāšana un viņu īpašību novērtēšana. Rakstot par karavadoni, es še pieņe-
mu faktisko vadoni, vienalga, vai šis faktiskais vadonis būtu karavadonis pats, vai viņa 
štāba priekšnieks.

Pieņemsim ļoti izdevīgu gadījumu: karavadonis jau miera laikā ir bijis par karaspēka 
sagatavotāju karam, viņš pats ir izstrādājis kara un operāciju plānus, valdība ar mobili-
zācijas pasludināšanu ir devusi tam neaprobežotas tiesības kara vešanā, – ar vienu vārdu 
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sakot – karavadonis iziet uz karu pilnā apbruņojumā. Tomēr viņa darbs būs ļoti grūts: 
mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir tikai 50 procenti varbūtības uzvarēt. Kamēr viss iet labi 
un sekmīgi, tikmēr nav grūti arī karavadonim. Bet gludi un viegli karā mēdz iet tikai līdz 
tam laikam, kamēr ienaidnieks stipri nedarbojas vai mēs paši darbojamies bez enerģijas 
un lēnām, vai atkal, kad ienaidnieks, samērā ar mums, ir ļoti vājš. Tikko sākas enerģiska 
darbība, tad vadonim nākas prasīt no sava karaspēka ārkārtīgu enerģiju un tūliņ kara-
spēks radīs pretestību: jo grūtāks darbs tiks prasīts no karaspēka, jo lielāku tas izrādīs 
pretestību. Zem pretestības nav jādomā pretrunas, atteikšanās izpildīt pavēles un tam 
līdzīgas nekārtības, lai gan bieži vien arī tas nāk priekšā; pastāvīgā pretestība pastāvēs 
iekš tam, ka karspēks ziņos par savu nogurumu, par lieliem zaudējumiem, par materiālo 
līdzekļu trūkumiem un lūgs, lai tam dod atpūtu, lai neturpina uzbrukumu un dažreiz pat 
vēl izteiks, ka uz sekmēm necer un pat piebildīs, ka negalvo par varbūtēju katastrofu. 
Pretestību bieži vien radīs tas iespaids, kuru karavadonis personīgi būs dabūjis kaujas 
lauka tuvumā, redzot lielo upuru skaitu. Tātad karavadonim vispirms būs jāpārvar pre-
testība sevī pašā un visā karaspēkā. Kad karaspēkam sāk pietrūkt garīgās enerģijas, tad 
vienīgā rezerve, no kurienes iespējams šo trūkumu papildināt ir  – karavadonis: tātad 
karavadonī ir jābūt tik lieliem morāliskiem spēkiem, ka pietiek pašam un var dot vēl 
saviem apakšniekiem. Jo vairāk armijā sāk zust morālie spēki, jo smagāk visa darbība 
spiežas uz vadoņa pleciem. Kad apakšnieku sirdīs uzvaras cerības uguns sāk dzist un to 
prāti sāk aptumšoties, tad vadonim ar savas sirds uguni ir jāiededzina no jauna apakš-
nieku uzvaras cerība un ar savu prātu jāapgaismo apakšnieku skati. Ja viņš to spēs, ja viņš 
paliks par sava karaspēka nelokāmo pavēlētāju, tad viņš paliks par karavadoni. Ja viņš 
ļausies pierunāties no karaspēka, tad karaspēka masas novilks to zemē un nolīdzinās ar 
sevi – tad tas nebūs karavadonis un karspēku nevadīs, bet pats tiks vadīts no karaspēka.

Katrs miera laikā izstrādāts kara plāns var pieredzēt visas operācijas tikai līdz pir-
majai kaujai. Tātad, tikko ir iesākusies pirmā kauja vai pirmā kauja devusi zināmus rezul-
tātus, karavadonim tūliņ jādomā par tālāko darbību. Ja pirmā kauja būs norisinājusies 
labvēlīgi, tad, zināms, tālāko darbību varēs vest uz miera laikā izstrādātās idejas pama-
ta, bet tomēr būs jāpieņem jauni lēmumi, jo kara apstākļus priekšlaikus paredzēt nevar. 
Kara apstākļi vienmēr ir ļoti neskaidri, gaidīt apstākļu noskaidrošanos nevar, jo apstākļi 
nekad nenoskaidrojas, bet gan vairāk sarežģās: pēc katra lielāka vai mazāka laika sprīža 
pienāks atkal pilnīgi jaunas negaidītas ziņas par ienaidnieku un viņa darbību. Karava-
doņa prātam ir jābūt tik gaišam, ka tas skaidri redzētu un saprastu pie tās mazās gais-
miņas, kuru dod nedaudzas saraustītas ziņas par apstākļiem. Šai vājajā gaismiņā tam ir 
jāierauga pareizais stāvoklis. Karavadoņa morāliskiem spēkiem ir jābūt tik stipriem, lai 
tie pavēlētu vadīties no šai gaismiņā saskatītās patiesības; un vadīties noteikti, bez svār-
stīšanās. Noteikta lēmuma pieņemšana un stingra izvešana dzīvē pie šādiem apstākļiem 
prasa ļoti gaišu prātu un stipru raksturu. Tādēļ mēs arī bieži vien sastopam vadoņus, 
kuri nevar neko noteiktu pieņemt, svārstās, groza pieņemtos lēmumus, apspriežas ar 
apakšniekiem, lai no sevis noņemtu atbildību utt. Par lēmuma pieņemšanu Napoleons 
izteicās sekojoši: „Kad man ir jāpieņem kaujas lēmums, tad es mokos kā dzemdējoša sie-
viete, bet kad lēmums ir pieņemts, tad tūliņ jūtos priecīgs un svabads.” Es pievedīšu pie-
mēru attiecībā uz lēmumu pirmajā Napoleona karagājienā, ļoti grūtos apstākļos. Savā 
pirmajā karagājienā 1796. g. Napoleons bija sekmīgi pārrāvis pretinieku fronti un iebru-
cis Ziemeļitālijā. Pjemontas karspēks bija atkāpies uz ziemeļiem un austriešu karaspēks 
uz rietumiem un ziemeļrietumiem aiz Alpiem, paturot savās rokās Alpu izejas. Itālijā 
austrieši bija atstājuši diezgan stipru garnizonu tā laika Mantujas cietoksnī. Napoleons 
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ielenca šo cietoksni, bet ieņemt to nevarēja artilērijas trūkuma dēļ. Francijas valdība 
nesūtīja Napoleonam nekādus papildu spēkus, ne kara līdzekļus. Tādēļ Napoleons da-
rīja vienīgo, kas bija iespējams: paturēja savās rokās ieņemto rajonu, ieveda kārtību, 
no vietējiem līdzekļiem papildināja armiju un mēģināja caur badu piespiest cietokšņa 
garnizonu padoties. Lai cietoksnim nebūtu jāpadodas, tad austrieši mēģināja pāriet uz-
brukumā un savienoties ar cietokšņa garnizonu. Austrieši vienmēr savus uzbrukumus 
iesāka, izejot no Alpu kalniem vairākās kolonnās, ar nolūku, ja Napoleons aizsprostotu 
ceļu vienai kolonnai, lai otra kolonna izietu Napoleonam aizmugurē. Austriešu uzbruku-
mus vairākās kolonnās Napoleons izmantoja sev par labu: rīkojoties ātri un noteikti, viņš 
vienmēr paspēja ar nelieliem spēkiem aizkavēt dažas austriešu kolonnas un tanī laikā ar 
visiem saviem spēkiem uzbrukt vienai kolonnai, to sakaut un tad ar visiem saviem spē-
kiem griezties pret nākošo kolonnu. Tādā veidā Napoleonam bija izdevies sekmīgi atsist 
jau divus uzbrukumus. 1797.  g. septembra beigās austrieši sāka sastādīt jaunu armiju 
Mantujas cietokšņa atsvabināšanai ģenerāļa Alvinci vadībā. 22.  oktobrī Alvinci iesāka 
savu uzbrukuma gājienu.

Kara vadonis kaujā

„Kauja ir kara vešanas galvenais darbības veids; viss pārējais ir tikai palīga darbība 
šim galvenajam veidam. Kauja ir cīņa, kuras nolūks – iznīcināt ienaidnieku.”

 Ja kaujas plāna sastādīšana nav matemātiska uzdevuma rēķināšana, bet gan 
ļoti grūts prāta un gara darbs, tad pašas kaujas izvešana prasa vēl lielāku prāta un gara 
enerģiju no kara vadoņa.

Vispirms ir jāizved sagatavošanās darbi, lai plānu varētu sekmīgi izvest dzīvē. Sa-
gatavošanās var būt īsāka vai garāka, atkarīgi no tā, cik ilgs laiks atlicies no plāna pie-
ņemšanas līdz kaujas sākumam. Sastapšanās kaujā kaujas plāna pieņemšana un šī plāna 
izvešanas sagatavošana notiek gandrīz vienā un tanī pašā laikā, turpretim uzbrukuma 
kaujā, kad ienaidnieks ir ieņēmis pozīciju, sagatavošanās var vilkties nedēļām un pat mē-
nešiem. Kaujas plāna pieņemšana ir zināmā mērā saistīta ar sagatavošanās laikmeta 
garumu: nevar pieņemt tādu kaujas plānu, kura sagatavošanai nav pietiekoši laika vai 
arī pietiekošu līdzekļu. Tas ir jāzina un jāaprēķina pašam kara vadonim. Turpretim sīka 
darbības izstrādāšana piekrīt kara vadoņa štābam. Kara vadonim ir jāseko un ar savu 
gribas un rakstura spēju jānovērš visi šķērsli, kas parādītos ceļā, kā tādi šķēršļi galvenā 
kārtā rodas dažādi iebildumi no apakšnieku puses: grūti marši, atrunas par neiespējamī-
bu izvest dažādus sagatavošanās darbus utt. Agrākos laikos sagatavošanās uz kauju bija 
daudz vieglāka un vienkāršāka: vieglāka tamdēļ, ka kaujas tika vestas daudz ierobežotā-
kā kaujas laukā un arī ar mazākām armijām; vienkāršāka tamdēļ, ka visa sagatavošanās 
galvenā kārtā pastāvēja karspēka vienību sagrupēšanā saskaņā ar kaujas plānu. Tagad 
karaspēku vienību sagrupēšana jāizdara ļoti plašā rajonā un jāizved milzīga tehnisko lī-
dzekļu sagatavošana. Viss tas ir štāba darbs. Ja štābs ir pareizi noorganizēts un sastāv no 
spējīgiem darbiniekiem, tad sagatavošanās tiks izvesta viegli, pareizi un tā, lai karaspēks 
netiktu velti nogurdināts. Štābam ir jābūt spējīgam, ka kara vadonis būtu pilnīgi atsva-
bināts no visiem šiem sīkumiem.

Tikko sākas plāna izpildīšana – sākas kauja – tad iesākas atkal kara vadoņa darbība 
un pie tam – visgrūtākā darbība. Ir diezgan liela starpība starp agrāko laiku un šī laika 
kara vadoņa darbību. Agrākais kara vadonis vai nu no vienas vietas personīgi pārredzēja 
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kaujas lauku, vai varēja vismaz apjāt ātrā laikā visu kaujas lauku un dabūt tiešu iespaidu 
un pārliecību par notikumiem. Agrākajam kara vadonim bija jāpieņem ļoti ātri lēmu-
mi un ļoti steidzīgi jādot rīkojumi, jo kaujas norisinājās daudz ātrāk nekā tagad: viena 
stunda jau bija garš laika sprīdis, sevišķi kaujas kulminācijas laikmetā vienas stundas 
nokavēšana varēja dot visas kaujas pazaudēšanu. Tamdēļ Krievijas kara vadonis Suvo-
rovs raksturo vadoņa spējas trijos vārdos: „glazomer, bistrota i instinkt213”, kas būtu pa-
reizi – bez ilgākas domāšanas novērtēt apstākļus, ātri pieņemt lēmumu un tikpat ātri un 
noteikti izvest šo lēmumu dzīvē. Tā kā šīs īpašības vislielākā mērā tika no paša dienesta 
sākuma piekoptas kavalērijā, tad arī mēs redzam, ka agrāko laiku karavadoņi un augstā-
kie priekšnieki nāca no kavalēristiem.

Tagadējā laikā kara vadoņa stāvoklis ir citāds. Kaujas lauku pārredzēt tas nevar, jo 
kaujas lauks tagad ir izpleties kā garumā, tā dziļumā: sākot ar Napoleona laikmetu, kau-
jas frontes pastāvīgi paliek garākas un garākas, bet sākot ar pasaules kara pirmo gadu, 
kaujas lauks sāka izplesties arī dziļumā. Tagadējais kara vadonis, kā arī katras lielākas 
vienības vadonis, atrodas tālu no priekšējām kaujas daļām: tam nav iespējas personīgi 
pārliecināties par kaujas gaitu un personīgi iespaidot kauju vedošās daļas. Toties taga-
dējās kaujas norisinās arī garākā laikā nekā agrākās kaujas, kamdēļ tagad vairs vienas 
stundas laiks nav tik izšķirošs kā agrāk, jo tagad kaujas velkas vairākas dienas un pat 
nedēļas. Tātad tagadējam kara vadonim nav vajadzīgs tik momentāni pieņemt lēmu-
mus kā agrāk. Tagad ir iespēja apsvērt un pārdomāt. Toties no tagadējā kara vadoņa 
tiek prasīta daudz lielāka izturība. Agrākajam kara vadonim nācās vienu, vislielākais, di-
vas–trīs dienas pavadīt ārkārtīgā nervu spraigumā; tagad kauja velkas nedēļām, – tātad 
kara vadonim ir jāiztur vairākas nedēļas visaugstākā nervu spraigumā. Tagadējais kara 
vadonis personīgi neredz kaujas lauku; – šim apstāklim piemīt arī sava labā puse: kara 
vadonis netiek iespaidots no dažādām kaujas ainu šausmām un dažādām vietējām ne-
veiksmēm. Tagadējais kara vadonis vada kauju no tālienes; bagātākie un visdažādākie 
tehniskie līdzekļi dod tam pilnīgu iespēju ātrā laikā saņemt visus ziņojumus no saviem 
padotiem priekšniekiem un tikpat ātrā laikā nodot pēdējiem rīkojumus – izteikt savu 
gribu, nospraust jaunus mērķus. 

Tātad iznāk, ka tagadējā vadība ir daudz vieglāka nekā agrākā: sēdēt mierīgi kabine-
tā un dot labi apdomātus rīkojumus. Varbūt tas tā varētu gan būt, bet tikai ar noteiku-
mu, ka kara vadonim padotie priekšnieki būtu tieši tādi paši cilvēki kā viņu vadonis, tas 
ir, viņi visi gluži vienādi saprastu un nosvērtu katru notikumu un arī gluži vienādi sapras-
tu katra ziņojuma vai rīkojuma vārdus. Katrs viens cilvēks domā, saprot un sajūt lielākā 
vai mazākā mērā citādi nekā otrs cilvēks. Ja no kaujas lauka vienas un tās pašas vietas 
būs atnākuši divi karavīri un katrs atsevišķi viens pēc otra sāks stāstīt savus iespaidus, 
tad izrādīsies, ka viņu kaujas attēlojumi vislielākā mērā atšķirsies viens no otra: tātad, ja 
viņi būtu rakstījuši ziņojumus par vienu un to pašu notikumu, tad izrādītos, ka ziņojumi 
nav vienādi: abi karavīri būtu gan redzējuši vienu un to pašu, bet būtu to uzņēmuši un 
izteikuši katrs savādāk. Ja diviem karavīriem tiks uzdots viens un tas pats taktiskais uz-
devums un vienos un tajos pašos apstākļos, tad atkal mēs redzēsim, ka katrs no viņiem 
izpildīs šo uzdevumu savādāk.

Jo labāk ir sagatavoti priekšnieki, labi kopā sastrādājušies, viens otru labi pazīst, jo 
mazākas būs izšķirības. Tas ir tas jautājums, kuru sauc par apvienoto doktrīnu armijā. Ir 
vajadzīga viena kopīga skola, kopīgs ilgāks darbs, savstarpēja saprašanās un pazīšanās, 

213 Acumērs, ātrums un instinkts.
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tad par vienu un to pašu notikumu arī sapratīs vienādi un apmēram vienādi to izpil-
dīs. Tādā gadījumā vadonis, saņēmis ziņojumu, stādīs sev priekšā diezgan pareizi to no-
tikumu vai stāvokli, par kuru tiek ziņots: tādā gadījumā vadonis, atdevis pavēli, atkal 
diezgan pareizi stādīsies priekšā pavēles izpildīšanas gaitu. Nav no tik liela svara, lai šī 
doktrīna būtu ideāli pareiza vai vislabākā, cik no liela svara ir – lai būtu šī viena doktrīna. 

Bet arī pie vislabāk sagatavota karspēka un pie vislabākās priekšniecības no kara 
vadoņa kaujas laikā tiek prasīta milzīga morāliska enerģija:  – kara vadoņa morāliskā 
enerģija ir visas armijas morāliskā spēka rezerve.

„Sākumā, kamēr karaspēks ar pilnīgu drošsirdību, labprāt un veikli ved kauju, kara 
vadonim nav pietiekošas izdevības parādīt savu stipro gribas spēju savu mērķu sasnieg-
šanai. Bet tikko apstākļi taps grūtāki  – un tas ir neizbēgami tur, kur jādara ārkārtīgs 
darbs – tad arī viss vairs nestrādās pats no sevis kā labi ieeļļota mašīna, bet gan šī mašī-
na pati sāks izrādīt pretestību; šīs pretestības pārvarēšanai ir nepieciešams vislielākais 
kara vadoņa gribas spēks. Zem šīs pretestības nevajag saprast tiešu nepaklausību vai 
pretim runāšanu, lai gan arī tādi gadījumi no atsevišķiem apakšniekiem diezgan bieži 
nāk priekšā; bet gan šī pretestība pastāv vispārīgā visu fizisko un morālisko spēku izsīk-
šanas kopiespaidā, – iespaidā, kas ceļas no asiņainiem kaujas upuriem un kuru katram 
priekšniekam nākas apkarot kā sevī pašā, tā arī visos citos kaujas dalībniekos. Kad pa-
kāpeniski atsevišķu karavīru spēki izsīkst un šos karavīrus viņu pašu gribas spējas vairs 
nevada, tad pakāpeniski visas karaspēka masas kūtrība gulstas vienīgi uz kara vadoņa 
gribu. Tai ugunij, kas deg viņa sirdī, un tai gaismai, kas spīd viņa garā, ir no jauna jāiede-
dzina apņemšanās kvēle apakšnieku sirdīs un no jauna jārada cerības stars visiem pārē-
jiem. Tikai tik ilgi, kamēr viņš uz to ir spējīgs, tikai tik ilgi, kamēr viņš pavēl masai, viņš 
paliek par viņas vadoni. Bet tikko viņš to vairs nespēj, tikko viņa personīgā vīrišķība vairs 
nav tik stipra, lai atdzīvinātu vīrišķību savos apakšniekos – masās, tad tūliņ masa novilks 
viņu zemē pie sevis – uz zemākās zvēru dabas pakāpes, kur bēg no briesmām un nepazīst 
kauna. Šis ir pretestības svars, kuru nākas pārvarēt kara vadoņa vīrišķībai un morālis-
kiem spēkiem, ja viņš grib sasniegt ko izcilu. Šīs pretestības svars aug ar masas lielumu 
un tādēļ ar katras augstākās priekšnieka vietas ieņemšanu ir vajadzīga šo spēku palieli-
nāšanās, ja vadonis grib būt piemērots savai vietai.” (Klauzevics). Klauzevica sprieduma 
apstiprinājums sevišķi spilgti bija redzams pēdējā pasaules karā, kad kaujas un gājieni 
ārkārtīgi nogurdināja kā fiziskos, tā morāliskos spēkus. Kaujas sākumā un sevišķi pirma-
jās kaujās karaspēks, tā sakot, pats raujas uz priekšu. Bet pēc ilgām kaujām, bezmiega 
naktīm, zaudējumiem, pastāvīgām briesmām un tagadējo tehnisko līdzekļu milzīgā ie-
spaidā iestājas tāds fizisks un, galvenais, garīgs nogurums, kad katrs, kuram nav stipras 
vīrišķas varonības sajūtas, sāk izvairīties: jo lielāks nogurums, jo mazāk karaspēks dara 
uz savu iniciatīvu, – vairāk un vairāk vajadzīgs pavēlēt, – t. i., vadonim jāsāk lietot savu 
gribas spēju, savu morālisko spēku rezerve. Tālāk – pie stipra kaujas noguruma katras 
briesmas sāk rādīties lielākas nekā tās ir patiesībā: ienaidnieks pārspēkā, ienaidniekam 
pienākušas rezerves, ienaidnieka uguns ārkārtīgi stipra. Mazdūšīgie bieži vien tīšām pār-
spīlē, lai izvairītos no tālākas darbības, bet bieži vien arī cilvēkiem ar ļoti stipru, vīrišķīgu 
varonību pēc stipra kaujas noguruma vai pārāk stipriem satricinājumiem rodas pilnīgi 
nepareizs stāvokļa novērtējums un liekas daudz briesmīgāks un lielāks nekā patiesībā ir. 
Ja vadonis, saņēmis šādus uztrauktus, pārspīlētus ziņojumus, sāks skatīties uz stāvokli 
tādām pat acīm kā šie ziņotāji, tad kauja būs pazaudēta; pēc Klauzevica izteiciena – va-
donis būs atļāvis masai novilkt sevi zemē uz zemākās zvēru dabas pakāpes.
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Mazākā mērogā šādu stāvokli man nācās redzēt 1914. g. 9. septembrī. Pēc kaujām pie 
Komarovas un dažām citām mazākām kaujām 38. divīzija no 7. septembra atradās gājie-
nā. 9. septembrī ap plkst. 12 divīzijas avangards, izejot caur Andrejevkas sādžu, uzdūrās 
uz ienaidnieku, kurš arī nāca uzbrukumā. Uz vakara pusi kauja pieņēma ļoti asu stāvok-
li. 38. divīzijai apstākļi bija ļoti nelabvēlīgi. No paša sākuma II brigādes diviem pulkiem 
nācās izvērsties ļoti steidzīgi un atrodoties dziļā ielejā; apkārtējie augstumi bija ieņemti 
no ienaidnieka; arī no II artilērijas diviziona uz pozīciju izbraukušās baterijas nokļuva ļoti 
ātri zem ienaidnieka artilērijas uguns. Divīzijas I brigāde un I artilērijas divizions nevarēja 
iznākt uz kaujas lauka, jo apvidus bija kalnains un artilērija nevarēja no ceļa nogriezties 
un tamdēļ netika ārā no iepakaļ esošā meža, kura izeju apšaudīja ienaidnieka baterijas; 
tāpat netika no meža ārā munīcijas un patronu rati. Tuvu pievakarē II brigāde atradās 
Andrejevkas sādžas tuvumā; ienaidnieks  – uz apkārtējiem augstumiem, apņemdams 
brigādi no trim pusēm; munīcija bija izšauta; vakara krēslā ienaidnieks veda vēl stiprus 
uzbrukumus, kuru atsišanai II divizions izšāva savu pēdējo munīciju. Divīzijas komandie-
ris un štābs atradās turpat Andrejevkā, kur, tumsai iestājoties, ieradās brigādes koman-
dieris, artilērijas brigādes komandieris, abi pulka komandieri un diviziona komandieris 
ar ziņojumiem un pēc rīkojumiem. Visi priekšnieki bija atnākuši ar ļoti sliktām ziņām: 
munīcija izšauta, zaudējumi lieli, ienaidnieks apņem no abiem flangiem; pie ienaidnieka 
ir manāma pastiprinājumu pienākšana – dzirdams troksnis, domājams, uzstāda jaunas 
baterijas pret krievu flangiem; rīta gaismai sākoties, ienaidnieks sāks no kalniem apšau-
dīt un mēs sēdēsim kā katlā. Kā slēdziens, kurš arī tika izteikts: brigādei naktī jāatkāpjas. 
Vienīgi diviziona komadnieris, kurš šinī dienā bija ievainots krūtīs, bija pretējos uzskatos 
un pavēlēja palikt uz vietas. Uz to brigādes komandieris uzstādīja jautājumu: „Un ko tad 
rītu no rīta darīt?” „Turpināt kauju!” – pavēlēja divīzijas komandieris. „Bet ar ko tad, ja 
mums nav munīcijas?” jautāja brigādes komandieris. „Ar durkļiem!” – atbildēja divīzijas 
komandieris. Brigāde palika uz vietas un patiesībā izrādījās, ka ienaidnieks nebūt nav 
bijis tik stiprs, kā iedomājās. Kaujā ir vajadzīgs atminēties Suvorova vārdus: „Ja tev iet 
grūti, tad ņem vērā, ka ienaidniekam iet vēl grūtāk”.

Man vairākas reizes ir nācies novērot, ka ļoti drošsirdīgi un varonīgi bataljonu un 
pulku komandieri, kad tie jau ilgāku laiku bija veduši nogurdinošas kaujas un pēc tam 
uzdūrās kādai nebūt satricinošai kaujas epizodei, uz zināmu laiku pazaudēja savu vīriš-
ķību un pārspīlēja vislielākā mērā savu stāvokli un patiesos apstākļus. Kaujā visvairāk, 
kā nekur citur, sajūta nāk no augšienes – no priekšnieka un ļoti ātri izplatās uz apakš-
nieku: kā jūtas priekšnieks, tā jūtas lielākais vairums apakšnieku. Tikko priekšnieks sāks 
šaubīties par uzvaru, tad jau uzvara ir pazaudēta. Tamdēļ, ja vadonis padosies atsevišķu 
epizožu ziņojumu iespaidam – epizožu, kur notikusi liela neveiksme, pat katastrofa, tad 
šis iespaids pārņems pārējās karaspēka daļas, kuras varbūt tanī pat laikā bija guvušas 
noteiktas sekmes. Ugunsgrēks sākas no tā, kad vienā vietā kaut kas aizdegas, tāpat 
kaujā, ja vienā, pat ļoti nelielā frontes daļā notiek satricinoša neveiksme un ja nākošais 
augstākais priekšnieks nelikvidē neveiksmi, bet padodas tās iespaidam, tad neveiksme 
izpletīsies tālāk: priekšnieks ziņos par neveiksmi augstākam priekšniekam un ja tas 
padosies iespaidam un tāpat ziņos uz augšu, tad izrādīsies neveiksme plašākā frontē. 
Vadonim ir jāpārvar vietējās neveiksmes. Katrā nopietnā kaujā dažas karaspēka daļas 
cietīs neveiksmi un pat varbūt ļoti lielu: bez zaudējumiem nopietnā kaujā noteiktu uz-
varu nevar iegūt. Viena vai otra apakšnieka neveiksme un satricinoši ziņojumi nedrīkst 
atturēt vadoni no spraustā mērķa sasniegšanas. Vadoņa raksturam ir jābūt tik stipram, 
lai atsevišķi notikumi neatbaidītu to no sava plāna izpildīšanas.
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Bet, no otras puses, nevajag uzskatīt stūrgalvību par stipru raksturu. Arī stūrgalvīgs 
vadonis dažreiz var panākt spožus rezultātus, bet tādai uzvarai būs gadījuma raksturs, 
un tikpat bieži caur stūrgalvību var notikt arī katastrofiska neveiksme. Stūrgalvīgs vado-
nis pieturas pie iesāktā plāna, neskatoties ne uz kādiem apstākļiem. Turpretim kara va-
donis ar stipru raksturu sava plāna izpildīšanu nostāda vienmēr atkarībā no apstākļiem: 
tikko apstākļi ir grozījušies tik lielā mērā, ka vairs pavisam nesakrīt ar tiem, kādi bija pie 
plāna sastādīšanas, tad plāns ir jāpārgroza. Rakstura stiprums pastāv iekš tam, ka kara 
vadonis neļaujas iespaidot sevi no dažādiem uztraucošiem un pārspīlētiem ziņojumiem. 
Kara vadonim jāprot izšķirt un pareizi novērtēt, vai ziņojums ir patiess vai pārspīlēts, vai 
apstākļi patiesībā tādi, kā ziņo, vai še spēlē lomu nogurums, uztraukums, vāji nervi un 
varbūt ziņotāja vīrišķības trūkums. Kara vadonim ir jāprot pareizi orientēties un novērtēt 
apstākļus no ļoti dažādiem, viena otram pretim runājošiem ziņojumiem: iekš tam sastāv 
kara vadoņa māksla – vājā gaismā redzēt patiesību. Kara vadonim ir pareizi jāredz kā 
ienaidnieka, tā savējo karaspēks. Ja kara vadonis, novērtējot nepareizi, atzīs ienaidnieku 
par vājāku, nekā tas ir patiesībā, un savu karaspēku stiprāku, nekā viņš ir patiesībā, tad 
kauja beigsies ar katastrofisku neveiksmi. Tā notika 1914. g. augusta beigās un septem-
bra sākumā ar Austrijas armiju: austrieši guva no sākuma sekmes, vedot uzbrukumus, lai 
gan sekmes iegūt vairs nevarēja un pēc neilga laika austriešu armijas nebija spējīgas vairs 
vest aizsargāšanās kaujas un segt savu atkāpšanos. Austriešu augstākā vadība bija pārāk 
augstu novērtējusi sava karaspēka spējas. Ja, novērtējot nepareizi, kara vadonis pieņems 
ienaidnieku stiprāku nekā patiesībā un savu karaspēku par vājāku, nekā tas ir patiesībā, 
tad gan katastrofiskas neveiksmes nebūs, bet nekad nebūs arī spožas uzvaras; pa lielā-
kai daļai pie enerģiska pretinieka kauja tad beigsies ar atkāpšanos. Šādu nepareizu spē-
ku novērtēšanu mēs redzam gandrīz visās kaujās krievu-japāņu karā, no krievu puses. 
Vienmēr japāņu spēki tika skaitīti par daudz lielākiem, nekā tie bija patiesībā, tamdēļ 
arī visas kaujas beidzās ar atkāpšanos. Tādu pašu ienaidnieka spēku pārvērtēšanu mēs 
redzam diezgan bieži arī pasaules karā, no dažu krievu augstāko vadoņu puses. Izcili 
pareizu kā savējo, tā pretinieka spēku novērtēšanu mēs redzam pasaules karā no Vācijas 
kara vadoņu puses kā Francijas, tā sevišķi Krievijas frontē, gandrīz visās lielākās kaujās. 
Vienīgi, kur agrāk pieņemtais plāns savlaicīgi nav ticis grozīts, lai gan apstākļi bija stipri 
pārgrozījušies, bija Rietumu frontē 1914. gada septembra pirmajās dienās, kam kā sekas 
bija neizdevīgā Marnas kauja. Aizskarot šo jautājumu, kā vispār kara vēsturi, vajadzīgs 
vienmēr turēt prātā to, ka pēc kara, sēžot mierīgi istabā un lasot kara notikumus, ir ļoti 
viegli spriest par to, kā toreiz būtu vajadzējis darboties. Lasot kara vēsturi, mēs redzam 
kā vienas, tā otras puses stāvokli, zinām abpusējos spēkus un šo spēku fizisko, materiālo 
un morālisko stāvokli, pat zinām, ko jau ir nolēmis darīt kā vienas, tā otras puses vadonis 
un viņu apakšnieki. Karā, turpretim, nav zināms nekad ienaidnieka īstais stāvoklis un 
bieži vien nav pareizi zināms arī sava karaspēka stāvoklis, nerunājot nemaz par ienaid-
nieka nolūkiem un plāniem. Bez visa tā uz vadoni gulstas ar milzīgu smagumu atbildības 
sajūta. Neskatoties uz to, ka, studējot kara vēsturiskos piemērus, mums liekas, ka mēs 
varam diezgan viegli dot spriedumus par darbības pareizību vai nepareizību, ir jāteic, ka 
tas tikai tā liekas: teorētiski un sevišķi, ja mēs operējam ar skaitļiem uz papīra, liekas, ka 
tas ir tik viegli un saprotami, bet karā ir darbs ar dzīviem cilvēkiem, ar viņu fiziskām un 
morāliskām īpašībām, kuras nepadodas nekādiem matemātiskiem aprēķiniem, tamdēļ 
karā dzīves patiesība bieži vien pierāda pavisam citu nekā matemātiskie aprēķini. Taisni 
šinī ziņā ir interesanti apskatīt dažas puses no Marnas kaujas vācu vadoņu darbības un 
šīs darbības rezultātus, kādi šie rezultāti bija un kādi tie varēja būt.
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Septembra pirmajās dienās vācu labais flangs jau tālu iebrucis Francijā, bet tagad 
ienākušās ziņas rāda, ka franču armija vēl sakauta nav, bet ir tikai cietusi neveiksmes. 
Vācu armijas labais – trieciena flangs – ir palicis stipri vājāks: pēc kaujām, ārkārtīgi lie-
liem maršiem un, it sevišķi, atstājot prāvus spēkus aizmugures nodrošināšanai. Tamdēļ 
Vācijas virspavēlniecība neatrod par iespējamu apiet Parīzi no rietumu puses, jo caur 
to labais flangs izstieptos un paliktu vēl vājāks: 2. septembrī virspavēlniecība dod 1., 2., 
3. un 4. armijām tālāko virzienu tieši uz dienvidiem. Tālākais mērķis – neatlaidīgi vajāt 
franču spēkus, lai caur tādu neatlaidību nedotu frančiem iespēju pārgrupēties, tamdēļ 
arī pārējām armijām dotas direktīvas turpināt uzbrukumus. 2. un 3. septembrī vāciešiem 
sāk ienākt ziņas, ka franči plašos apmēros pārgrupē savus spēkus no sava labā flanga 
uz kreiso flangu. Tātad vācu frontei radās apdraudējums labajā flangā no Parīzes puses. 
Vācu virspavēlniecība 4. septembra vakarā pieņem lēmumu: uzdot 1. un 2. armijām sa-
stādīt aizsargāšanās fronti pret Parīzi un uz austrumiem no pēdējās, un tādā attālumā, 
lai nezaudētu manevrēšanas spējas; 3., 4. un 5. armijām turpināt uzbrukumu agrākajos 
virzienos. Šis lēmums jau 4. septembra vakarā tika telegrāfiski nosūtīts armijām.

5. septembrī armijas izpilda dotos uzdevumus. 5. septembrī ienāk nelabas ziņas: 
Parīzē sagrupēti lieli ienaidnieka spēki, kuri gatavojas uzbrukt vācu labajam flangam no 
aizmugures puses; no Antverpenes beļģi gatavo uzbrukumu; Ziemeļfrancijā: vācu aiz-
mugurē angļi izsēdina jaunus spēkus un franči organizē jaunas vienības. Vācu virspavēl-
niecība 6. septembrī nolemj pieņemt gatavojošos franču uzbrukumu, pie tam pieņemt 
aktīvi  – ar pretuzbrukumu. Tātad vācieši pieņēma kauju ar mērķi vienīgi atsist franču 
ofensīvu. Ar vācu I armijas enerģisko darbību tiek atsists franču 6. armijas uzbrukums no 
Parīzes, uzbrukums, kurš bija mērķēts vācu aizmugurē, pārvēršas par vienkāršu frontālu 
kauju, pie kam kaujas beigās vācu armija paspēj apņemt franču kreiso (galējo) flangu, 
caur to viss 6. armijas uzbrukums zaudē nozīmi (6. armija gandrīz uz visas frontes tiek 
paspiesta atpakaļ). Pa to laiku rodas liela sprauga starp vācu 1. un 2. armijām, kura varē-
tu tapt katastrofiska, ja tā tiktu izmantota, bet ienaidnieks (angļu armija) to neizmanto. 
8. septembrī vācu 2. armijas komandieris, baidīdamies ne par savu, bet par 1. armijas 
stāvokli (skaitot, ka 1. armijai ir jāatkāpjas), uzrāda stāvokli par kritisku un dabū atļauju 
atvilkt savu labo flangu atpakaļ, caur to tad patiesi 1. armijas stāvoklis top kritisks un tā 
ir piespiesta atkāpties ar lielām grūtībām. Kritika stāvokli pirms Marnas kaujas apskata 
sekojoši: vispirms labais vācu flangs no paša sākuma ir bijis par vāju; jau augusta bei-
gās ir vajadzējis pārgrupēt spēkus, pastiprinot labo flangu; septembra sākumā vajadzēja 
atmest domas par tālāko uzbrukumu. V. Festers raksta: „Ārkārtīgi lielie, nepārtrauktie 
gājieni prasīja ārkārtīgu enerģiju no karaspēka; kaujas, kuras nācās vest gandrīz katru 
dienu, izsauca lielus zaudējumus, skaitliskais sastāvs tādā veidā pastāvīgi pamazinājās, 
uz papildinājumiem tuvākajā laikā nebija ko cerēt, apgādības orgāni nepaspēja tikt līdzi 
ātri uz priekšu ejošam karaspēkam. Tikai pacilātais gara stāvoklis, kurš pārsniedza katru 
uzslavu, un pārliecība par uzvaru apgaroja visu karaspēku tādā mērā, ka viņš līdz šim 
bija spējīgs pārvarēt katru kavēkli. Morāliskie faktori varēja arī vēl uz priekšu izturēt, bet 
pie tiem, kuri vēl bija atlikuši no ienaidnieka lodēm un no grūtajiem gājieniem; bet šo 
atlikušo skaits ātri kusa. Karaspēka stāvoklis pavēloši prasīja vismaz pagaidām, uz lai-
ku – taupību, atpūtu.” „Ja virspavēlniecība līdz šim, neskatoties ne uz kādām grūtībām, 
tomēr turējās pie galvenā – visaugstākā kara mērķa – ienaidnieka iznīcināšanas pat arī 
pēc tam, kad bija pārliecinājusies, ka pirmais iespaids par spožām uzvarām nav visai pa-
reizs, tad tomēr tagad – 4. septembra vakarā bija pēdējais psiholoģiskais moments, kad, 
apsverot vispārīgo stāvokli un visus esošos faktorus, vajadzēja nākt pie slēdziena: pa 
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līdzšinējo ceļu nevar tālāk iet. Skaidri un vēl ne par vēlu atzītai atteikšanai no tālākas ie-
naidnieka flanga apņemšanas vajadzēja konsekventi sekot signālam: „apstāties uz visas 
frontes”: bet ne tikai, lai elpu atvilktu, bet lai tūliņ uz visas frontes, kur tikai iespējams, 
izvilktu rezerves. Ar šīm rezervēm tad pēc zināma laika, atkarīgi no ienaidnieka darbības 
un pretdarbības, varēja iesākt jaunu ofensīvu Šlīfena garā.”

Es negribu teikt, ka šī kritika būtu nepareiza, bet tomēr šī kritika ir rakstīta pēc 
kara, kad zināmi apstākļi un, galvenais, zināmi bijušo lēmumu un darbības rezultā-
ti: kad kara vadonis pieņem lēmumu, tad viņam nav zināmi tie rezultāti, kādi būs pēc 
darbības izpildīšanas.

Neattaisnojot vācu virspavēlniecību (faktiskais virspavēlnieks ģen. Moltke šinī laik-
metā jau bija slims) attiecībā uz pieņemtajiem lēmumiem, tomēr ir jāpiegriež vērība 
faktiskajiem notikumiem: pēc visiem tagadējiem datiem mums ir zināms, ka vācu labais 
flangs un sevišķi pati labā flanga armija – 1. armija – bija sakritusies skaitliski, ārkārtīgi 
nogurusi un bez pietiekošas apgādības,  – tātad nevarēja būt cerību, ka šis flangs var 
iegūt sekmes; vēl vairāk tamdēļ, ka pret šo flangu bija nostādīta svarīga franču triecie-
na armija. Virspavēlniecība bija pavēlējusi 1. armijai turēties pakāpeniski aiz flanga, lai 
šī armija nodrošinātu sevi un visu pārējo fronti. 1. armijas komandieris ģenerālis Kluks, 
apsvērdams stāvokli, nācis pie slēdziena, ka ja vēl ko iegūt var, tad tikai ar neatlaidī-
gu ātru iešanu uz priekšu, tamdēļ 6. septembrī vācu 1. armija neatradās vis pakāpeniski 
aiz flanga, bet pakāpeniski uz priekšu no visas vācu frontes. Tātad šī armija nostājusies 
vēl neizdevīgāk pret franču triecienu armiju, kuras uzbrukuma virziens iznāk vācu 1. ar-
mijas aizmugurē. Skatot pēc kartes un rēķinot teorētiski, jānāk pie slēdziena, ka vācu 
labā flanga stāvoklis ir katastrofisks. Par spīti visam tam, 1. armijas darbības rezultāti no 
6.–9. septembrim ir tādi, ka franču trieciena armija ir atspiesta un viņas kreisais flangs 
apņemts no vācu 1. armijas. Ja vācu virspavēlniecība un 2. armijas komandieris būtu ti-
kai bijuši pilnā mērā orientēti par 1. armijas stāvokli, tad Marnas kauja būtu pilnā mērā 
izšķīrusies par labu vāciešiem.

Tādā gadījumā kritika slavētu vācu virspavēlniecību par neatlaidīgu pieturēšanos 
pie reiz pieņemtā plāna. Kā mēs redzam, tad kauja izšķīrās frančiem par labu vienīgi 
tāpēc, ka 2. armijas komandieris uzskatīja 1.  armija stāvokli par daudz sliktāku, nekā 
tas bija patiesībā. Tātad mēs redzam, ka arī pie dotajiem apstākļiem varēja būt sekmes. 
Kaujas darbības rezultāti bieži vien mēdz būt citādāki nekā teorētiski var paredzēt. Grūti 
ir atrast robežas, līdz kurām kara vadonis var riskēt: ja vācu virspavēlniecība un armijas 
komandieri būtu bijuši Marnas kaujas laikā tikpat pārliecināti uzvarā kā 1. armijas ko-
mandieris, tad būtu arī uzvara bijusi.

„Pazaudēta kauja bieži vien ir tāda kauja, kuru viena puse uzskata par pazaudētu 
un nākošajā dienā atkāpjas, otras puses karavadonis ar stiprākiem nerviem un stiprāku 
karaspēku neatkāpjas un neatzīst sevi par sakautu, bet sludina uzvaru un tad arī vēsture 
ir piespiesta atzīt viņu par uzvarētāju.” (Princis Fridrihs Kārlis, Napoleona pretinieks).

Šo izteicienu pilnā mērā attaisno Marnas kauja pasaules karā un Ljaojanas kauja 
krievu-japāņu karā. Izejot no krievu-japāņu kara piedzīvojumiem, kuri pasaules karā 
tika pilnā mērā pastiprināti, radās izteiciens, ka bieži vien uzvarētājs ir tas, kas par vienu 
stundu nokavē atkāpšanos. Šis izteiciens pēc kara piedzīvojumiem ir pareizs, bet pareizs 
tikai uz kara vadoņiem – amatniekiem. Viens no Francijas rakstniekiem, pulkvedis Ruse, 
dala kara vadoņus trīs šķirās: ģēnijos, māksliniekos un amatniekos; tātad šis izteiciens 
var attiekties tikai uz pēdējo, viszemāko šķiru. Ģēniju ir bijis ļoti maz visā kara vēsturē: 
Maķedonijas Aleksandrs, Hanibals, Napoleons – tie ir droši ģēniji, varbūt var pie viņiem 
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pieskaitīt vēl 2–3 kara vadoņus. Kara vadoņu – mākslinieku ir diezgan daudz: Jūlijs Cē-
zars, Gustavs Ādolfs, Frīdrihs Lielais, Pēteris Lielais, Suvorovs un daudzi citi. Bet kara 
vēsture lielāko vairumu rāda – amatniekus. Gatavojoties uz karu, neviens nevar cerēt un 
taisīt aprēķinus, ka kara vadonis būs ģēnijs vai mākslinieks, bet aprēķini ir jātaisa priekš 
kara amatniekiem. Tamdēļ arī ievedot doktrīnu un citas apvienojošas idejas, vajag vien-
mēr rēķināties tikai ar to, ka kara vadoņi – augstākie armijas priekšnieki – būs ne ģēniji, 
ne mākslinieki, bet tikai labi sava aroda amatnieki. Ja radīsies ģēnijs vai mākslinieks, tad 
tas būs neparedzēts ieguvums, kas lietu nebojās, bet uzlabos, bet ja visas cerības liks uz 
ģēniju vai mākslinieku un tāds neradīsies, tad gan visi aprēķini būs sabojāti un iesāksies 
katastrofiskas neveiksmes.

Skaistu ainu šinī ziņā rāda pasaules karš Krievijas–Vācijas frontē 1914. g. Vācijas ģe-
nerālštābs jau sen miera laikā proponēja ideju, ka kara plāns ir sastādāms priekš vidējas 
(amatnieciski-tehniskās) vadonības; tamdēļ bija nolemts Krievijas frontē aizsargāties, 
bet uzbrukt Francijai. Aizsargāšanās uz Krievijas frontes bija domāta tik pasīva, ka pat 
bija paredzēta atkāpšanās uz Vislu. Tamdēļ arī Krievijas frontē bija cietokšņi tikai uz Vis-
las upes – Torna, Graudenca un Vislas upe bija nocietinātas, kamēr visa pārējā robeža 
bija atklāta, izņemot vienu ezeru fortu – Bojenu (Locen) un Karalaučus – jūras cietoksni. 

Protams, nebija domāts pilnīgi bez kaujām atstāt Austrumprūsiju, bet toties nebija 
arī domāts Austrumprūsijas aizsardzības labā ne tikai ziedot armiju, bet pat riskēt ar 
to. Izejot no tā, VIII armijas komandieris ģenerālis Pritvics pēc kaujas pie Gumbines bija 
nolēmis atkāpties uz Vislas upi. Kauja pie Gumbines bija neizšķirta – abas puses bija cie-
tušas zaudējumus un neveiksmes. Tagad – ilgi pēc kaujas, kad mēs apskatām abpusējo 
stāvokli, ir jānāk pie slēdziena, ka vācieši būtu uzvarējuši, ja būtu kauju turpinājuši. Bet 
pēc ziņām, kuras bija VIII armijas štābā pirmās kaujas vakarā, stāvoklis vācu pusē bija 
diezgan kritisks, Pritvics pavēlēja atkāpties un Rennenkampfs bazūnēja uzvaru. 

Vācu virspavēlniecība, iespaidota no sekām uz Francijas frontes, bija nemierā ar 
Pritvica darbību un lēmumu atkāpties aiz Vislas. Pritvics darbojās kā vienkāršs amat-
nieks, pareizāk  – speciālists. Vācu virspavēlniecība atcēla Pritvicu un viņa vietā iecēla 
Hindenburgu ar Ludendorfu. Ir grūti teikt, kam pieder galvenie nopelni – Hindenburgam 
vai Ludendorfam. Varbūt, ka pareizāk būtu teikt Hindenburgs–Ludendorfs; man liekas, 
ka viņi kopīgi sastādīja to kara mākslas kompleksu, kuru katrs no viņiem, atsevišķi ņe-
mot, nebūtu spējīgs parādīt. Bet fakts paliek tas, ka pēc Hindenburga–Ludendorfa ie-
celšanas izrādījās, ka vācu–krievu frontē nav vairs vienkārša vidēja karavadonība, bet ir, 
ja ne ģēniji, tad vismaz kara mākslinieki. Viņu darbības rezultāts bija tas, ka Vācijas aus-
trumu robežas aizsardzība netika vis atvilkta aiz Vislas, bet visa Austrumprūsija palika 
neaizskarta no ienaidnieka un pat vairāk – tika sniegta palīdzība Austrijai. Faktiskā kara 
gaita bija tāda: Vācijas VIII armija 1914. g. augusta beigās iznīcināja Krievijas II (Samso-
nova) armiju; septembra sākumā tika pilnīgi izdzīta no Prūsijas krievu I (Rennenkampfa) 
armija un – oktobra beigās un novembra sākumā – tie paši vācu korpusi, palīdzot glābt 
augusta un septembra pirmajā pusē sakauto austriešu armiju, nonāk līdz Varšavai un 
pilnā mērā izjauc visus Krievijas virspavēlniecības operāciju plānus: kad vienkāršu amat-
nieku (speciālistu) vietu ieņēma mākslinieki, tad aizsargāšanās vietā tika iegūtas reti 
spožas uzbrukuma uzvaras sekmes. 

Arī vidējs kara vadonis ( kara amatnieks–speciālists) var pārzināt – iemācīties kara 
un kaujas teorijas, var teorētiski pareizi novērtēt, lasīt referātus un ļoti vispusīgi zināt 
visu kara un kaujas vešanas matemātisko un materiālo pusi. Matemātiski materiālie 
aprēķini kaujā sastāda tikai nelielu daļu no kaujas spēku faktoru kopsummas. Karā un 
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kaujā galvenie faktori ir karaspēks – paša un ienaidnieka, sastāvošs ne no matemātiski 
materiāliem, bet tīri psiholoģiskiem datiem. Pie tam atkal kā paša, tā ienaidnieka kara-
spēks nav atsevišķi vienīgais faktors, bet savukārt sastādās no vadības – augstākās un 
vidējās priekšniecības – un paša karaspēka – kareivjiem un zemākiem priekšniekiem. Šos 
galvenos faktorus nav iespējams aprēķināt pēc matemātiskām formulām; īstam vado-
nim vajag sajust šo faktoru īpašības un spēku. Šo sajūtu vadonis var iegūt ļoti sīkās un 
dziļās kara vēstures studijās un praktiskā karaspēka pazīšanā.

Hindenburgs–Ludendorfs, pieņemdami lēmumu – dot izšķirošu kauju Samsonova 
armijai tanī laikā, kad vācu karaspēks bija pieņēmis lēmumu uz Gumbines kaujas rezul-
tāta pamata atkāpties aiz Vislas, nekādā ziņā nevar pamatoties uz matemātiski ma-
teriāliem pamatiem. Krievu karaspēks uzbruka no austrumiem un dienvidiem. Krievu 
austrumu grupai – Rennenkampfa armijai bija dota kauja; šīs kaujas rezultāti bija tādi, 
ka vācu karaspēkam bija jāatkāpjas, pazaudējot dažas baterijas: tātad krievu karaspēks 
še bija stiprāks par vācu karaspēku. Tanī pašā laikā ienāca ziņas, ka no dienvidiem iebrūk 
otra krievu karaspēka grupa, kura, pēc vācu ģenerālštāba ziņām, nebija mazāka par visu 
vācu armiju. Tātad bija jāpieņem lēmums uzbrukt vienai krievu armijai, kura ir ne ma-
zāka, ja ne stipri lielāka par visiem vācu spēkiem, tanī laikā, kad otra krievu armija jau 
iepriekšējā (Gumbines) kaujā ir izrādījusies par uzvarētāju. Še nav nekādu matemātisku 
un materiālu priekšrocību, te ir tikai māksla, dibināta uz dziļu sava un ienaidnieka kara-
spēka (vadības un karaspēka) izjušanu. Šī izjušana nav vienkārša, bet vienmēr savienota 
ar vislielāko risku. Pareizi novērtēt ienaidnieka vadoņus un karaspēku un tikpat pareizi 
novērtēt savus vadoņus un karaspēku nav matemātika, bet ir māksla viņas pilnā nozī-
mē. Šī novērtēšana ir psiholoģiska, bet ne matemātiska. Viens cilvēks – vadonis – pie 
tagadējiem pārāk plašiem kara apstākļiem to nav spējīgs izdarīt. ir vajadzīgs, lai vado-
nim būtu padotie orgāni, kuri ir pilnīgi tāpat domājoši un noskaņoti kā pats vadonis. 
Še iesākas jautājums par kara vadoņa rīcības orgāniem  – tā saukto ģenerālštābu. Ne 
par velti Versaļas miera līgumā bija ievests noteikums, ka Vācijai jālikvidē ģenerālštābs. 
Ģenerālštābs ir tas orgāns, caur kuru kara vadonis domā, pieņem lēmumus un izved tos 
dzīve. Smadzenes bez acīm, ausīm un rokām neko produktīvu nevar dot. Šī laika kara 
vešanā šīs acis, ausis, deguns un rokas ir ģenerālštābs. Šis ģenerālštāba dienests nav 
tik vienkāršs kā katrs cits kancelejas dienests. Pareizs iespaids var nāk tikai no pareizas 
padotā štāba darbības. Pareizs lēmums var būt tikai tad, ja ir pareizs iespaids par sava un 
ienaidnieka stāvokli, – to dod ģenerālštābs. Pareizu lēmumu var izvest dzīvē tikai caur 
pareiziem rīkojumiem; rīkojumus sastāda ģenerālštābs. 

Es dzīvi atceros 1915.  g. rudeni: no augusta vidus, pēc izlidošanas no Novogeor-
gievskas cietokšņa, es atrados Rietumu frontes štābā un izpildīju dažādus sevišķus uz-
devumus. Augusta otrā pusē man bija uzdots pārbaudīt aizmugures pozīciju izbūves 
lietderību. Krievu armijas atradās atkāpšanās stāvoklī. Mani akadēmijas biedri Rietumu 
frontes štābā bija izlūkošanas daļa, kamdēļ es katru vakaru, kad biju štābā, gāju pie vi-
ņiem uzzināt stāvokli un varbūtējas pārmaiņas. Pie viena no maniem biedriem es ierau-
dzīju uz rakstāmgalda štābā Hindenburga un Ludendorfa portrejas. Es jautāju, kamdēļ 
šis tur šīs portrejas uz sava štāba galda; viņš atbildēja, ka katru reizi, kad ienāk ziņas no 
frontes, viņš ilgi skatoties uz šīm portrejām un tad domājot, ko šie vīri, pēc viņu sejas 
pantu iespaida, varētu domāt par patreizējiem apstākļiem. Tas bija oriģināli, savādi, bet 
ļoti patiesi: vajadzēja saprast pretinieka psiholoģiju, uzminēt pretinieka domas, lai varē-
tu uzminēt pašreizējā situācijā pretinieka darbības tālākos nolūkus. 
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Vadonības darbs nav vienīgi prāta, bet gan vienlīdzīgi prāta un gara darbs. Kara 
vadoņa darbs šinīs laikos nav vienīgi vadoņa darbs, bet ir kopīgs viņa vadoņa un štāba 
darbs. Lai šis kopīgais darbs dotu vislabākos rezultātus, tam ir nepieciešami, ka vado-
ņa štābs būtu pilnīgi vadoņa prātā, domās un garā ieaudzināts. Ne velti vācieši raksta, 
ka pār Tanenbergas kaujas (uzvaras) lauku esot lidojis grāfa Šlīfena gars; Šlīfena skola, 
prāts, domas un jūtas.

Desmit gadus atpakaļ un tagad214

Desmit gadus atpakaļ 1. februārī Latvijas armija ar draudzīgās Polijas armijas stipru 
pabalstu bija pabeigusi Latvijas atbrīvošanu no ienaidnieka un nostājusies uz Latvijas 
etnogrāfiskās robežas. Atbrīvošanās karu nācās vest ļoti grūtos apstākļos kā materiālā, 
tā morālā ziņā; tas prasīja ne tikai pašuzupurēšanās gatavību un visu veidu grūtību pār-
nešanu, – tas prasīja ļoti lielus morālus spēkus.

Lielie materiālie trūkumi bija gan zināmi visiem, bet ne tādā pilnībā, kā tas bija zi-
nāms vecākiem priekšniekiem un sevišķi augstākai vadībai. Karaspēks gāja gan drošsir-
dīgi cīņās, bet viņš prasīja uzturu, munīciju un apģērbu: no kurienes lai to visu ņem? Vai 
varēja prasīt vēl vairāk no tautas, kad tā jau tā labprātīgi deva visu, kas tai bija atlicis 
nenolaupīts no lieliniekiem?

Normālā karā, kas notiek starp kulturālām valstīm, karavīru stāvoklis ir normēts 
ar starptautiskiem likumiem: ja ievainots karavīrs krīt gūstā, tad pretinieks apietas ar 
to tikpat labi, kā ar savējiem ievainotiem; ja valsts karu pazaudē, tad ne iedzīvotāji, ne 
karavīri netiek vajāti un sodīti. Atbrīvošanas karā tas bija citādi. Kad karavīrs krita lieli-
nieku rokās, tad bija zināms, ka lielinieki to nomocīs: ja Latvija karu pazaudētu, tad bija 
droši jāgaida, ka visi redzamākie kara dalībnieki, sevišķi vecākie priekšnieki un pat viņu 
radi un draugi būtu nostādīt pie sienas. Tātad Latvijas armijas vadītājiem bija jāuzņemas 
atbildība par visām sekām un arī personīgi jāriskē ar visu.

Armijas vadībai bija ne tikai jāved karš, bet bija visādā ziņā jāuzvar. Pirmais notei-
kums gūt uzvaru ir tas, ka priekšniekam ir jābūt pārliecinātam, ka uzvara būs gūta – ir 
jātic uzvarai un šai pārliecībai ir jābūt tik stiprai, ka to varētu iedvest arī visiem apakšnie-
kiem. Kara vēsturē nenāk priekšā gadījumi, kad uzvaru iegūtu priekšnieks, kas uzvarai 
netic. Ja vadonis šaubās par sekmēm, tad tā ir pirmā pazīmē, ka sekmes nebūs.

Kādi impulsi tad varēja dot Latvijas armijas priekšniecībai tik stipru pārliecību un 
ticību uzvarai? Ne skaitliskie, ne materiālie kara vešanas līdzekļi tādu pārliecību neva-
rēja dot, bet gan otrādi – no skaitliskiem un materiāliem datiem būtu bijis jānonāk pie 
uzvaras apšaubīšanas. Pārliecība un ticība uzvarai bija jārada priekšniekiem pašiem savā 
iekšienē un tad jāizplata uz citiem.

Par ko toreiz runāja, pārsprieda, domāja un ko izjuta armijas vecākie priekšnieki: ti-
kai par vienu – par karu un uzvaru. Nebija citu domu, citas intereses – vispār citas pasau-
les, kā tikai karš. Uz visiem notikumiem un uz visām lietām skatījās tikai no kara vešanas 
redzes viedokļa; viss tika vērtēts tikai no tam, cik tas noderīgs kara vešanai. Ir savāda 
parādība, kas visvairāk pazīstama karavīriem, cīnoties par savu tēviju. Cilvēks pilnīgi pār-
ņemts no vienas idejas – savas tēvijas aizstāvēšanas. Visa viņa fiziskā un garīgā enerģija 
koncentrējas tikai vienā virzienā: cilvēks ar visu miesu un dvēseli nododas tikai vienam, 

214 Latvijas Kareivis, Nr. 26 (1930, 1. februāris). 
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viņš redz, dzird tikai to, kas attiecas uz šo ideju; cits viss paiet garām nemanīts; visa ārējā 
un iekšējā pasaule grozās tikai ap šo vienu – karu – uzvaru. Šāda, bez atlikuma, nodoša-
nās vienas idejas izvešanai un visu savu spēku koncertēšana šim darbam rada ārkārtīgu 
spēku uzplūdumu un spēks rada ticību un pārliecību. Gluži pareizs ir izteiciens – ko stipri 
grib un kam tic, tas izpildās. Bet patiesa, stipra gribēšana ir tikai tad, ja cilvēks koncentrē 
visu savu garīgo enerģiju šinī virzienā un nekādi blakus jautājumi neatstāj uz cilvēku ne 
mazāko iespaidu, kad ne uz vienu brīdi cilvēku ne mazākā mērā neinteresē nekas cits, 
kā tikai savas gribas izvešana. Ja ir tik stipra griba, griba izpildīsies. Toreizējiem armijas 
vadoņiem bija tāda stipra griba; toreiz gan viņi paši par to nedomāja, jo tas nāca no iek-
šienes, dabiskā ceļā, bez nekādas ārējas mākslīgas piepūles. Ka tas patiesi tā ir bijis, to 
pierāda, pirmkārt, atbrīvošanas karā iegūtās spožās sekmes, neskatoties uz grūtajiem 
un nelabvēlīgajiem apstākļiem; un otrkārt – to pierāda tie fakti, ka mūsu vecākie priekš-
nieki par visu atbrīvošanas kara laiku nav nekā darījuši kādu nebūt citu interešu labā (ne 
personīgu, ne politisku). Tikai visus spēkus ziedojot kara darbībai, bija iespējams veikt 
lielo Latvijas atbrīvošanas darbu, neskatoties uz nogurumu pasaules karā un pārciestā 
lielinieku terora iespaidu.

Pēc šīs ārkārtīgās garīgās enerģijas attīstīšanas armijas priekšniecībai pēc kara bei-
gām atpūsties neizdevās. Tūliņ bija jāķeras pie ļoti drudžaina darba: armijas noorga-
nizēšanas, pārejot miera laika stāvoklī. Politiskais stāvoklis nebija tik drošs, ka varētu 
strādāt bez steigšanās. Armija bija jāpārved uz miera stāvokli tā, ka lai kuru katru brīdi, 
ja draudētu briesmas, – visātrākā laikā armija būtu spējīga aizstāvēt savu tēviju, savas 
zemes robežas.

Bez tam bija jāizved ļoti plašs kapitāls darbs: jānoorganizē īsta Latvijas armija. 
Mūsu kara laika armija bija uz ātru roku improvizēta, piemērojoties toreizējiem trūcī-
giem apstākļiem.

Atbrīvošanas kara armijas kā virsnieki, tā kareivji visi bija nākuši no bijušās Krievijas 
armijas – tie bija krievu armijas skolas. Es negribu teikt, ka krievu skola būtu bijusi slikta, 
bet tā bija krievu skola, kamēr mums bija Latvijas armija. Katras valsts armijai kā orga-
nizācijas, tā apmācības, disciplīnas un visas iekšējās dzīves ziņā ir savas īpatnības. Tam-
dēļ vienas valsts organizāciju un taktiskos paņēmienus, pat ja tie būtu visideālākie savā 
valstī, nevar pārnest uz otru valsti nepārstrādātā veidā, jau nerunājot par katras tautas 
nacionālajām īpašībām. Katrai valstij jāved karš savas valsts un tautas apstākļos. No se-
višķa svara ir visi tie faktori, kas attiecas uz tautas psiholoģiju. Atbrīvošanas karā armijā 
latviskās īpatnības tikai sāka izpausties, bet tās vēl nebija pieņēmušas ne noteiktu ārēju 
formu, ne iekšēju stabilitāti, jo mūsu armijas kareiviskās īpašības bija ņemtas no agrākās 
krievu armijas un dažreiz atšķaidītas ar revolūcijas uzplūdiem. Viss, kas attiecas uz ar-
mijas morālām un psiholoģiskām īpašībām, bija jāizveido pilnīgi no jauna. Šo darbu nav 
iespējams veikt atsevišķai personai vai komisijai; šis darbs ir jādara visai armijai; armijas 
garu nevar izdot pavēlē, tas ir jāaudzina ar visu armijas dzīvi. Radās nepieciešamība dot 
iespēju visai armijai sarunāties, apspriesties uz izteikties dažādos iekšējās dzīves jautāju-
mos: šim nolūkam bija nepieciešams armijas domu orgāns; un radās „Latvijas Kareivis”.

Arī armijas apmācības un taktikas jautājumi nebija tik vienkārši ievedami. Mūsu 
virsniecības taktiskā bagāža bija paņemta līdzi no krievu armijas; bet tā karoja tikai līdz 
1916. g. beigām, pēc kam gatavojās uz revolūciju un to padziļināja. Rietumu frontē karš 
turpinājās līdz 1918. gada beigām un taisni 1917. g. bija ievesti ļoti daudzi jauninājumi. 
Kā jau minēju, tad arī taktiskie paņēmieni nav pārnesami nepārgrozītā veidā no vienas 
valsts uz otru. Bez tam pasaules kara piedzīvojumi nav novērtējami ātrā laikā, kamdēļ 
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arī taktikas jautājumi ir padoti pārgrozījumiem un papildinājumiem. Rodas jauni ieroči 
ar jaunām īpašībām, kas atkal spiež pārgrozīt taktiskos paņēmienus. Par visiem šiem 
jautājumiem armijai ir jāinformē un jāapspriežas caur savu preses orgānu.

Armijas miera laika darba rezultāti nav tik taustāmi kā kara laikā. Miera laika darba 
rezultāti nav arī tūliņ redzami un ir grūti novērtējami. Lai miera laikā paceltu armijas 
spēkus, ir vajadzīgs strādāt nepārtraukti vairākus gadus un tad vēl tikai pēc vairākiem 
gadiem parādīsies šī darba augļi. Izjaukt un iznīcināt reiz iesākto sistemātisko armijas 
audzināšanu, disciplīnu un apmācību ir daudz vieglāk. Vienā gadā var izjaukt vairāku 
gadu sekmīgu darbu, bet arī tas būs jūtams tikai pēc dažiem gadiem. Tamdēļ miera laika 
izbūves darbi ir jāved ļoti apdomīgi un neapdomātus eksperimentus nedrīkst pielaist.

Priekšnieki, kas spējuši vadīt armiju grūtajos kara apstākļos un gūt spožas sekmes, 
tikpat sekmīgi ir vadījuši arī armijas miera laika izbūvi. Latvijas armija un viņas iekšējās 
un ārējās dzīves atspoguļojums un domu izteicējs „Latvijas Kareivis” ar lepnumu var at-
skatīties uz atbrīvošanas karu un uz pagājušajiem desmit gadiem. Pārskatot „Latvijas 
Kareivi” par pagājušiem desmit gadiem, mēs dabūjam skaidru ainu, kā ir izveidojusies 
mūsu armija un, galvenais, kā ir izveidojusies armijas garīgā dzīve – armijas morāle. At-
brīvošanas karu iesākot, armijai daudz kā trūka – trūka arī sava domu izteicēja, savas 
garīgās dzīves orgāna. Ja liktenis lemtu mūsu armijai no jauna aizstāvēt savu Tēvu zemi, 
tad „Latvijas Kareivī” tā atradīs sev morālo spēku pabalstu, kam tik ārkārtīgi liela nozī-
me karā. Caur „Latvijas Kareivi” atbrīvošanas kara veterāni sarunāsies ar saviem jauna-
jiem uz kara lauka esošiem kara biedriem.

Tehnika un kara māksla215

Katrā jaunā karā tiek izlietoti kādi līdz tam vēl nepazīstami tehnikas līdzekļi. Ziņas 
par šo jauno līdzekļu darbību caur presi, daudzkārt nepareizā apgaismojumā, iekļuvušas 
plašās ļaužu masās, arvienu atstāj lielu iespaidu. Plašās publikas masas nekad nemeklē 
pēc uzvaras vai sakaušanas patiesiem iemesliem. Tas viņām nākas grūti, viņas parasti 
tiecas meklēt uzvaras vai sakaušanas iemeslu kādā viegli aptveramā, kaut arī fantas-
tiskā apstāklī: jaunos lielgabalos, flintēs, gāzēs, tankos, nodevībā utt. Tāpēc, rodoties 
jauniem tehniskiem līdzekļiem, šiem pēdējiem parasti piešķir izšķirošo nozīmi karā. At-
tīstot tālāk šo ideju, cilvēki, kam kara māksla sveša, nonāk pie slēdzieniem, ka kara lik-
teni izšķir tehniski līdzekļi un ka nākotnes karos galvenais būs – tehnika un matemātisks 
aprēķins. Dažkārt šādas idejas iekļuvušas arī speciālā kara presē, kad pavirši kritiķi cen-
tušies izskaidrot uzvaras vai sakaušanas iemeslus ar kādām acīs krītošām parādībām, 
neiedziļinoties lietas būtībā.

Man atmiņā ir trīs tādi kara laikmeti: angļu-būru karš, krievu-japāņu un Lielais pa-
saules karš. Visos šajos karos kā vispārējā prese, tā arī pavirši kara preses orgāni lūko-
ja izskaidrot uzvaru kādā nebūt kaujā tikai ar to, ka uzvarētājs šai kaujā lietojis kādu 
jaunievedumu. Pa angļu-būru kara laiku un pēc tam visā pasaulē nodibinājās uzskats, 
ka jaunlaiku ātršāvējas flintes padara karu gandrīz neiespējamu, bet agrākos kara veša-
nas paņēmienus nelietojamus: nelielās būru nodaļas, rīkodamās atsevišķās patruļās un 
bez kādas frontes un kara mākslas iekārtas, angļus bieži vien stipri sakāva. Slēdziens te 
bija šāds: frontes vairs neder, pie tagadējiem uguns ieročiem var rīkoties tikai atsevišķi 

215 Jaunākās ziņas. 12.06.1920. (Nr. 132), 14.06.1920. (Nr. 133), 15.06.1920. (Nr. 134), 16.06.1920. (Nr. 135).
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cilvēki, visā agrākā kara taktika atmetama kā nederīga, jo ieroču uguns ir tik nikna, ka 
nekāda ķēde, nerunājot par vairākām līnijām, to nevar izturēt. Zem flinšu uguns nav 
iespējams uzbrukt. Kā pierādījumu tam pieveda angļu zaudējumus. Šos spriedumus iz-
lietoja pacifisti (pasaules miera idejas veicinātāji) un Blioha grāmatā tika matemātiski 
pierādīts, ka karot vairs nav iespējams. Krievijas atklātības domas tam zināmā mērā no-
ticēja un krievu-japāņu karā dabūja atmaksu par šo lētticību. Vajadzēja paiet vairākiem 
gadiem, līdz vācu militārā prese pierādīja angļu neveiksmju patiesos cēloņus: angļi cieta 
zaudējumus aiz pilnīgas nemākulības kara taktikā. Būri uzvarēja, ne pateicoties savai 
mākslai, bet ar visai trūcīgām zināšanām kara mākslā. Ja būri būtu bijuši vairāk izglītoti 
kara mākslā, tad angļi būtu cietuši vēl lielākus zaudējumus – būri neprata uzbrukt, ne-
prata vadīt kara pulkus. Krievu-japāņu kara sākumā domas par nespēju uzbrukt izzuda 
un krievu-japāņu karš pierādīja, ka uzbrukt ir iespējams. Bet krievu-japāņu karš izvirzīja 
jaunu faktoru: ložmetējus, ierakšanos un smago artilēriju. Protams, ierakšanās, kad tā 
bija vajadzīga, un smagās artilērijas izlietošana, kad tas bija iespējams, palīdzēja japā-
ņiem tāpat kā visa viņu labā kaujas sagatavošanās, taču ne ierakšanās, ne smagā artilē-
rija nebija viņu sekmju galvenais cēlonis, bet gan krievu trūcīgā kaujas gatavība.

Pasaules kara sākumā aizraušanās ar ierakšanos bija jau pārgājusi un galveno vē-
rību piegrieza vispārējai kaujas gatavībai, manevrēšanai un uzbrukuma taktikai. Tāpēc 
1914. un 1915. g. notika jo sparīgas un asiņainas kaujas. Manevrēšana, sevišķi krievu fron-
tē, notika visplašākos apmēros. Bet tad iestājās parādība, pilnīgi līdzīga tai, kāda bija 
krievu-japāņu kara beigās: abas puses abās frontēs nostiprinājās nocietinātās pozīcijās 
un sākās tīri tehnisks karš. Tā kā šī sēdēšana pozīcijās ieņēma visu kara otro pusi, tad 
daudzi arī piedzīvoja tikai pozīciju karu un ieguva pārliecību, ka tagadējais karš katrā 
ziņā bija pozīciju karš, kurā galvenā loma piekrita tehniskiem līdzekļiem, kā aizstāvoties, 
tā uzbrūkot.

Bet nepārtrauktas, bezgalīgi garas nocietinātas līnijas kara mākslas vēsturē nav ne-
kas jauns, tās arvienu iezīmēja kara mākslas pagrimšanas laikmetus. Kad tauta kļūst 
pārāk izsmalcināta, mīkstčaulīga, kad tā sāk izvirst, kad tikumība un morāle iet uz leju, 
tad tautai trūkst apņemšanās ar krūti aizstāvēt tēviju, viņa slēpjas aiz nocietinātām līni-
jām un meklē glābiņu pie tehniskiem līdzekļiem. Bet tikai garā stipra tauta var aizstāvēt 
tēviju – pozīcijas un tehnika nekad nav zemi glābušas.

Mandžūri ieņēma Ķīnu, neskatoties uz lielisko, slaveno Ķīnas mūri. Romas valsts 
arī aizsargājās aiz lieliskām pozīcijām, kuras vēl tagad atstāj lielu iespaidu un stiepjas 
simtiem verstu tālumā (daļu no tādas pozīcijas zem nosaukuma „Trojas valnis” var re-
dzēt Besarābijā), taču vaļņi un pozīcijas neglāba Romu un tā tika iekarota no jaunām, 
morāliski stiprām tautām. 17. gadu simtenī nepārtraukti nocietinājumi bija uzcelti uz 
robežām starp Vāciju un Franciju, no Ziemeļu jūras līdz Šveices kalniem. Tie visi bija kara 
mākslas pilnīgas pagrimšanas laikmeti

Kara lietās, tāpat kā katrā citā arodā, strādā dažādu kategoriju ļaudis. Viens no 
kara lietu rakstniekiem kara lietās darbiniekus šķir trijās kategorijās: ģēniji, talanti un 
amatnieki. Kara mākslas ģēniji rodas ārkārtīgi reti – daudz gadu simteņos pa vienam, 
talanti bieži sastopami, bet pārējā masa ir amatnieki. Kad karā rodas kāds jauns teh-
nisks līdzeklis, amatnieki ir tie, kuri šim līdzeklim piešķir izšķirošu lomu karā un kaujā. 
Kara lietu amatnieki arvien spriež par kauju pēc tās iznākumiem. Ja kāds kaujā uzvarējis, 
tad tas nozīmē, ka viss, ko viņš darījis, bija pareizi, bet ja kāds ticis sakauts, tad visa viņa 
rīcība pierāda, kā nevajag darīt. Kara lietu amatnieki ir tie, kuri kritizē karu un kaujas pēc 
tam, kad abu pušu stāvoklis ir jau noskaidrojies, lietpratēju tonī aizrādīdami: „Vajadzēja 
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rīkoties tā un tā, tad kaujā būtu panākta uzvara.” Tas ir tikpat viegli kā pie karšu spēles, 
redzot abu pretinieku kārtis, aizrādīt, ka vajadzēja spēlēt tā un ne citādi. Tā ir profānu, 
neprašu kritika, kas nav pamatota uz iepriekš zināmo lietu patieso stāvokli, tā ir kritika, 
kas neņem vērā apstākļus, kādos kauja tika vesta, kas neievēro ne savu, ne ienaidnieka 
pulku stāvokli. Kritiķi nerēķinās ar sekām, kādas varēja iestāties pie citādiem rīcības vei-
diem. Par lielu nožēlošanu, tamlīdzīgām kritikām sabiedrībā arvienu ir liela piekrišana 
un tāds kritikas profāns iegūst karā lielu autoritātes slavu. Tā bieži nākas dzirdēt, ka par 
sakaušanu pie Soldavas visu vainu uzveļ ģenerālim Samsonovam, protams, tagad, kad 
apstākļi, kādos abas puses atradās, ir zināmi. Bet visi šie kritiķi-profāni pilnīgi aizmirst 
tos apstākļus, kādos ģenerālis Samsonovs rīkojās. Es esmu tālu no tā, uzskatīt ģenerāli 
Samsonovu par varoni, bet viņa personu es katrā ziņā stādu augstāk par daudz citiem 
krievu ģenerāļiem, kuri apbalvoti ar dažādu šķiru Jura krustiem un izpelnījušies varoņu 
slavu, skaitot viņu starpā arī ģenerāli Korņilovu.

Bet kara mākslas amatnieki arvienu mēdz meklēt vainu tehnikas trūkumos. „Kā 
mēs varam cīnīties, kad pretiniekam lielgabali labāki par mūsējiem, kad viņam ir gāzes, 
aeroplāni, tanki utt.” Nav nekā muļķīgāka par tādiem aizrādījumiem, ja ņem vērā seno 
romiešu izteicienu: „Ja mūsu ienaidniekam zobeni garāki nekā mūsējie, tad pieejat ie-
naidniekam par vienu soli klātāk.” Tā ir ne ģēniju, bet tikai kara mākslas talantu gudrība. 
Aprēķiniet procentos kritušos no gāzēm, tankiem utt., salīdziniet iznākumu ar kopējiem 
zaudējumiem, un jūs redzēsiet, ka te nekā nopietna nav; Ko panāca vācieši ar savām 
gāzēm krievu frontē, –neko; ko panāca Sabiedrotie ar saviem tankiem – arī neko. Līdz 
tam laikam, kamēr Vācijā nebija izcēlusies revolūcija, Sabiedroto tehnikas pārākums 
neko nespēja izdarīt. Tehnisko līdzekļu pārākums jo lielos apmēros bija Sabiedroto pusē 
jau kopš tā laika, kad uzstājās Amerika. Bet karā uzvar ne matērija, bet gars, un kamēr 
centrālās valstīs nebija izcēlusies revolūcija, t. i., kamēr kaujas sajūsma nebija zudusi, 
Sabiedrotie ar visu savu tehnisko līdzekļu pārākumu neko nespēja panākt. Salīdziniet 
visas Sabiedroto uzbrukuma operācijas ar vācu uzbrukuma operācijām līdz 1918. g. bei-
gām, kad tā sauktajās centrālās valstīs sākās revolūcijas. Kara mākslas amatnieki ar 
savu ļaunprātīgo kritiku cenšas gāzt augstāk stāvošos, lai ieņemtu viņu vietas un iegūtu 
svaru sabiedrības acīs, pie kam viņi kritizē, bet paši neko nedara, jo viņi nav spējīgi kaut 
ko izdarīt: otru nomelnot ir viegli, bet kaut ko labāk izdarīt profānam nākas visai grūti. 
Amatnieka cenšanās iziet uz to, lai vairāk nopelnītu, palielinātu savu dienas maksu. Šā 
nolūka sasniegšanai viņš upurē visu, jo zaudēt viņam nekā nav. Kara mākslas amatnieks 
cenšas visu pārņemt no pretinieka, iegūt visas viņa priekšrocības; ja pretiniekam zobens 
garāks, tad viņš cenšas savu zobenu padarīt vēl garāku; ja pretiniekam ir gāzes, tad viņš 
centīsies sadabūt vēl stiprākas gāzes; ja pretiniekam ir tanki, viņš lūkos dabūt vēl labā-
kus tankus utt.

Kara lietu talanti arvienu cenšas atrast kādus pārlabotus taktikas paņēmienus vai 
tehnikas līdzekļus. Šie jaunie taktikas līdzekļi pa lielākai daļai ir pakaļdarinājums agrāko 
laiku slaveniem kara vadoņiem, piemērojot viņu paņēmienus šo laiku apstākļiem. Pie 
tam viņi, protams, nekad nespēj sasniegt tādas sekmes, kādas guvuši tie meistari, kurus 
viņi ņem pa paraugu. Tā 1870./71. g. vācieši piemēroja Napoleona paņēmienus, kamēr 
franči Napoleona stratēģiju bija aizmirsuši un tikai 20. gadu simteņa sākumā par jaunu 
ieveda Napoleona kara vešanas metodes. Lielu kara vadoņu – ģēniju idejas ir vienkār-
šas, bet viņu piemērošana ārkārtīgi grūta. Tāpēc jo lielāks ir karavīra talants, jo tuvāk 
viņš pats stāv ģēnijam, jo vieglāk un labāk viņš piemēro lielu kara vadoņu idejas – kara 
mākslas idejas, kamēr vājāki talanti, nespēdami šīs idejas izlietot, aprobežojas tikai ar 
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ārēju formu piemērošanu, t. i., viņi seko ne idejām, bet formām. Jo vairāk tiek piegriezta 
vērība formām, bet ne idejai – garam, jo vairāk kara māksla iet uz leju, jo katra forma 
novecojas. Agrāko formu stipra kopēšana priekš armijas kaujas spējām ir viena no visbīs-
tamākajām parādībām, pareizāki sakot, viena no kara lietu amatnieku visbīstamākajām 
kļūdām – tā noved pie smagas sakaušanas. Talanti, sekodami lielu kara vadoņu paņē-
mieniem, ārējām formām, pārveido šīs formas, piemērojoties šo laiku apstākļiem, bet 
amatnieki stipri kopē šīs formas, pavisam nerēķinoties ar pārgrozītiem apstākļiem. Tas 
arī bija pār iemeslu angļu neveiksmēm būru karā, kā arī krievu neveiksmēm krievu-japā-
ņu karā. Tiesa, pēc vairākkārtējas smagas sakaušanas kā angļi, tā arī krievi atmeta savas 
novecojušās formas, bet mācīšanās pa karu laiku maksā daudz asiņu. Tiesa, kara māks-
la ir grūta tai ziņā, ka zināšanas/slēdzienus nevar pārbaudīt ar mēģinājumu palīdzību, 
nevar sarīkot mazus karus, lai pārliecinātos, vai armijā pieņemtie taktiskie paņēmieni ir 
noderīgi vai ne. Tomēr ir arī iespējams tīri intuīcijas ceļā, bez asiņainiem mēģinājumiem 
turēt savas armijas taktiku vajadzīgā augstumā. To pierādīja Vācija, kura pēc 1871. g. ne-
veda nevienu karu, bet vācu armijas taktiskie paņēmieni tomēr bija augstāki nekā citās 
armijās, ieskaitot še arī armijas, kas veda karus. Krievija 1877.–78. g. un Anglija un Fran-
cija – veda pastāvīgus koloniju karus. Taisni zinātne atsvabina mūs no visai asiņainām un 
dārgi maksājošām kara neveiksmēm. Tāpēc kara zinātni nevar likt novārtā, jo par to tā 
smagi atriebjas, pat tik tālu, ka tauta var zaudēt savu patstāvību.

Bet kara mākslas ģēniji? Ģēnijs nekopē pretinieka paņēmienus. Ģenialitāte arvienu 
ir vienkārša un tāpat ģēnijs vienkāršs, tāpēc viņa laika ļaudis ne arvienu viņu atzīst, tāpēc 
viņš necenšas aizsteigties pretiniekam priekšā tehnikas līdzekļos, taktikas paņēmienos 
un apmācībā, bet viņš arvienu atrod līdzekļus padarīt uz tehniskiem līdzekļiem dibinātu 
pretinieka pārākumu par nekaitīgu. 2000 gadus pirms Kristus piedzimšanas kara ģēnijs 
Hanibāls atrada līdzekli, kā padarīt pilnīgi nenozīmīgu romiešu pulku daudz pārāko ap-
bruņojumu un taktisko sagatavošanos kaujā pie Kannām (tas notika ar visās iepriekšējās 
kaujās, bet jo redzami tas parādījās kaujā pie Kannām). Tāpat gandrīz 2000 gadu vēlāk 
Napoleona ģēnijs atrada līdzekļus padarīt nenozīmīgu austriešu labo apbruņošanos 
un taktisko sagatavošanos 1796. un 1797. g. karos Itālijā, kā arī visās vēlākās kaujās ar 
austriešiem, prūšiem, angļiem un krieviem. Kara mākslas poēzija taisni ir tā  – atrast 
līdzekļus paralizēt pretinieka stiprās puses. Bet to spēj tikai kara lietu ģēniji. Šī poēzija 
pieejama tikai tiem, kuri mākslas dēļ nodarbojas ar kara lietām, bet nekad ne tiem, kuri 
meklē kara lietās materiālus labumus un lētu popularitāti.

Šie no ģēnijiem izvirzītie līdzekļi, ar kuriem viņi paralizē savu pretinieku stiprās pu-
ses, arvienu ir morāliskas, bet ne materiālas dabas faktori. Tās ir tādas jaunas idejas, 
kuras atņem nozīmi visiem tā laika kara vešanas paņēmieniem: Napoleona ģēnijs kara 
lietās sacēla veselu revolūciju un ar viņa radītām idejām mēs dzīvojam vēl šodien. Bet tā 
kā radušies arvienu jauni un atkal jauni tehniski līdzekļi, tad daudzi no Napoleona paņē-
mieniem un lietotām idejām tagad vairs neder; šo laiku darbinieki neprot atrast jaunus 
paņēmienu, kuri būtu piemēroti tagadnes apstākļiem, – tas padara neiespējamu vai ļoti 
grūti izvedamu pašu šo ideju izlietošanu un tā sākas kara mākslas pagrimšana. Jaun-
radušos apstākļu masā, kurā liela loma piekrīt arvienu jauniem tehniskiem līdzekļiem, 
vidēji ļaudis apjūk un neatrod ceļus jaunu ideju piemērošanai kara mākslā.

Karš ir tautu cīņa, kurā liek uz spēli visu tautas nākotni, tāpēc tautai vajag še pie-
likt visus savus spēkus līdz augstākai pakāpei: tauta upurē visu bez izņēmuma un riskē 
ar visu. Tā tas bija, kad sākās karš 1914. gadā. Sākās asiņainas kaujas Napoleona garā. 
No visām pusēm ielenktā Vācija pārsvieda gandrīz visus savus spēkus uz rietumu fronti, 
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iebruka Francijā, bet tālākā gaitā piedzīvoja neveiksmi. Lai saņemtu spēkus un atsvabinā-
tos no krievu armijas, kura mācās virsū no austrumiem, vācieši nocietinājās Francijā un 
daļu spēku pārsvieda uz austrumu fronti, kur līdz 1915. g. rudenim turpinājās asiņainas 
manevrēšanas kaujas. Tad vācieši iebruka tik dziļi Krievijā, ka nepārtraukta tālāka doša-
nās uz priekšu kļuva neiespējama; pēc tam abas puses nocietinājās arī šai frontē. Kara 
māksla līdz ar to nogāja no skatuves un sākās tehniskā cīņa. Centrālās valstis izrādījās 
par nespējīgām priekš tam, lai pārietu izšķirošā uzbrukumā pret angļiem–frančiem, bet 
krievu frontē tālāk uzbrukums nevarēja novest pie izšķirošām sekmēm aiz tā iemesla, ka 
Krievijas teritorija pārāk liela. Protams, ja vācu armijas priekšgalā būtu radies ģēnijs, tad 
viņš būtu atradis līdzekļus, kā paralizēt Sabiedroto valstu pārākumu tehnikā un skaita 
ziņā. Kaut gan Sabiedroto pusē bija liels tehnikas un cīnītāju skaita pārākums, bet viņi arī 
nevarēja apņemties iet izšķirošā kaujā, lai tādā cīņā karu izbeigtu – tātad karš izvērsās 
par cīņu dēļ nocietinātām pozīcijām. Šī pozīciju cīņa, kāda kara vēsturē jau vairākkārt 
piedzīvota, liecina par kara mākslas vislielāko atslābumu. Bet kara mākslas atslābuma, 
pagrimšanas laikmeti arvienu sakrīt ar tikumības, kultūras un progresa pagrimšanu. Lie-
lo pasaules karu arī nevarēja izbeigt ar kaujām, to izbeidza ar revolūcijām. Karš beidzās, 
bet ne tikai uzvarētāju zemēs, bet arī uzvarētās valstīs līdz šim nav redzama atgriešanās 
pie normālas dzīves – visur tikumības pagrimšana un nekādas cenšanās atgriezties pie 
normāla kulturāla darba. Šī pagrimšana nav kara sekas, tā pastāvēja jau agrāk, pirms 
kara, tikai karš deva iespēju tai atklāti parādīties.

Tādā kārtā tehnisku līdzekļu visplašākā attīstība un, tā sakot, cenšanās visu panākt 
karā ar tehniskiem līdzekļiem rodas tad, kad kara māksla pagrimst: ļaudis cenšas savu 
morālisko spēku trūkumu aizpildīt ar tehniskiem spēkiem. Cilvēka fiziskā spēka vietā 
var likt mašīnu, bet morāliskā spēka vietā – nekad, jo mašīnu arī taču nākas vadīt tam 
pašam cilvēkam. Tāpēc morāliski stipra armija arvienu būs daudz mazāk atkarīga no 
tehniskiem spēkiem, nekā morāliski vāja armija. Atminaties, ko izdarīja karotājas pu-
ses 1916.–1918. g. ar visiem saviem vareniem tehniskiem līdzekļiem: daudz mazāk nekā 
1914.–1915. g., kad šo tehnisko līdzekļu abām pusēm bija daudz mazāk. Napoleons dažos 
mēnešos nokļuva no Francijas Maskavā bez dzelzceļiem, automobiļiem, telegrāfa, tele-
fona, radiotelegrāfa, aeroplāniem u.c. tamlīdzīgiem līdzekļiem, bet ar šiem līdzekļiem 
četru gadu laikā vācieši nespēja noiet līdz Maskavai un franči līdz Berlīnei. Vai tas nelie-
cina par starpību kara mākslā?

Tāpēc mazajai un nebagātai Latvijai vajag kara zinātnei un mākslai piegriezt jo se-
višķu vērību. Tiesa, gandrīz visiem Latvijas bruņotajiem spēkiem ir diezgan bagāti kara 
piedzīvojumi, kaujas piedzīvojumi paši par sevi var mums dod tikai amatniekus, pie tam 
vēl nekādus teicamus. Bez šiem piedzīvojumiem vajadzīgas zināšanas, ļoti pamatīgas 
zināšanas. Mēģinājumi bez teorijas kara lietās ir tas pats, kas aklam staigāt pazīstamā 
vietā, bet teorija bez prakses tas pats, kas redzīgam staigāt svešā vietā. Nevajag aizmirst 
arī Napoleonu, kurš pēc 1812. g. žēlojās, ka viņam nav ģenerāļu – tātad pēc tik daudziem 
kariem un tik bagātīgas prakses ģēnija vadībā. Ja palasa 1813.–1815. g. karu vēsturi, tad 
kļūst saprotams, kāpēc Napoleons žēlojās: līdz 1812. g. viņš pats personīgi varēja rīkot 
kaujas, bet, sākot ar 1813. g., slavenajiem Napoleona maršaliem nācās vadīt atsevišķas 
patstāvīgas operācijas, un šie maršali uz katra soļa piedzīvoja neveiksmes, pareizāki sa-
kot, nodarīja muļķības un sabojāja Napoleona stāvokli. Viens no galvenajiem iemesliem, 
kāpēc Napoleons pazaudēja cīņu 1814. un 1815. g. – bija Napoleona maršalu neprašana 
vest karu pārgrozītos apstākļos, neprašana, kas cēlās aiz pilnīga teorētiskās sagatavoša-
nas trūkuma, neskatoties uz bagātīgiem kaujas piedzīvojumiem.
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Kritika un darbs216 
Dažas dienas atpakaļ satiku uz ielas kādu savu paziņu. Mums sarunājoties, garām 

pagāja kāds no mūsu lidotājiem. Rādīdams uz aizejošo karavīru, mans paziņa teica:
„Kas jums par kārtību, kāda jūsu organizēšanas darbība un ko no viņas var sagaidīt! 

Nekad neredzam mūsu lidotājus gaisā, vienmēr tikai uz zemes!”.
Kad sāku savam pazīstamam paskaidrot, ka patlaban priekš lidošanas slikts laiks 

(bija stiprs vējš un retums smidzināja lietus), ka benzīns dārgs, ka lidmašīnu mums nav 
daudz, un ka tādēļ lidošanas apmācība jāved pēc zināma plāna un tad, kad tas ir izdevī-
gi, – viņš atbildēja:

„Pirmkārt, lidot vajag ne tikai labā, bet arī sliktā laikā, otrkārt, ja valsts maksā nau-
du, tad vajag redzēt, kur tā nauda paliek – mēs gribam redzēt dārgi izmaksājošos lidotā-
jus ne tikai uz aerodroma, bet gaisā, pāri Rīgai, ne reizi mēnesī, bet ik dienas. Kas zīmējas 
uz jūsu mācību plānu, tad no visa jau var redzēt, ka tas nav lietderīgs.”

Es uzprasīju savam paziņam, vai viņš pats arī ir kādreiz braucis ar lidmašīnu. Tas 
atteica, ka neesot nekad gadījies to darīt.

Tas pašas dienas pēcpusdienā pie manis atnāca kāds otrs paziņa. Laiks bija noskaid-
rojies un gaisā bija dzirdams lidmašīnu motora troksnis. Šis otrs paziņa teica:

„Kas tā jums par kārtību! Ņemsim, piemēram, tos pašus jūsu lidotājus. Viņi pastāvī-
gi lido pār pilsētu, lai publika tos redzētu. Dzirdat – pat tagad, pie tik stipra vēja. Cik viņi 
šā, bez kādas vajadzības izdedzina benzīnu un nolieto lidmašīnas!”

Kad es arī šim paziņam gribēju paskaidrot, ka mūsu jaunie lidotāji mācās pēc zi-
nāma plāna un ka tiem jāmācās lidot labā un sliktā laikā, ka pie lidotāju apmācīšanas 
jāiztērē zināms daudzums benzīna un jādeldē mašīnas – mans paziņa pameta ar roku 
un noteica:

„Vai nu tā lidotājus apmāca? Kas nu tas par mācību plānu – lidot pār Rīgu!”
Tad es viņam uzprasīju, vai viņš jau daudz lidojis un daudzus lidotājus apmācījis. Iz-

rādījās, ka arī šis paziņa nebija ne reizi pacēlies gaisā. Atstāju lasītājiem novērtēt šo divu 
„nopietno lietpratēju” spriedumus.

Līdzīgu kritiku tagad dzird uz katra soļa. Šī kritika galvenā kārtā vērsta pret valsts 
un armijas izbūves darbu. Parasti šādiem „kritiķiem” viss, kas ir un kas tiek darīts, ir pa-
visam slikts. Katrā darbā viegli var atrast sliktās puses un kļūdas, piemēram, ļoti viegli 
ir pateikt: „Šis šoferis nekur neder – viņš māk braukt tikai ļoti lēni.” Tāpat arī var pateikt: 
„Tas šoferis nekam neder – viņš laiž mašīnu pilnā gaitā un brauc kā traks.” Ar tādu sprie-
dumu pamatošanu var tumšākam cilvēciņam iestāstīt par katru lietu un darbu, ka tie 
nekur neder.

Es ieteiktu arvien uzprasīt katram tādam „nopietnam lietpratējam-kritiķim”, ko 
viņš pats ne vārdos, bet darbos izdarījis tajā lietā, tajā darbā, kuru tas kritizē. Bieži viņš 
atbildēs, ka tas ir mazs cilvēciņš, ieņem mazu vietu un tādēļ nav varējis parādīt savas 
spējas. Bet mazā vietā mazu darbu taču var daudz vieglāk izpildīt priekšzīmīgi nekā lielu.

Otrs jautājums, kuru vajag likt tādam kritiķim priekšā, varētu būt šāds: „Ja jūs atro-
dat, ka šis darbs tiek slikti darīts, parādiet, kā viņu labi darīt, un kādēļ jūs neizstrādājiet 
projektu un nevis vispārīgos vārdos, bet pilnīgi pamatotu un sīki motivētu un tādu, kurš 
būtu labs ne tikai priekš jums, bet priekš visiem – un neiesniedzat apspriešanai?”

216 Latvijas Kareivis, Nr. 59 (1920, 30. aprīlis).
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Visinteresantākais ir tas, ka visi tādi lieli kritiķi, ja palūkojas viņu pagātnē, nav nekad 
neko izdarījuši, cenzdamies ar kritiku iegūt popularitāti un varu. Nomelnot citus un citu 
darbus, tieši vai apslēpti uzteikt sevi – tas ir vislētākais un vieglākais ceļš iegūt sev siltu 
vietu, tas ir paņēmiens, kuru pastāvīgi lietoja lielinieki, lai iegūtu sev komisāru vietas. 
Bet kur tas noveda visu Krieviju, tas katram zināms; tagad pret to sāk pacelties balsis 
pat terorizētajā Krievijā. Tā oficiālā kara laikraksta „Vojennoe delo” pagājušā gada 2 (31.) 
numurā lasām sekojošu:

„Šā momenta vispārīgais lozungs ir  – vajadzīgs pārmainīt iekārtu tā, lai tā būtu 
piemērota laika garam. Nepieciešami, lai mēs sajustu, ka Krieviju tagad pārvalda 
ne daudzģīmīgais galda priekšnieks, kā tas bija cara laikos un kā to atzīmēja pat Ni-
kolajs II, bet „mēs” – jaunās Krievijas radītāji un cēlāji. „Mums” vajadzīgs, lai viss tas, 
kas „mums” ir iepaticies un atzīts par svarīgu, nekavējoši tiktu izvests dzīvē un dotu 
gaidāmos rezultātus.

„Mēs” esam nepacietīgi, mums nav laika gaidīt, „mēs” būvējam jauno Krieviju, un 
mūsu apakšniekiem tas jāsaprot.

Ja tik ātri tika noplēsta vecā kārtība, tas ir, nevis joks, bet vesela valsts kārtība, vai 
tagad ir vajadzīgs rēķināties ar kaut kādu birokrātisku iestādi. Tā ir apzinīga sabotāža, 
bremzēšana. Tādēļ viņu vajag ātrāk salauzt, ātrāk uzcelt jaunu.

Patiesību sakot, šie ir tie paši pamatmotīvi, kuri ar dusmām, dažreiz ar sirsnīgām 
dusmām, tiek izkliegti daudzos kara laikrakstos. Viņu izkliedzēji ir revolūcijas laikmeta 
aizgrābtie cilvēki. No militāriem laikrakstiem šie „sašutumi” pāriet vispārējā presē, pie-
velk sev tumšos ļautiņus un sekmē demagoģiju.

Demagogi nekad netur par vajadzīgu godīgi runāt caur presi, tā viņu daba. Viņus 
nevar atturēt pat paša Ļeņina brīdinājumi par momenta svarīgumu, par nepieciešamību 
mest pie malas pašizteikšanos un tukšu vārdu šķiešanu. Vienmēr laikrakstu lappusēs 
tiek ļoti asi salīdzināti – „mēs”, tas ir tie, kuri paši sevi uzteic par ideālistiem un aktīviem 
visa labā darītājiem, un visi citi cilvēki, kuri nekā nesaprot un arī negrib saprast”.

Tātad lielinieki jau paši nosoda šo paņēmienu, to pašu, kuru tie lietoja – visus citus kriti-
zēt un lamāt, sevi uzteicot. Pati dzīve lieliniekiem parādījusi šā paņēmiena postošās sekas.

Vai tad mums, latviešiem, ieviest šo paražu? Tā novedīs mūs pie posta, kādā nokļu-
vusi Krievija. Vai tikai tad redzēsim to ļaunumu? Vai mums nepietiek Krievijas piemēra, 
lai atteiktos no neprātīgās demagoģijas.

Virsnieks un kareivis217

Kur pastāv bruņotas valsts pašaizsardzības spēks, tur ir arī virsnieki un kareivji  – 
priekšnieki un apakšnieki. Tas stāv tiešā sakarā ar bruņoto spēku darbību. Karā tiek 
izpildīta vienas personas griba, bet ne kolektīvā griba. Jau senlaikos ir bijuši kolektīvās 
vadības mēģinājumi un pastāvīgi tie ir devuši ļoti bēdīgus rezultātus. Šādu mēģinājumu 
izdarīja arī Kerenskis un rezultāti ir visiem labi zināmi. 

Līdz Krievijas revolūcijai attiecības starp virsniekiem un kareivjiem bija vispār la-
bas. Viens no revolūcijas līdzekļiem („revolūcijas iedzīvināšanai”) bija mākslīga kareivju 
uzkūdīšana pret virsniekiem. Šo līdzekli komunisti arī tagad izlieto tajās valstīs, kur tie 
cenšas ieviest savu paradīzes iekārtu.

217 Latvijas Kareivis, Nr. 130 (1921, 14. jūnijs).
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Pasaules karam sākoties, visās Eiropas armijās virsnieki tika no pašu kareivjiem 
ļoti cienīti. Šo cienību virsnieki tika ieguvuši caur savu darbību un savu morālisko spē-
ku. Pirmajā kara gadā šī cienība vēl vairāk palielinājās, pateicoties virsnieku varonībai 
un pašuzupurēšanai. Virsnieku varonība karā var tikt pierādīta caur kritušo un ievainoto 
statistiku. Krievijas armijas divīzijā, kurā es dienēju, pirmajā kaujā 1914. g. 26. augustā 
pulki zaudēja pāri par 40% virsnieku un ap 30% kareivju – kritušu un ievainotu, pie kam 
sevišķi liels bija kritušo virsnieku procents. Arī visās tālākās kaujās (pie Varšavas, Ravkas, 
Lodzas, Prasnišas un Šauļiem) kritušo un ievainoto virsnieku procents pastāvīgi lielāks 
par kritušo un ievainoto kareivju procentu. Atceros kādu nakts sadursmi pie Šauļiem 
(maijā 1915. g.), kur bataljons zaudēja kritušos – 7 virsniekus un 18 kareivjus.

Vācijas armijā 74. pulks pazaudējis kritušos aktīvā dienesta virsniekus 31%, rezerves 
virsniekus 20% un kareivjus 14%; 11. strēlnieku bataljons pazaudējis kā kritušos: aktīvos 
virsniekus 32%, rezerves virsniekus 19,5% un kareivjus 18%.

Virsnieki dalījās ar saviem kareivjiem visās kara grūtībās, kaujās, gājienos un atpū-
tā. Kaujā virsnieks pirmais sevi parādīja ienaidniekam, izejot uz paaugstinājumiem, lai 
redzētu visu apkārtni; kad sākās uzbrukums, viņš gāja kopā ar kareivjiem un pastāvīgi 
daudz atklātāk, jo tam vajadzēja redzēt savus kareivjus; štiku ziņā virsnieki gāja priekšā 
saviem kareivjiem. Kad pēc grūtas kaujas iesākās nakts un cīņa norima, tad kareivji at-
pūtās, bet virsnieks atpūsties nevarēja, iekams nebija izpildījis savus pienākumus, kamēr 
kareivji nebija paēdināti, papildināti patronu krājumi, izvākti ievainotie, iesniegtas ziņas 
par kaujas gaitu un dabūtas pavēles par nākamās dienas darbību. Tāpat arī gājienos un 
atpūtā virsnieks bija pirmais un pēdējais. Virsnieks ēda no viena katla ar saviem kareiv-
jiem un bija ģērbies vienādā ar tiem uzvalkā. Es redzēju, ka baterijas komandieris kaujas 
laikā, ejot no baterijas uz novērošanas punktu, zaudēja samaņu aiz ārkārtīga noguruma 
un neēšanas; man nācās dzirdēt, kā rotas komandieris deva brāzienu savam jaunākajam 
virsniekam par to, ka tas bija ņēmis sev ēdienu no rotas katla, kad visi kareivji vēl nebija 
paēduši. Es redzēju aukstā lietainā naktī virsnieku guļošu zem egles, kamēr viņa kareivji 
gulēja šķūnī un zem teltīm. Vai kāds virsnieks tapis bagāts kara dienestā un ieguvis ērtu 
dzīvi? Nē, karā un sevišķi ierindu dienestā ne bagātību, ne ērtu dzīvi iegūt nav iespējams, 
bet gan ir iespējams sabojāt savu veselību. Bet cik daudz ļaužu citās valsts un privātās 
darbības nozarēs iegūst dzīves labumus un tā saukto dzīves labklājību ar daudz mazā-
kām pūlēm, nekā to prasa virsnieka darbs, tomēr pret tiem neviens nedomā celt ieru-
nas, kamēr virsnieks bieži vien tiek uzskatīts par nepieciešamu ļaunumu un pret to tiek 
vesta nikna aģitācija. Ja citās valstīs liela daļa no virsniekiem bija no priviliģētām tautas 
šķirām, tad Latvijā starp virsnieku un kareivi ir vienīgi kara zināšanu starpība. Latvijas 
armijā ir bieži gadījumi, ka viens brālis dienē armijā kā virsnieks un citi brāļi kā vienkārši 
kareivji. Tādēļ Latvijas armijā uz virsniekiem nevar skatīties kā uz atsevišķu sabiedrības 
šķiru, bet tikai kā uz atsevišķu profesionālu kategoriju, līdzīgi ārstiem, advokātiem utt. 
Virsnieku darba lauks kā miera, tā arī kara laikā ir šaura specialitāte un tādēļ virsnieki 
nedrīkst tikt ievilkti citās nozarēs: tie nedrīkst tikt izlietoti par aģitācijas līdzekli, tas 
ir, ja kāda politiska partija nav mierā ar valdību, tad ved aģitāciju pret virsniekiem, ku-
riem patiesībā ir jābūt ārpus politikas. No otra puses  – virsnieki un vispār armija ne-
drīkst būt izlietota kā iekšējās politikas ierocis, tas ir, virsniekiem nedrīkst būt uzlikti 
pienākumi vai nodarbošanās veidi, kuri neietilpst viņu specialitātē. Tad virsnieki ar savu 
darbu un morāliskām īpašībām iegūs cienību un mīlestību kā no saviem kareivjiem, tā 
arī no sabiedrības.
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Morāliskā audzināšana armijā un tautā218

Lielais pasaules karš un galvenā kārtā revolūcija ir lielā mērā pārgrozījusi uzskatus 
par morāli. Tiek dibinātas savienības un organizācijas fiziskai audzināšanai, tehnisku un 
vispārēju zinību izplatīšanai, mākslas, literatūras utt. veicināšanai, bet it neko nedzird 
par morālisko audzināšanu, morālisko ideju izplatīšanu vai veicināšanu. Kā sabiedrībā, 
tā arī armijā piegriež galveno vērību tikai materiāliem faktoriem. Nereti arī var dzirdēt 
izsakot domas, ka mūslaiku kari esot tikai tehnisko līdzekļu kari un nekas vairāk. To 
pašu man nācās dzirdēt arī pēc japāņu kara, kad dažas diezgan augstu stāvošas per-
sonas izteicās, ka tagadējie kari esot tīri tehniski-materiāli, un tāpēc tos varot pilnīgi 
izkalkulēt pēc matemātiskām formulām. Šādas domas ļoti patīk plašai publikai, un, ja 
kāds tās vieglprātīgi, bet ar aplombu izteic, tad viņas tiek pieņemtas bez pārbaudīšanas 
un izplatās ļoti ātri, lai gan viņām nav ne mazākā pamata. Krievu-japāņu karš pierādīja 
taisni pretējo: krievi materiālā ziņā bija daudz stiprāki; tiem bija vairāk karaspēka un 
neizsmeļami kara vešanas līdzekļi; japāņu pusē bija tikai morāliskais spēks – un šis spēks 
uzvarēja materiālo. Lielajā pasaules karā no paša kara sākuma un līdz beigām visu mate-
riālo un tehnisko līdzekļu pārsvars bija Sabiedroto pusē; pārsvars karaspēka skaita ziņā, 
vēl lielāks pārsvars kara materiālā un īpaši tehniskos līdzekļos, visas pasaules materiā-
lie kara līdzekļi atradās Sabiedroto rīcībā, bet Vācijas pusē bija morāliskais spēks un šo 
morālisko spēku Sabiedrotie nespēja pārvarēt ar visiem viņu neierobežotajiem un neiz-
smeļamajiem materiāliem līdzekļiem. Līdzko Vācijā 1918. gada vasarā sabruka viņas mo-
rāliskais stiprums, uzvarēt Vāciju bija nieka lieta. Izpētot katru pasaules kara kauju, var 
skaidri redzēt, ka galveno lomu visur ir spēlējuši morāliskie spēki. Krievijas frontē Vācijai 
nekad nav bijis pārspēks, ne kareivju skaita, ne apbruņojuma ziņā, un tomēr vācieši ne-
zaudēja kaujas, bet pastāvīgi uzvarēja; Rietumu frontē, neskatoties uz visiem Sabiedro-
to tehniskajiem līdzekļiem, viņi nebija spējīgi pārraut vācu fronti. Vēl spožākus piemērus 
rāda padomju Krievijas kari: ļoti lielās, labi apgādātās ar visiem tehniskiem līdzekļiem, 
bet izvirtušās morāliskā ziņā baltās armijas tika ātri iznīcinātas no padomju Krievijas 
sarkanajām armijām. Šī milzīgi lielā sarkanā armija neguva nevienas uzvaras karos pret 
ļoti mazām, ar kara materiāliem un tehniskiem līdzekļiem ļoti trūcīgi apgādātām, bet 
morāliski ļoti stiprām nacionālām armijām. Ir vajadzīgs tikai mazliet iedziļināties kara 
notikumos, tad pilnīgi skaidrs būs tas, ko savā laikā teica Napoleons: „Uzvara atkarājas 
par ¾ no morāliskiem un tikai par ¼ no materiāliem faktoriem”. Pēdējie kari pierāda 
to visgaišāk.

Bet ne tikai karos, arī miera laikā tautas dzīvē morāliskie spēki spēlē dominējošo 
lomu. Karā galīgi sakautā Vācija, kurai tagad jāmaksā pasaules vēsturē vēl nedzirdēta 
kontribūcija, jau tagad sāk sekmīgi konkurēt rūpniecībā un tirdzniecībā ar uzvarētājām 
valstīm, – ar valstīm, kurām milzīgi kapitāli, zelts, un kurām Vācija maksā kontribūciju. 
Ar ko tad Vācija varētu konkurēt? Tikai ar savu morālisko spēku. Anglijā un Francijā taču 
inženieru un tehniķu nav mazāk kā Vācijā, nav mazāk arī fabriku un mašīnu, turpretim 
Vācijai nav koloniju, no kurām dabūt jēlvielas un kurām varētu pārdot rūpniecības pre-
ces; Vācijai nav flotes, nav arī izdevīgu tirdzniecības līgumu un koncesiju, – tātad nav 
nevienas materiālās priekšrocības. Tādus pašus piemērus varētu pievest no daudzām 
citām valstīm, par piemēru, salīdzinot Rumāniju ar Beļģiju: pirmā maz cietusi no kara, 

218 Latvijas Kareivis, Nr. 146 (1921, 5. jūlijs). 
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tai ir visas bagātības un lieli kara ieguvumi; bet viņa neuzplaukst, kamēr izpostītā Beļģija 
attīstās ļoti ātri. Tautas un armijas spēks slēpjas viņu morāliskās īpašībās.

Latvijas armija un tauta, bez šaubām, ir pierādījusi ļoti lielu morālisku spēku Latvijas 
atbrīvošanas karā kā Bermonta, tā arī padomju Krievijas frontē. Cik liels bija Latvijas ka-
ravīru morāliskais spēks, to vislabāk raksturo karaspēka darbība pret sarkanarmiešiem. 
Par ikdienišķiem un pilnīgi parastiem tapa gadījumi, kur nelielas mūsu nodaļas ar kauju 
ņēma gūstā ienaidnieku vairākkārt lielākā skaitā nekā bija karavīru skaits mūsu nodaļā. 
Tāpat par ikdienišķiem tapa gadījumi, kad no mūsu mazajām nodaļām ienaidniekam 
tika atņemti lielgabali un ložmetēji. Ja tāds morālisks spēks bija armijā, tad zināms, šis 
spēks nāca no tautas, viņš bija visā tautā. Ne tikai karadarbībā, bet arī miera darbā Lat-
vijas tauta ir pierādījusi un pierāda savu veselīgo un stipro morālisko spēku: no kara iz-
postītā un nabadzīgā Latvija uzplaukst, kamēr līdzās viņai – milzīgā Krievija ar milzīgām 
bagātībām, kura nav cietusi no kara, ne tika neuzplaukst, bet ļoti ātri iet uz leju.

Ja Latvijas tauta un armija ir pierādījušas, ka viņās mīt liels morālisks spēks, tad 
tas tomēr nenozīmē, ka šis spēks ir jau sasniedzis savu maksimumu, ka tas vairs lielāks 
nevarētu būt. ir jāņem vērā, ka Latvija veda atsvabināšanās karu, karu, kurš apdraudēja 
ne tikai Latvijas patstāvību, Latviju kā valsti, bet karš apdraudēja katra latvieša perso-
nīgo labklājību un pat brīvību. Ja Latvija nebūtu karā uzvarējusi, tad tagad Latvija būtu 
padomju Krievijas guberņa, kurā ietu pilnīgi tāpat, kā iet mūsu kaimiņos – Pleskavas un 
Vitebskas guberņās, tas ir – būtu bads, sērgas, pilnīgs visvajadzīgāko lietu trūkums un 
pie tam vēl pilnīga personīga nedrošība – verdzība zem komunistiem. To saprata katrs 
latvietis, un šis apstāklis vairoja katra latvieša – katra karavīra spēkus. Tas bija karš uz 
dzīvību un miesīgu un garīgu nāvi priekš visiem un katra. Ja mēs salīdzināsim tagadē-
jo noziedzības statistiku Latvijā ar priekškara statistiku, tad izrādīsies, ka noziedzība ir 
daudz lielāka nekā pirms kara. Noziedzību procents Latvijas atbrīvošanas laikā armijā 
bija lielāks nekā Krievijas armijā 1914. g. un 1915. g. pirmā pusē. Ja apskatīsim, kādas da-
bas ir galvenais noziedzību vairums armijā, tad redzēsim, ka tas ir: dezertēšana, laupīša-
na un pretlikumīga patvarība, tātad galvenā kārtā tie noziegumi, kuri ir armijas izvirtības 
simptomi. Ja armija, no vienas puses, ir pierādījusi lielu varonību – lielu morālisko spēku, 
un, no otras puses, – armijā atrodas izvirtības219 simptomi, tad tas pierāda, ka karavīru 
lielākā daļa ir morāliskā ziņā ļoti stipra, bet ka armijā atrodas arī zināma daļa karavīru ar 
ļoti zemu morālisku līmeni. Ka savas stiprās, tā vājās īpašības armija dabū no savas tau-
tas; armijā šīs īpašības var tikt vai nu palielinātas, vai pavājinātas. Grūtā ilgā karā armija 
nevar iztikt bez morāliska atbalsta no visas tautas, pie kam katra atsevišķa karavīra gara 
stāvoklis ir lielā mērā atkarīgs no viņa tuvāko radu gara stāvokļa, kuri atrodas dzimtenē. 
Tādēļ, pat nesalīdzinot Latvijas vispārējo noziedzību statistiku ar tādu pirmskara laikā, 
droši var teikt, ka Latvijas tautā ir zināma daļa morāliskā ziņā vāju elementu. Kā morā-
liski stipriem, tā arī vājiem elementiem ir tieksme izplatīt savu iespaidu, savas īpašības 
uz citiem: tātad notiek zināmā mērā – karš starp pozitīvo un negatīvo morāli. Lielākas 
sekmes savu ieskatu izplatīšanā ir tiem, kuriem ir izdevīgi apstākļi un kuri tiek vairāk 
pabalstīti. Ja iedzīvotāju galvenais vairums ir ar stipru, augstu morāli, tad būtu jādomā, 
ka viņi arī izplatīs īsā laikā savu iespaidu uz visiem. Bet patiesībā taču pozitīvo elementu 
ir vienmēr bijis vairāk nekā slikto elementu: kā tad ir bijis iespējams, ka noziedzību skaits 
vairojas? Labie elementi nav tik aktīvi, viņi ir klusi, viņi nav uzbāzīgi un viņu īpašības, 
un it sevišķi viņu darbības rezultāti nekrīt nevienam acīs. Turpretim sliktie elementi ir 

219 Sinonīms – degradācija (A. P.) 
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uzbāzīgi, kliedzoši un bieži viņu darbības rezultāti ir ļoti vilinoši priekš citiem, – vismaz 
uz zināmu laiku. Katrs taču vēlētos tapt bagāts. Še nu katram ir redzams kāds nebūt 
cilvēks, kurš, viegli strādājot, iegūst visus dzīves labumus un kurš pie tam vēl uzmudina 
citus sekot viņa piemēram; pie tam viņš ļoti veikli cenšas pierādīt, ka „šajos laikos” ne-
vajagot būt muļķim un neizmantot izdevīgus apstākļus; – ka krāpšana nebūt nav nekas 
slikts, bet ir tikai veiklība, ka bez kukuļa ņemšanas vai došanas tagad neviens nedzīvo, ka 
katrs prātīgs cilvēks cenšas pārvērst valsts mantas par savām personīgām, – ja tik viņš ir 
tik gudrs, ka māk to tā izdarīt, ka viss būtu „pēc likuma”. Cilvēks ar nenosvērtu raksturu 
un nestipru morāli viegli vien padodas šādām runām un piemēriem.

Valstis ar visām savām valdības iestādēm pabalsta labos  – pozitīvi morāliskos 
elementus. Valsts oficiālais pabalsts ir ļoti sauss un mazsekmīgs; viņš sastāv no liku-
miem, kuru izpildīšanai seko valsts ierēdņi. Likums viens pats par sevi nav spējīgs pa-
celt morāli. Negatīvie elementi gan ar vārdiem, gan ar darbiem ļoti viegli pierādīs, ka 
likums ir akmens, kurš aizsprosto „muļķiem” (godīgiem elementiem) ceļu, kamēr 
gudrajiem viņš rādot ceļu, pa kuru šo akmeni apiet. Sliktie  – morāliski negatīvie ele-
menti arī dabū pabalstu, – spēcīgu, izdevīgu un viņiem ļoti labvēlīgu: šis pabalsts nāk 
no – aizrobežas komunistiem.

Lai būtu iespējams pacelt morālisko līmeni armijā un visā tautā, ir vajadzīgs kas ne-
būt vairāk, nekā vienkārša oficiāla likuma izdošana. Morāles pacelšana ir jāizved tāpat, 
kā tas tiek darīts ar zinību, mākslu un fiziskās audzināšanas veicināšanu. Valdībai bez ofi-
ciālās likumu došanas ir jānāk palīgā arī ar citiem līdzekļiem. Vajag pamudināt morāliski 
stipros elementu, lai tie būtu aktīvi. Tautas morālisko uzskatu pacelšana ir jāsāk no sko-
lām un jāveic tālāk dažādās organizācijās, savienībās utt. Armija ņems to, kas ir tautā un 
turpinās morālisko spēku audzināšanu. Armijā šai nozarei ir jābūt ļoti plašai. Vispirms ir 
jānostiprina morāliskais elements virsnieku vidū. Tad virsnieki ir jāsagatavo viņa spēci-
nāšanai starp virstermiņa kareivjiem un pēc tam jauniesaukto morāliskai audzināšanai.

Kara morāliskā nozīme220

Cilvēki apvienojas ciltīs, tautās izdevīgākas kara vešanas dēļ; tādā kārtā karš bija par 
iemeslu tam, ka cilvēce sāka veidot organizētu valsts dzīvi. Tas bija sirmā senatnē, bet, 
vērīgāk ieskatoties, redzēsim, ka kara iespaids ir tikpat liels arī mūsu laikos. Droši vien 
katrs būs redzējis, ar kādu sirdsprieku satiekas cilvēki, kuri agrāk reiz bijuši kara dienestā, 
kaut gan tie toreiz nebija nekādi draugi. Bet tie, kuri karā kopā bijuši, pēcgalā satiekas 
ne vien kā draugi, bet kā vistuvākie radinieki, kā brāļi. Itin nekas tik cieši nesaista un ne-
tuvina cilvēkus, kā kopā pārcietās briesmas, kad nāvei bija taisni acīs jāskatās, kad savā 
starpā bija jādala pēdējais maizes kumoss, kad nebija ko domāt par nākotni, pat ne par 
tuvāko brīdi, bet kad bija jāizraugās vai nu starp uzvaru, vai bojāeju. Tautas vai valstis, 
kuras nav pārdzīvojušas smagus karus, nav apvienotas, viņām nav spēcīgas nacionālās 
pašapziņas. Tikai kopā pārciestas briesmas, savas dzimtenes, savas tēvijas kopīga aiz-
stāvēšana tautā modina spēcīgu nacionālo pašapziņu un tautu sakaļ vienveidīgā cietā 
masā. Karš ir likteņa eksāmens, kurš tautām un valstīm lāgu lāgiem jāiztur. Vai! – tām 
tautām, kuras pa šī eksāmena laiku negrib upurēt visas citas intereses. Tautas, kuras ek-
sāmenu neiztur, paliek uz ilgiem laikiem, varbūt uz gadu simtiem par citu tautu vergiem. 

220 Republikas sargs, Nr. 4, 28.03.1920. 
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Mums piemēru ir daudz. Poļu tauta zaudēja savu patstāvību un vairāk nekā simts gadus 
nodzīvoja citu tautu verdzībā tikai tādēļ vien, ka savas vietējās ķildas un intrigas turē-
ja augstāk pa visu citu. Tā pati poļu tauta kļuva par lielu, spēcīgu un neatkarīgu valsti, 
kad katrs polis sacīja: „Vispirms es esmu polis un tikai tad sociālists, monarhists vai cits 
kas, tādēļ vispirms man jāklausa savas valsts valdībai un tikai tad partijas, organizācijas 
utt. vadoņiem.”

Atskatoties vēsturē, mēs redzam, ka ne vienmēr nācijas izveidošanai nepieciešama 
viena valoda, viena reliģija: Šveici apdzīvo tautas, kuras runā franču, vācu vai itāļu valo-
dās, bet viņi visi sevi sauc par šveiciešiem, tāpat Beļģijā utt. Grūtie un biežie kari, kurus 
vajadzēja vest šim tautām savas brīvības dēl, apvienoja viņas tik cieši, cik cieši neapvieno 
tagad, piemēram, krievu tautu ne valoda, ne reliģija.

Karā cilvēkam jābūt neatlaidīgās briesmās. Ik cilvēkā, kā katrā dzīvā būtnē, ir ļoti 
stiprs pašaizsargāšanās instinkts (ja šī instinkta nebūtu, tad cilvēce būtu izmirusi). Bet 
karā uzvar tas karaspēks, kurš prot šo instinktu nomākt. Kaujā uzvar tas, kurš nezaudē ti-
cību, ka viņš uzvarēs. Tā puse, kura iesāk atkāpties un bēgt, nebūt vēl nav zaudējusi cīņas 
spēku, tik zaudējusi ticību uzvarēt, t. i., viņa ir padevusies pašaizsargāšanās instinktam 
un tādēļ iet bojā. Karaspēku, kurš pirmoreiz kaujā dodas, vienmēr satver varens drosmes 
jonis, bet, ieraugot kritušos un ievainotos, drosme gaist un uzveic pašaizsargāšanās in-
stinkts; jaunie kareivji, kuri nav vēl kaujas ugunīs stāvējuši, allaž kaujas panikai padodas. 
Ir vajadzīgs laiks, daudzas kaujas, lai jaunos cīnītājus kaujās norūdītu, un tad viņi top 
braši un neatkāpīgi. Jo ilgāk cilvēks kaujās bijis, jo vairāk viņš mācās sevi vadīt, norūda 
savu gribas spēku. Kā atsevišķiem cilvēkiem, tā tautām, kas izturējušas grūtus karus, 
izsaug liels gribas spēks, kura pieaugšana ir cilvēku un visu tautu varenības pieaugšana.

Uz atsevišķu cilvēku var iespaidu darīt ar pārliecību, ar pierādījumiem, bet uz ļaužu 
baru pierādījumi iespaidu neatstāj, baram vienmēr ir sava īpatnēja psiholoģija. Arī kara-
spēks savā ziņā ir bars, pūlis, tādēļ uz viņu kaujā nevar darīt iespaidu ar pārliecību: ložu 
svilpoņas un sprāgstošu lādiņu kaukoņas un draudu atmosfērā viscildenāko pārliecību 
un visgaišāko personīgā varoņgara piemēru izgaisinās kurš katrs bailulis ar slēdzienu: 
„Slēpjaties, kas varat, mēs esam apieti!” Karaspēka izveidošanai ārpus pūļa psiholoģijas 
vajadzīgi citi līdzekļi. Un tādi kopš pasaules sākuma ir kara disciplīna un organizācija. 
Krievijas revolūcijas laikā radās ļoti daudz gudru cilvēku, kuri lika priekšā daudzus lī-
dzekļus vecās disciplīnas un organizācijas vietā, bet ja šiem gudrajiem cilvēkiem nebūtu 
laiskums ieskatīties vēsturē, tad viņi ieraudzītu, ka viņu ieteiktie līdzekļi jau sen, sen ir 
vairākkārt lietoti un vienmēr ir atmesti sava nederīguma dēļ.

Bruņots bars tik tad top par karaspēku, kad ikvienā un visos kopā tik dziļi saknes 
laidusi disciplīna, ka tā tapusi par visstiprāko no visām jūtam un instinktiem. Daudzu 
tūkstošu ļaužu darbu tikai tad varēs vērst uz viena mērķa sasniegšanu, kad šie ļaudis būs 
disciplinēti un klausīs vienam, izpildot viņa rīkojumus. Citādi šis bruņotais bars vai nu 
pats paralizēs savu dažādo un neapvienoto darbību, vai arī, panikas tverts, taps savas 
zemes iedzīvotājiem daudz bīstamāks kā ienaidnieka karaspēkam. Ieskatoties atkal vēs-
turē, redzēsim, ka vienmēr uzvarējuši ir labi disciplinēti un organizēti karaspēki.

Senatnē nebija starpības starp civilo un kara pārvaldi. Kara laikā civilā administrāci-
ja stājas savu karaspēku priekšgalā, bet, karam beidzoties, karspēku vadoņi atkal kļuva 
par civilvaras izpildītājiem, tā kara organizācija un disciplīna, ko izstrādāja karā, pārvēr-
tās civilajā. Tā kara disciplīna radīja civilo likumu sākumu. Mūsu laikos, kad karā iet visa 
tauta, kas spējīga ieročus nest, kad kara apmācības un audzināšanas laiks ir visai īss, 
protams, nav iespējams pa kara dienesta laiku iepotēt disciplīnu. Disciplīnu vajag ieviest 
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tautā. Tikai disciplīnā audzināta tauta radīs disciplinētu armiju. Ja tautā disciplīnas nav, 
ja tautā sazeļ pretējas kaislības, tad disciplīnas nebūs arī armijā. Tādas tautas armija 
panīks un izvirtīs un tādas tautas brīvībai nebūs ilgs mūžs.

Mūsu lidotājiem221

Aviācija, strauji soļodama uz priekšu, ir sasniegusi ļoti īsā laikā tādu attīstības pa-
kāpi, ka no militārā redzes stāvokļa to vairs nevar skaitīt par tehniskā karaspēka nozari, 
bet viņa tagad jau ir skaitāma par atsevišķu ieroču grupu, kuras nozīme valsts apbruņo-
to spēku starpā ir tikpat liela, kā artilērijas vai kavalērijas nozīme. Apbrīnojuma ir aviāci-
jas attīstība vispār, bet ne mazāk apbrīnojama ir Latvijas militārās aviācijas attīstība. No 
divām lidmašīnām 1919. gadā mūsu lidotāji ir izveidojuši diezgan prāvu gaisa spēku divu 
gadu laikā. Tas pats par sevi vēl nebūtu visai daudz, bet še ir jāņem vērā tas apstāklis, 
ka mūsu aviācija ir attīstījusies pilnīgi neatkarīgi, bez izdevumiem no valsts. Lidmašīnas 
netika pirktas, netika būvētas uz valsts rēķina; lidmašīnas iegūtas vai nu karā no ienaid-
nieka, vai no Sabiedrotajiem, pateicoties tam apstāklim, ka Sabiedrotie redzēja mūsu 
lidotāju enerģiju, spējas un veiklību, un tādēļ nevarēja nepabalstīt mūsu lidotājus.

Mūsu lidotāju darbība Latvijas atbrīvošanas kara laikā ir pazīstama katram, kurš 
interesējas par šā kara notikumiem, bet ne katram ir pazīstami tie apstākļi, pie kādiem 
šī darbība notika. Bija tikai divas vecas lidmašīnas. Bet šinī grūtajā laikā nekad nebija 
dzirdams, ka mūsu aviatori – pirmie mūsu aviācijas pionieri: Drille, Priedīts, Jakubovs – 
sūdzētos par to, ka tiem vājas lidmašīnas: viņi tikai prasīja uzdevumus. Kamēr daudzas 
citas karaspēka daļas prasīja līdzekļus, aviatori prasīja darbu. Arī vēlāk, kad Latvijas 
apstākļi uzlabojās, kad Latvija bija jau atsvabināta no ienaidniekiem un gaidīja mieru, 
mūsu aviatoru ieskati uz savu darbu, pienākumiem un izturību bija apbrīnojami. Kad jau 
katrs centās ierīkoties pēc iespējas labāk un tādēļ pastāvīgi griezās pie priekšniecības 
ar dažnedažādām prasībām pēc līdzekļiem, tikmēr aviatori strādāja, strādāja neatlai-
dīgi, nekad nedomādami par dzīves ērtībām. Kamēr Krievijas un arī citu valstu lidotāji, 
uzskatīdami sevi par augstāku ieroču šķiru, prasīja arī lielākas dzīves ērtības nekā ci-
tām ieroču šķirām, tikmēr mūsu aviatori iztika ar mazām ērtībām. Man nav zināma ne-
viena karaspēka daļa vai iestāde no tām, kuras pastāvīgi atrodas Rīgā, kuras virsnieki 
pagājušajā gada vasarā nebūtu sadabūjuši sev kādas ērtības, kā nakti pārgulēt gultā, 
bet mūsu aviācijas virsnieki gulēja uz grīdas un nebūt nežēlojās. Kamēr Krievijas lidotāji, 
uzskatīdami sevi par speciālistiem, lielā mērā bieži vien neizpildīja vispārējo kareivisko 
disciplīnu, tikmēr mūsu lidotājos bija redzama, un visur, kā dienestā, tā ārpus dienesta, 
jūtama priekšzīmīga kareiviska disciplīna. Mūsu lidotāji sajuta, ka viņi ir speciāla augs-
tāka karaspēka šķira un tie to izrādīja caur priekšzīmīgu disciplīnu, neatlaidīgu darbu, 
enerģiju un pietikšanu ar visprimitīvākajām dzīves ērtībām. Kad karš gāja uz beigām, tad 
no mūsu lidotājiem varēja dzirdēt tikai vienu lūgumu: „Vai nebūtu iespējams dabūt kādu 
nebūt jaunu, modernu lidmašīnu, tikai vienu, kā modeli, tad mēs paši uzbūvēsim citas”.

Arī tagad mūsu lidotāji strādā pilnīgi neatkarīgi: viņi paši vāc līdzekļus, lai palīdzētu 
savu kritušo biedru ģimenēm, viņi paši ar saviem līdzekļiem sarīko savus gada svētkus.

Mūsu priekšzīmīgi varonīgiem lidotājiem uz viņu gadu svētkiem es novēlētu, lai iz-
pildās viņu lielākā vēlēšanās: lai viņi iegūtu jaunas, modernas lidmašīnas!

221 Latvijas Kareivis, Nr. 175 (1921, 7. augusts).
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Vienojoša gara vajadzība222

Man vairākkārt ir nācies dzirdēt izteicienus no jaunāko virsnieku puses, ka Latvi-
jas virsnieki neesot savstarpēji cieši apvienoti, viņus nevada vienādi ieskati, centieni un 
idejas, bet gan otrādi, – rodoties iespaids, ka starp virsniekiem esot maz kopēja. „Mūs 
apvieno tikai tas, ka mēs visi esam latvieši”, tā izteicās daži virsnieki. To pašu var teikt 
katrs, kurš ir novērojis mūsu virsnieku savstarpējās attiecības ārpus dienesta: virsnieku 
klubā Rīgā, dzelzceļa vagonos, teātros utt. Mazās Latvijas armijas virsnieki sastopas Rī-
gas virsnieku štābā tikpat auksti – oficiāli, kā satikās Pēterpils virsnieku klubā (Sobranie 
oficerov armii i flota) lielās Krievijas armijas virsnieki, sabraukuši no ļoti tālajām Krie-
vijas daļām un no ļoti dažādām Krievijas karaspēka šķirām (gvarde, armija, flote utt.). 
Zināms, Krievijas armijā nevarēja būtu it nekā kopēja starp spīdošo gvardes jātnieku un 
armijas kājnieku, turpretim Latvijas mazajā armijā atkal nevar būt ne mazākās izšķirības 
starp vienu un otru virsnieku. Vēl vairāk krīt acīs, braucot pa dzelzceļu, Latvijas virsnieku 
atturība savstarpējās attiecībās. Ļoti reti bija gadījumi, kad, braucot vairākas stundas 
vienā vagonā, plašās Krievijas armijas virsnieki savstarpēji neiepazītos un neuzsāktu 
dzīvas sarunas. Uz Latvijas dzelzceļa pastāvīgi var redzēt, ka vienā un tanī pašā vagonā 
brauc vairāki virsnieki un izturas kā pilnīgi sveši viens pret otru: pie pirmās satikšanās tie 
oficiāli, pēc reglamenta noteikumiem, sasveicinās un – ar to izbeidzas visas viņu savstar-
pējās attiecības. Tāpat tas notiek teātros, koncertos un citās publiskās satikšanās vietās.

Latvijas armijas kareivju starpā atturība nav manāma. Kareivji sastopas, sasveicinās 
un sarunājas kā cilvēki, kurus apvieno kopīga ideja, ieskati, dzīves apstākļi un pienākumi.

Latvijas armija ir pilnīgi nacionāla, tātad nacionālas izšķirības virsnieku starpā nevar 
būt. Šo apstākli gan arī pasvītro visi virsnieki, teikdami, ka nacionālā apziņa esot vienī-
gais elements, kurš virsniekus apvieno.

Latvijas armija ir pilnīgi demokrātiska, sabiedrisku kārtu Latvijā nav, tādēļ nav viņu 
arī armijā; tātad arī sabiedrisku kārtu jautājums nevar būt par šķērsli Latvijas armijas 
virsnieku savstarpējai tuvināšanai.

Materiālo apstākļu ziņā arī Latvijas virsnieku starpā lielas izšķirības nevar būt, un 
nevienā no vecākām armijām starpība starp bagātākiem un nabadzīgākiem virsniekiem 
nav tika maza kā Latvijas armijā.

Man liekas, ka nav nekādu dabisku šķēršļu, kuri neatļautu Latvijas virsniekiem vis-
ciešāk apvienoties savā starpā. Armiju apvieno nacionālā ideja, savas tautas un valsts 
aizstāvēšana pret ienaidniekiem. Izejot no šīs idejas, visai armijai ar virsniekiem priekš-
galā ir vieni un tie paši pienākumi, vienas un tās pašas tiesības, tad vajadzēja rasties arī 
kopīgam korporācijas garam visā armijā. Kopīgām tiesībām un pienākumiem vajadzēja 
radīt arī kopīgas kareiviskas goda jūtas – visas armijas godu. Kopīgs darbs, bez šaubām, 
prasa kopīgus uzskatus, savstarpēju pazīšanos un pilnīgu savstarpēju uzticību. Armijai ir 
jābūt vienotam organismam. Šis organisms tikai tad būs spējīgs vissekmīgāk un lietderī-
gāk izmantot visus savus spēkus, ja visas organisma sastāvdaļas vienādi domās, vienādi 
sapratīs un vienādi redzēs, un vienādi reaģēs pret katru gadījumu un notikumu. Apbru-
ņoti ļaudis tikai tad top par karaspēku, kad tie tiek garīgi apvienoti; jo ciešāka ir šī garīgā 
apvienošana, jo stiprāks ir karaspēks. Tas apstāklis, ka Latvijas armijā kareivju starpā ir 
sajūtama garīgā apvienošanās, kaut virsnieku vidū viņas trūkst, – tas pierāda, ka nekādu 

222 Latvijas Kareivis, Nr. 194 (1921, 30. augusts).
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dabīgu šķēršļu virsnieku apvienošanai nav. Ja virsnieku starpā apvienošanās ir nepietie-
koša un ja jaunākie virsnieki to jūt un par to sūdzas, tad tas pierāda, ka apvienošanās 
gars netiek iedvests no tās puses, no kuras šī iedvesma ir gaidāma, tas ir – no augšas, – 
no priekšniecības un no vecākiem virsniekiem. Armija pēc savas būtības ir tāds orga-
nisms, kur katrai labai strāvai ir jānāk no augšas. Bez tam katrs apakšnieks ņem piemēru 
no sava priekšnieka. Latvijas armijas augšpuse nav ne tikai apvienota, bet ir sadalīta, 
un sadalīta divos veidos; Latvijas armijā ir divu veidu partijas: vēsturiskās un politiskās.

Vēsturiskās armijas partijas ir: strēlnieki, ziemeļnieki un dienvidnieki un bez tam vēl 
neliela grupa Sibīrijas imantiešu un troiciešu. Šīs vēsturiskās partijas kareivju starpā ir 
jau pilnīgi izzudušas; jaunāko virsnieku starpā viņas vēl pastāv, bet lielākā daļa no jaunā-
kiem virsniekiem jau ir nākuši pie pārliecības, ka šī sadalīšanās ir ļoti kaitīga armijai, ar-
mijas augšgalā šis vēsturisko partiju gars diemžēl netiek aizmirsts. Tiek pilnīgi aizmirsts, 
ka armija ir Latvijas tautas bērns. Latvija nedalās strēlniekos, ziemeļniekos un dienvid-
niekos, tādēļ arī armija nevar dalīties. Strēlnieku, ziemeļnieku un dienvidnieku vēsture 
ir visas Latvijas armijas vēsture un viņu uzvaras un varonība ir visas tagadējās Latvijas 
armijas uzvaras un lepnums. Katra no šīm partijām cenšas pierādīt, ka galvenokārt viņas 
darbs ir Latvijas neatkarības pamats. Šīm vēsturiskām partijām ne tautā, ne armijā nav 
nekāda pamata; viņas sastāv no skaitliski niecīgām grupām, kuras mākslīgi turpina kul-
tivēt šo partiju garu. Ja šis partiju gars netiktu mākslīgi uzturēts, tad viņš būtu sen zudis.

Mūsu armijā, kā no praktiskās dzīves redzam, ir atļauts arī politisko partiju darbs. 
Kad notika Satversmes Sapulces vēlēšanas, tad šinīs velēšanās ņēma dalību arī armija. 
Tanī laikā tas bija dabīgi. Armijā atradās vairāk par 80  000 latviešu tautas dēlu, kuri 
bija ņēmuši vislielāko dalību Latvijas neatkarības dibināšanā, būtu bijis netaisni neļaut 
viņiem ņemt dalību pie Latvijas konstitūcijas konstruēšanas. Tagad valsts iekārta un 
pamatlikumi būs nosacīti; miera laika armija ir samērā neliela. No miera laika armijas 
apmēram viena piektā daļa būs armijas pastāvīgs kadrs –karavīri arodnieki, kuriem jā-
sastāda viena vienīga karavīru korporācija ar visciešākajām savstarpējām saitēm. Šīm 
savstarpējām saitēm ir jābūt tik stiprām, ka vislielākās kara grūtības un briesmas tās lai 
nesarautu, tādēļ šīs saites nedrīkst tikt vājinātas caur politisku partejismu. Ir noteikti 
jāizšķir jautājums, vai politika pielaižama armijā, vai armijai ir jābūt ārpus politikas. Ja 
armijā tiek pielaista politika, tad tā var tapt par iekšējās politikas ieroci, un tad viņa 
paliks par ļoti vāju ieroci pret ārējo ienaidnieku, tas ir  – armija vienkārši zaudēs savu 
nozīmi. Visas pasaules vēsture – no seniem laikiem un līdz pēdējam gadiem – dod mums 
neapgāžamus pierādījumus par to, ka armijai ir jābūt ārpus politikas, ka armijā nedrīkst 
būt politisku partiju un karavīri nedrīkst ņemt aktīvu dalību politisko partiju dzīvē. Kā-
das attiecības, kāda uzticība, izpalīdzība un vienprātība var būt starp diviem kaimiņu 
rotas komandieriem, vai starp rotas un bataljona komandieriem, ja katrs no viņiem ir 
savas politiskās partijas aktīvs darbinieks un ja šīs politiskās partijas atrodas savstarpējā 
naidā? Katrs politiskās partijas darbinieks taču centīsies izplatīt savas partijas ieskatus 
savā karaspēka daļā. Kāda garīga armijas apvienošanās ir iespējama pie šādiem apstāk-
ļiem, ņemot vērā vēl to, ka ļoti bieži partiju disciplīna ir stiprāka par kara disciplīnu. Kā 
viss tas atsauksies uz jauniesaukto kareivju apmācīšanu un audzināšanu? Kara dienestā 
ir ļoti daudz tādu apstākļu, kuri vislielākā mērā dod iespēju vest ļaunu partejisku pro-
pagandu. Ir pilnīga iespēja izplatīt baumas par sava kaimiņa vai apakšnieka nolaidību, 
nemākulību vai pat noziedzību, katrā gadījumā, kad šī kaimiņa vai padotā apakšnieka 
daļā būs kāda neizdevība, ja arī šī neizdevība būtu notikusi aiz pilnīgi nenovēršamiem 
dabiskiem iemesliem; tāpat ir iespēja nostādīt katru kaimiņa rīkojumu tādā gaismā, kā 



499

tas izrādīsies par noderīgu. Karaspēka daļas mācību, manevrus, šaušanu utt. var nostā-
dīt par neizdevušos, un, ja to nevarētu nostādīt par neizdevušos, tad var teikt, ka viņa 
jau priekšlaikā ir bijusi sagatavota un tādēļ pavisam nav piemērota kara apstākļiem, – ir 
vienīgi priekšniecības mānīšana, lai iegūtu labu atestāciju.

Savādi ir tas, ka Latvijas armijā daži izteicas, ka karavīriem lai būtu dotas visas tās 
pašas politiskās tiesības kā civiliem pilsoņiem, tas ir  – lai armija būtu tikpat sadalīta 
politiskās partijās, kā ir sadalīta pārējā sabiedrība. Turpretim kareivju un zemāko priekš-
nieku starpā nav manāmas tādas tieksmes pēc politiskām tiesībām. Daži savas politis-
kās tiesības motivē ar to, ka tagad karavīri esot materiālā ziņā ļoti vāji nodrošināti un 
tādēļ tiem esot jānodarbojas materiālā ziņā caur darbību politiskās partijās. Tātad še 
nespēlē lomu pārliecība, bet tikai materiālie labumi. Ja karavīrs, un it īpaši karavīrs, kurš 
ieņem augstāku dienesta vietu, grib vispusīgi un pilnīgi izpildīt savus dienesta pienāku-
mus, tad viņam neatliks laika politiskai darbībai. Ja šos pašus karavīrus jautātu, ko viņi 
ir izlasījuši no kara literatūras un no lielā kara piedzīvojumiem, tad viņi atbildētu, ka tie 
ir tā aizņemti no dienesta darbiem, ka lasīt nopietnas grāmatas pavisam nav iespējams. 
Bet studēt lielā kara piedzīvojumus taču ir katra karavīra pienākums un sevišķi augstā-
ko priekšnieku pienākums. Ja augstākie priekšnieki nestudēs lielā kara piedzīvojumus, 
kas tad viņus studēs un ieviesīs Latvijas armijā. Tātad viens par diviem: vai nu augstākie 
priekšnieki, uzstādot sevi par politisko partiju darbiniekiem, neizpilda savus dienesta 
pienākumus, vai viņi uzrāda politiskā partijā savu vārdu, bet faktiski tur nenodarbojas. 
Pirmā gadījumā priekšnieka darbība ir sodāma; otrā gadījumā priekšnieks grib spekulēt. 
Vienīgi tā ir izskaidrojama šāda rīcība.

Ja augstākās priekšniecības starpā nebūs apvienojoša gara, tad nevarēs cerēt arī uz 
vienprātību armijā. Tikai apvienotu karaspēku var saukt par armiju, bet ne apbruņotas 
politiskās partijas.

Redakcijas piezīme: Piekrizdami mūsu autoritatīvā līdzstrādnieka slēdzieniem, mēs tomēr neva-
ram viscaur piekrist viņa novērojumiem.

Lāčplēšu svētki223

Lāčplēšu svētki ir Latvijas kara varoņu svētki. Ar šo svētku svinēšanu tauta izrāda 
godu un cienību pret to viņas dēlu darbiem, kuri tēvijas atbrīvošanas un valsts nodibi-
nāšanas cīņās ir izrādījuši izcilu drošsirdību un varonību  – izcilas kareiviskas īpašības. 
Ar vārdu sakot, šie svētki ir – kareivisku īpašību cildināšana un godināšana. Tas ir ļoti 
skaisti un tālredzīgi, kad valsts un tauta atrod par vajadzīgu godināt un cildināt kareivis-
kas īpašības. Vēl lielāku vērtību iegūst šo kareivisko īpašību cildināšana mūsu modernajā 
laikmetā, kad visplašākos apmēros tiek dzīta internacionālā propaganda, kura vienmēr 
savienota ar propagandu pret kareivisko garu varbūtējo ienaidnieku zemē.

Varonība ir visdārgākā un visaugstākā vīrieša īpašība. Varonība ir vispilnīgākā – līdz 
dzelzs konsekvencēm – personības ielikšana savas tautas, tēvijas, idejas, kultūras un arī 
ticības labā. Varonība ir atslēga uz visām zemes bagātībām; varonība – āmurs, kas kaļ 
valstis; varonība ir vairogs, bez kura nevar pastāvēt nekāda kultūra. Varonība ir idejas 
uzduršanās pret klinti – matēriju, neskatoties uz to, kādas būs sekas. Varonība ir, – kad 

223 Latvijas Kareivis, Nr. 252 (1923, 11. novembris). 
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cilvēks idejas labā atļauj sevi kaut vai krustā sist un ar dziestošām acīm un pēdējo elpas 
vilcienu vēl izsauc pasaulē tās idejas, kuru labad viņš mirst. Tā apzīmē varonību īsts kara-
vīrs. Kareiviskā drošsirdība ir patiesi augstākais vīrieša greznums. Kareivisko drošsirdību 
un varonību nicina un noliedz tie, kuriem pašiem tās trūkst, un tie, kuriem citu kareivis-
kā drošsirdība neļauj izvest dzīvē dažādus tumšus nolūkus. Katrs veselīgs, nesamaitāts 
cilvēks visaugstāk ciena kareivisko drošsirdību un varonību. Kamdēļ ļaudis drūzmējas, 
lai redzētu karaspēka parādi? Vai katru jaunu, nesamaitātu cilvēku, un sevišķi jaunus 
zēnus, nepārņem savāds uzbudinājums un aizgrābtība, redzot pilnīgā kārtībā garāme-
jošu karaspēku. Vai katrs nesamaitāts zēns savā sirdī neapskauž virsnieku, kurš iet savas 
karaspēka vienības priekšgalā – vai katrs zēns savas sirds dziļumos tad nevēlas būt šā 
virsnieka vietā. Kas tad ir tas pievelkošais un apskaužamais virsnieka dzīvē? Vai spožais 
apģērbs? – nebūt nē, jo dažos citos valsts un sabiedriskos amatos ir daudz spožāki ap-
ģērbi. Vai viegla dzīve un liela alga?  – arī ne, jo katram ir zināms, ka virsnieka alga ir 
niecīga, bet darba daudz un vēl vairāk dienesta nepatikšanu. Vai vēl lielāka aizgrābtība 
nepārņem ļaudis, kad tie kara laikā redz garām ejošus karapulkus, kuri dodas uz karu 
un kauju: pat vienaldzīgi ļaudis top aizgrābti un sajūsmināti līdz asarām un jaunā pa-
audze bieži vien sajūsminās tik tālu, ka aiziet karaspēkam līdzi – aizbēg no mājām, no 
tēva, mātes un citiem tuviem radiem un draugiem. Uz karu ejošs karaspēks nav spoži 
apģērbts; katram zināms, ka uz karalauka nav ne mazāko dzīves ērtību, bet pastāvīgi 
nākas ciest badu, aukstumu, nogurumu un citas grūtības, un galvenais – kara cilvēks ir 
padots pastāvīgām nāves briesmām; mirt vai būt sakropļotam taču negribas nevienam. 
Tātad ne ārējais spožums, ne materiālā labklājība nevar būt par to pievelkošo spēku, kas 
sajūsmina ļaudis, redzot karavīrus. Redzot karaspēku parādē un vēl vairāk – redzot vi-
ņus, kad tie dodas uz karu, katrs sajūt, ka šie ļaudis iet briesmās un ka viņi no briesmām 
nebaidās. Redzot virsnieku karaspēka vienības priekšgalā, skatītājā rodas sajūta, ka šis 
vīrs ar saviem ļaudīm ir gatavs bez apdomāšanās iet ugunī, ūdenī un tiešā nāvē, – ka šis 
vīrs ne no kā nebaidās, ka baiļu viņš nepazīst. Šo uz karu ejošo virsnieku apskauž tamdēļ, 
ka viņā redz drošsirdības ideālu. Katrs jauns zēns apskauž virsnieku un vēlas būt viņa 
vietā tamdēļ, ka veselīgā cilvēka dabā ir cenšanās būt drošsirdīgam un augstāk par visu 
cienīt drošsirdību. Drošsirdības un varonības ideāli ir tie paši, kuri pievelk, aizgrābj un 
sajūsmina līdz sirds dziļumam. Drošsirdība vienmēr un visur imponē un iegūst cienību 
un piekrišanu. Visskaistākajam augļu kokam, uz kura aug labākie augļi, nebūs nekādas 
vērtības, ja šis koks nebūtu spējīgs izturēt vētras un negaisus: pēc pirmā stiprā vēja tas 
tiks nolauzts un ies bojā. Tāpat tas ir cilvēces dzīvē: visaugstākā kultūra ar vislabāko eko-
nomisko stāvokli nevarēs pastāvēt, ja valsts un tauta nebūs spējīga aizsargāt sevi pret 
politiskām kara vētrām. Ja tautā un valstī netiek cienīta un kultivēta kareiviska drošsir-
dība un varonība, tad droši var teikt, ka tāda valsts un tauta ātriem soļiem tuvojas savai 
politiskai un nacionālai nāvei.

Mūsu Lāčplēša svētki – kareiviskas varonības svētki – neattiecas tikai uz pagātni, 
bet gan arī uz nākotni. Šajos svētkos tiek pieminēti un cildināti pagājušo karu varoņi; tiek 
atdots gods tiem, kuri jau pierādījuši savu kareivisko drošsirdību. Izceļot un ar godu atzī-
mējot pagājušos varonības pierādījumus, mēs iepotējam un attīstām šīs īpašības mūsu 
jaunajā paaudzē. Kultivējot kareiviskās varonības un drošsirdības jūtas mūsu tautā, mēs 
liekam tos pamatus, kuri vienmēr un visur ir bijuši un būs par visstiprāko un visdrošsir-
dīgāko valsts pastāvēšanas garantiju. Kas grib dzīvot, tam ir jāaizstāv sava dzīve; dzīvos 
tas, kas ir spējīgs sevi aizstāvēt; un sevi aizstāvēt būs spējīgs tas, kura sirdī valdīs karei-
viskas drošsirdības un varonības gars – Lāčplēša gars.
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Karaspēka apmācība un audzināšana pie 
saīsināta obligatoriskā dienesta laika224

I
Apmācības un audzināšanas mērķis ir  – pārvērst katru ieročus nest spējīgu pa-

valstnieku par kara laikam derīgu un vērtīgu karavīru. Vispirms apskatīsim apmācību. 
Tās mērķis ir – dot karavīram visas tās zināšanas, kuras tam nepieciešamas kara laikā: 
nemācīt neko to, kas nav vajadzīgs kara laikā; nemācīt neko tādu, kas patiesā karā nav 
izvedams vai nenāk priekšā, jo caur to var iznākt, ka kara laikā karavīriem rodas pārstei-
gumi un tamdēļ arī neuzticība pret miera laika apmācītājiem – priekšniecību un karavīri 
kara laikā jāmāca no jauna. Tas ir apmācības princips.

Ja mēs salīdzināsim karavīru apmācību, kāda tā bija līdz 1924. g., ar tagadējo, tad 
redzēsim milzīgu starpību. Taktika vienmēr atrodas vislielākajā atkarībā no ieročiem. 
Līdz 1914. g. kājniekiem bija jāpārzina tikai šautene un tikai smago ložmetēju koman-
dai bija jāpārzina ložmetējs un karabīne un jāmāk rīkoties ar tiem; dienesta laiks 3 gadi 
apmācībai. Tagad katram vienkāršam kareivim jāpārzina un jāprot rīkoties ar: šauteni, 
patšauteni, rokas granātām; bez tam katrā kājnieku pulkā ir smago ložmetēju rotas, 
mīnmetēju vai kājnieku lielgabalu komandas, sakaru komandas ar komplicētiem līdzek-
ļiem, kuru darbību vajag pārzināt katram virsniekam. Šaušanas apmācība līdz 1914. g. 
bija nostādīta ļoti vienkārši un pilnīgi nepiemēroti kara laika apstākļiem. Šaušana tika 
izvesta uz attālumiem, kuri bija zināmi, mērķis pret kuru bija jāšauj – arī bija zināms, 
mērķi (vairogi) bija ļoti lieli samērā ar kara laika mērķiem. Bija dažas tā sauktās kaujas 
šaušanas, bet tās tika izvestas pavirši un tamdēļ maz ko izšķīrās no apmācības šauša-
nām. Vispār šaušanas apmācībai pat nebija tendences saistīties ar taktiskiem apstāk-
ļiem un darbību. Kad iesākās pasaules karš, tad visi bija pārsteigti un sevišķi vienkāršie 
kareivji: uz miera laika šaušanām tie bija trāpījuši mērķi no 40 līdz 90 procentiem no iz-
šautā patrona skaita, bet uz kaujas lauka tie nevarēja trāpīt pat 1 procentam: miera laika 
šaušana nebija piemērota ne tikai kara laika apstākļiem, bet nebija arī saistīta ar taktiku. 
Rezultāts bija tas, ka kareivjiem sāka zust uzticība pret savu ieroci un pret saviem miera 
laika apmācītājiem. Tamdēļ tagadējā šaušanas apmācība dalās uz divām daļām: a) ie-
mācīt šaut tā, lai trāpa mērķi un b) šaušana, piemērojoties taktiskiem un kaujas apstāk-
ļiem. Pirmais šaušanas veids paliek gandrīz tāds pats kā agrāk, un to var izvest šautuvēs 
un uz maza šaujamā laukuma, bet otrais, vissvarīgākais, prasa ļoti daudz priekšdarbu 
no šaušanas apmācītajiem un lielu skaitu apmācītāju. Mazo vienību taktiskā apmācība 
arī bija ļoti vienkārša, gandrīz tāda pati kā krievu-turku karā. Visā kara vēsturē spīd cauri 
tā parādība, ka, ja neliels priekšnieks (rotas vai bataljona komandieris) karā ir guvis pat 
nelielas sekmes, tad arī visu savu mūžu viņš neatzīst nekādus citus taktiskus paņēmie-
nus, kā tos, ar kuriem viņš ir karā bijis. Taktiskie paņēmieni vislielākā mērā atkarājas no 
ieročiem. 1914. g. bija šautenes un nedaudz smago ložmetēju, kuru pielietošana bija tāda 
pat, kā šauteņu pielietošana. 1915.–1918. g. smago ložmetēju skaits stipri pavairojās, pie-
nāca klāt patšautenes, rokas un šauteņu granātas, artilērija un viņas munīcija pavairojās 
plašos apmēros, pienāca klāt stipra aviācija, ķīmiskie kaujas līdzekļi un apgaismošanas 

224 Latvijas Kareivis, Nr. 50., 51., 52., 53., 54., 55 (1928).
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līdzekļi naktī. 1916.  g. otrā pusē vācieši un pie tam arī franči pārmainīja savu taktiku, 
saskaņojot to ar jauniem ieročiem.

Jaunie taktiskie paņēmieni bija tie, ka lineārās ķēdes taktikas vietā tika ievesta takti-
ka no dziļuma; priekšējās līnijās mazāk dzīvā spēka, bet vairāk automātisko uguns iero-
ču; uguns un kustību saskaņošana; bez tam 1914. g. mazākā kaujas vienība bija vads, bet 
tagad – grupa. Pasaules karā šo taktisko paņēmienu pārgrozība Krievijas armijā netika 
ievesta, jo Rietumu frontē šī pārgrozība tika izvesta dzīvē un pārbaudīta uz kaujas lau-
ka tikai 1916. g. beigās, bet Krievijas armija ziemā no 1916. g. uz 1917. g. vairāk domāja 
par revolūciju nekā par taktiku. Visiem bijušiem Krievijas armijas virsniekiem nācās pār-
mācīties, pie kam viņi, sevišķi vecākie virsnieki, uzņēma šos jauninājumus ļoti skeptiski. 
Jaunie paņēmieni prasa daudz plašākas zināšanas un taktisko izpratni kā no virsniekiem, 
tā no instruktoriem un vienkāršiem kareivjiem. Agrāk pietika, ka uz vada bija viens vada 
komandieris, tagad bez vada komandiera ir vajadzīgi 4–5 grupas komandieri ar labu tak-
tisko izpratni. Katra tagadējā taktiskā kareivju apmācība, lai tā dotu rezultātus, prasa no 
apmācības vadītāja, lai tas būtu iepriekš izstrādājis kā apmācības uzdevumus, tā katru 
apmācības soli visos sīkumos; ja tas nebūs iepriekš izdarīts, tad visa apmācība būs velta 
laika tērēšana.

II
Fortifikāciju nozarē ierakumu būve tapusi daudz komplicētāka un tā ir uzlikta ma-

zākām kaujas vienībām un pat atsevišķiem kareivjiem par pienākumu. Tāpat kaujas 
vienībām jāprot būvēt ziemas nometnes rezervēm; līdz 1914. g. cerēja ziemas laikā no-
vietoties teltenēs. Visām kaujas vienībām jāprot pārvarēt zem uguns dažādi dabīgi un 
mākslīgi šķēršļi; to pārvarēšanas apmācību agrāk praktizēja maz, jo tika pieņemts, ka 
to izdarīs sapieri.

Nesamērojami lielāka loma nekā agrāk tagad piegriezta sakaru uzturēšanai kā savā 
ieroču šķirā ar padotiem, priekšniekiem un kaimiņiem, tā ar citām ieroču šķirām, seviš-
ķi ar artilēriju un aviāciju, pie kam sakaru līdzekļi ir daudz komplicētāki nekā agrāk; še 
es nerunāju par sakaru vienību darbību, bet par to sakaru darbību, kura piekrīt katram 
karavīram.

Ir vesela rinda apmācību nozares, kuras pienākušas pilnīgi no jauna klāt: a) maskē-
šanās pret zemes un gaisa novērošanu; b) pretdarbība aviācijas novērošanai un uzbru-
kumiem; c) darbība pret ķīmiskiem kaujas līdzekļiem; d) darbība pret bruņotiem auto un 
tankiem; e) darbība pret bruņotiem vilcieniem. Še uzskaitīju tikai kājnieku (strēlnieku) 
rotu apmācības pārgrozības; ložmetēju un sakaru rotās, artilērijas, kavalērijas un teh-
niskā karaspēkā tiek uzstādītas vēl plašākas programmas. Ja nu kaujas apmācības prog-
rammas ir stipri palielinājušās un tanī pašā laikā organizatoriskā dienesta laiks stipri 
saīsināts, tad acīm redzot ir jāsper kādi soļi, lai varētu šīs programmas iziet.

Viens no līdzekļiem šinī ziņā ir apmācības metodes pārgrozījumi: visu, ko iespējams 
mācīt praktiski, dzīvi, ar pašu apmācības veidu un gaitu ieinteresējot kareivjus. Tāds ap-
mācības veids prasa ļoti lielu darbu no virsniekiem; katras apmācības stundas sagatavo-
šanai un noorganizēšanai ir jāziedo viena stunda no brīva laika – tātad virsniekiem tagad 
iznāk divkārtīgs darba laiks.

Otrais līdzeklis ir – izstrīpot visas tās apmācības, kuras karā nav vajadzīgas. Pēc ma-
nām domām, pie tādām apmācības nozarēm, kuras no jaunkareivju apmācības ir jāat-
met, pieder sekojošas: a) parādes līdzināšanās un parādes solis, daži šauteņu paņēmie-
ni, kuri karā netiek lietoti (kā „plecā ņemt” utt.), b) jāpārstrādā komplicētais garnizona 
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reglaments un jāpiemēro lauka apsardzības dienestam, c) jāvienkāršo fiziskās audzinā-
šanas programma. Kas attiecas uz parādes maršiem un šauteņu paņēmieniem, tiem nav 
vajadzīgas apmācības stundas, jo šīs apmācības pilnīgi izvedamas, izejot uz apmācības 
laukuma un atgriežoties no tā.

Še jāpiezīmē, ka virsnieku darbs lielā mērā palielinās caur to, ka slēdzieni no pa-
saules kara par taktiku vēl līdz šim nav pilnīgi nobrieduši, kamdēļ virsniekiem pašiem 
ir daudz jāmācās. Tehnika pastāvīgi dot kara vešanas līdzekļus  – virsniekiem jāmācās 
lietderīgi tos izmantot. 

Audzināšana.
Audzināšanas ziņā īsais obligatoriskā dienesta laiks sagādā vēl lielākas grūtības 

nekā apmācības ziņā; viena vai pusotra gada laikā nav iespējams pilnīgi pāraudzināt 
cilvēku. Ir iespējams tikai: a) pastiprināt to jauno cilvēku īpašības, kuri nav mājās izau-
dzināti valstiski-kareiviskā garā, b) tos jaunos cilvēkus, kuru noskaņojums nenoteikts – 
noskaņot valstiski-kareiviskā garā un c) varbūt vienu otru nevalstiski noskaņotu cilvē-
ku – pārvērst par valstiski domājošu. Ja kareivju audzināšanai ir tik maz laika, tad viņu 
audzinātājiem ir jābūt labi sagatavotiem un vispirms tiem pašiem ir jābūt labi audzinā-
tiem: tātad virsnieku un instruktoru audzināšanai piegriežama vislielākā vērība, lai tie 
kara laikā, zem lodes varētu turpināt audzināšanu un iedvest padotiem kareivisko garu.

Audzināšanas mērķis – iedvest kara laika karavīra garu: es pastrīpoju kara laika, jo 
ir liela starpība starp labu miera un kara laika karavīru. Ko mēs prasām no laba miera 
laika karavīra? Lai tas būtu laba auguma, lai tas mācētu braši nostāties un droši iet, 
lai tas visgrūtākās dienesta darīšanās nezaudētu pašsavaldīšanos, lai tas būtu kareiviski 
godkārīgs un savus dienesta pienākumus censtos saprast un izpildīt labāk par citiem; lai 
tas būtu ļoti lepns uz savu kareivisko ietērpu, veikli un pieklājīgi izturētos, smaidītu un 
vienmēr skatītos savam priekšniekam acīs.

III
Slikti tiek novērtēts miera laikā tāds karavīrs, kurš iztaisa kādu joku (disciplināro 

pārkāpumu – A. P.), ja arī no tā necieš ne dienests, ne valsts, ne privātie dzīvotāji, slikts 
būs tas miera laika karavīrs, kurš uz pašierosmi iemaisās kādā padarīšanā, kura nav reg-
lamentā paredzēta, lai arī ar labu nolūku, vai tas būtu dienestā, vai arī ārpus dienesta. 
Sevišķi stipri tas ir sajūtams mūsu laikmetā: ja karavīrs atļauj sev kādu joku vai vieglprā-
tību, kura privātam pilsonim absolūti nav aizliegta, tad par to raksta visos laikrakstos; 
tamdēļ arī daži augstākā priekšniecībā bieži vien ir tādos ieskatos, lai karavīrs būtu mūks 
vai „blagorodnaja institutka”, bet ne kā cilvēks ar stipru enerģiju, uzņēmību, drošību un 
dzīves priecīgumu. Tie galvenā kārtā novērtē karaspēka daļas uz parādēm un pēc laik-
rakstu ziņojumiem par notikumiem tādā un tādā garnizonā. Tagad apskatīsim, kādam 
jābūt labam karavīram kara laikā. Ir jāpiezīmē, ka nekādus tipus nav iespējams uzstādīt: 
tipus var uzstādīt tehnikā, bet tos nevar attiecināt uz dzīviem cilvēkiem – nav neviena 
cilvēka, kurš būtu gluži līdzīgs otram, tāpat ka dabā nevar atrast divas gluži vienādas 
koka lapas. Tamdēļ atcerēsimies kaujas darbību frontē. Tur cilvēki tika pārbaudīti, kā ne-
kur citā dzīvē; kā viņš izturējās zem uguns, dzīvoja ierakumos, kā izpildīja priekšnieka pa-
vēles, kā viņš smējās, lamājās, dziedāja un klusēja. Tur bija ļaudis ar apbrīnojamu pašsa-
prašanu. Viņi izjuta ļoti daudz un ļoti smalki – daudz vairāk, nekā mēs to iedomājamies. 
Daudzie kara liktenīgie momenti galīgi noskaidroja viņiem karavīra attiecības pret savu 
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„es”. Cīņa uz dzīvību un nāvi kala šos raksturus. Zināms, vajadzēja būt labam tēraudam, 
bet vajadzēja būt arī labai smēdei.

Redzot šo cilvēku darbu, cīņas, asinis, nāvi vai izturību līdz galam, bija jāapbrīno 
viņu uzticība pienākumiem. Ja pēc periodu beigšanas šiem ļaudīm tika izteikta pateicība, 
tad viņi no pateicības nejutās ne glaimoti, ne lepni, bet viņu acīs bija redzama izbrīnīša-
nās un pateicību viņi uzskatīja itin kā atvainošanos: pēc viņu ieskatiem valstiski domā-
jošam pilsonim ir jānes katrs upuris tēvijas labā. Īstam karavīram ir patīkami, ja priekš 
kaujas tam tiek izteikta uzticība un uzslava – jo tas dod viņam morālos spēkus uzvarēt 
neģēlīgo ienaidnieku. To saprata un tā darbojās Napoleons.

Kara pienākumi ir tik labi saprotami, ka nevienam nevar būt šaubas, ja tikai viņa rak-
sturs grib šos pienākumus izpildīt. Īstie karavīri pārzināja šos pienākumus neapšaubāmi. 
Kaujā neviens nedos pavēles uzbrukt no sāniem šaujošam ienaidnieka ložmetējam, bet 
īsts karavīrs to darīs. Uzbrukuma iesākšanās stunda tiks noteikta no augstākās priekš-
niecības, bet katrs karavīrs lems pats, vai viņš ies durkļu cīņā ar pretinieku, vai izvairīsies.

Karavīrs, kura nervi visu to izturēja, auga pats savās acīs, bet savu vienkāršo dienes-
tu ierakumos vai sardzēs tas izpildīja tāpat, kā visi citi. Viņš nekrita tā acīs ne ar savām 
morāliskām, ne fiziskām spējām. Viņam bija tikai veselīgs cilvēka saprāts un viņš bija 
fiziski veselīgs. Arī viņš lamājās un smējās, bet uz savu priekšniecību viņš skatījās ar ci-
tādām acīm, nekā citi karavīri. Tāda karavīra skats bija mierīgs, skaidrs, silts un pašaiz-
liedzīgs, bet tomēr viņš negribēja, lai ieskatās viņa acīs dziļāk: tādi bija kara laika varoņi 
karavīri. Salīdzinot kara un miera laika karavīrus, mums jācer, ka labs miera laika ka-
ravīrs būs labs arī kara laikā; otrādi šis jautājums nevar tik uzstādīts, jo mēs audzinām 
karavīrus ne miera, bet kara laikam.

Par kara laika karavīru mēs varam no piedzīvojumiem sastādīt gluži noteiktu ieska-
tu, bet par miera laika karavīriem mēs varam sastādīt tikai labus teorētiskus ieskatus 
par viņu spējām uz kaujas lauka. Ļoti bieži nāk priekšā tāda parādība, kad nelielas da-
ļas priekšnieks (rotas vai bataljona komandieris) karā ir izrādījies par varonīgu; pēc tam 
miera laikā viņa karjera ir spīdoša un, nākošam karam sākoties, viņš jau ir lielas vienības 
(divīzijas, korpusa vai armijas) priekšnieks un šinī nākošā karā viņš izrādās par pilnīgi 
nederīgu: visi krievu-japāņu kara varoņi pasaules karā izrādījās par pilnīgi nederīgiem. 
Katram dienesta amatam ir savas prasības.

IV
No laba karavīra nevar prasīt ārējās formas (Pēteris I, Suvorovs, Napoleons, Moltke, 

Fošs, Hindenburgs, Ludendorfs), bet ir jāuzstāda divas prasības: fiziska un garīga vese-
lība un nosvērtība, un zināma porcija vieglprātības. Kas attiecas uz dzīves priecīgumu, 
to tagad absolūti atteic, gribot, lai mēs būtu mūki. Mēs tomēr esam karavīri; mums var 
atņemt visu, bet ne mūsu kareiviskās sirdis, tikai mēs nekad nedrīkstam aizmirst starpī-
bu starp zināmu vieglprātību un priecīgu laika pavadīšanu.

Lai gan miera laikā mēs cenšamies sagatavoties uz karu, attīstot savas prāta un 
fiziskās spējas, tomēr savu padoto pazīšana stāv visaugstāk, jo tikai caur šo mēs varam 
kara gadījumā pārvērst miera laika karavīrus par stipriem kara laika karavīriem.

Ja mēs tagad ņemam jauno karavīru un sevišķi virsnieku audzināšanu, tad ko mēs 
redzam? No viņa tiek prasītas ārējas formas un zināma zināšanu programma, kura tiek 
izvesta teorētiski un kuru divas nedēļas pēc eksāmena neviens nezina; kareiviski inte-
lektuālas īpašības netiek ņemtas vērā: vislabāk kareiviski noskaņotais kareivis aiziet uz 
karaspēka daļu pilnīgā nesaprašanā par to, kas viņam jādara.
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Pēc ilgāka laika dzīves prakse parāda tam, kas un kā ir jādara, bet tas prasa lielu 
enerģijas un nervu spējas patēriņu. To, ko kara laikā īsts karavīrs izjūt vienā dienā, at-
rodoties zem viesuļu uguns, to miera laikā var panākt tikai daudzos gados; pie kam kā 
pirmā, tā otrā gadījumā cīņa iet uz vienu un to pašu mērķi un konsekvencēm – vai ir, vai 
nē īsts karavīrs. Kad karaspēka daļā ienāk jaunie virsnieki, tikko beiguši karaskolu, tad, 
zināms, lielākai daļai no viņiem ir griba būt par labiem karavīriem, jo citādi viņi nebūtu 
gājuši karaskolā (zināms, es še nerunāju par tādiem kungiem, kuri iestājas karaskolā, 
lai izbēgtu karaklausību kā kareivis, iegūtu zināšanas un dienesta pakāpi un pēc tam 
rīkotos, kā patīk: es runāju par godīgiem pilsoņiem), bet viņu dienests neko neizšķirsies 
no citiem, kuru sirdīs nav nekādas vēlēšanās būt par īstu karavīru: miera laikā tikai pēc 
ilga laika tie varēs to pierādīt, tikai pēc ilga laika būs atmaskoti tie, kuri nav īstie kara-
vīri. Priekšniecībai ir jāvērtē savi apakšnieki no praktiskiem lauka darbiem: klasē – teo-
rētiskos darbos ir spīdošs, bet uz lauka vai patstāvīgā darbā apmierinošs – tas nav īsts 
karavīrs, un otrādi – kas klasē ir apmierinošs, bet uz lauka vai patstāvīgā darbā spīdošs – 
tas ir īsts karavīrs. Īstam karavīram tikai uz lauka ir patīkami, zināms, viņš var taisīt tur 
kļūdas, bet viņš atzīsies savās kļūdās; tikai uz lauka atradīs savas cerības, savu centienu 
mērķus: tāda ir īsta karavīra sirds. Nevis prāts, bet jūtas ir galvenā mēraukla, caur kuru 
var atšķirt īsto karavīru no neīstā. Kam ir kareiviska sirds, tam ir asi noteikta darbība; 
kam sit kareiviska sirds, tā ķermenis nepadodas prāta slēdzieniem, bet sirdij. Sirds vien-
mēr prasa zināmu vieglprātību, sirds prasa arī kaisli, neskaitoties ar prāta domu, tādēļ 
sirds centieni ir jāievēro. Tamdēļ, ja mēs runājam par miera laika karavīru audzināšanu, 
tam mums vispirms ir jāzina, kā un kur mēs viņa sirdi varam pazīt un kā to izveidot. Vis-
pār mēdz teikt, ka acis esot sirds spogulis. Praktikā tas gluži nav tik vienkārši: ja otrs grib 
lasīt manās acīs manu sirdi, tad es arī to redzēšu un tamdēļ savās acīs to neparādīšu. 
Neviens cilvēks negrib atklāt visu to, kas viņa sirdī ir: īsts karavīrs nemīl skatīties nepār-
traukti priekšnieka acīs tad, kad viņš dod atbildi, jo tādā gadījumā viņam ir jāstrādā divos 
virzienos: pareizi un īsi pateikt un raudzīties priekšnieka acīs, pierādot izteiktā pareizību. 
Priekšnieka skats atrod vai nu apbrīnojoša, vai apjukuša apakšnieka acu atbildi. Kara-
vīri, kuri visu laiku ir spējīgi nepārtraukti skatīties priekšnieka acīs un dot atbildes, nav 
pilnā mērā uzticami: tie ir jau priekšlaikā pārdomājuši, kā jāatbild. No acīm nolasīt no 
padotiem ir ļoti grūti un prasa ļoti lielu praktiku, un tomēr nekad nav izslēgti nepareizi 
slēdzieni. Daudz vieglāk ir nolasīt sirdi izšķirošos apstākļos – dzīves – kara grūtībās.

V
Bieži mēdz teikt, ka sportā varot redzēt cilvēka drošsirdības spējas; pie praktiskās 

salīdzināšanas tas tā nav: cilvēks, kurš no bērna gadiem ir peldējis, lēks ūdenī no 3 metru 
augstuma bez mazākā riska, bet otrs, kurš pie ūdens nav dzīvojis, izjutīs daudz lielāku 
risku, lecot ūdenī no 1 metra augstuma. Cilvēks, kurš ir sēdējis zirga mugurā no bērnības, 
parādīs visu jāšanas mākslu ļoti viegli, bet otrs, kurš sastopas ar zirgu tikai kara dienes-
tā, būs ļoti bailīgs jājējs; bet viņa sirds varbūt ir daudz pašaizliedzīgāka, kareiviskāka. 
Tādēļ galvenais ir – karavīra sirds – garīgo spēju audzināšana. Bet tajā nevar tikt pielais-
ta neievērība, apkaunošana, sliktu īpašību atklāšana un apsmiešana, – caur to var tikai 
kareivisko sirdi padarīt aukstu un nepieejamu. Ja kareiviskas jūtas var tikt uzturētas, tad 
viņas arī var tikt paceltas, sevišķi vīriešu starpā no 20 līdz 30 gadiem. Karavīru specialitā-
te atšķiras no citām caur to, ka karavīrs nevar būt bez kareiviskām jūtām: kara dienestā 
iestājas jauni cilvēki, kuriem vēl nav dzīves pamatu problēmas noskaidrotas, tie, kuriem 
nav pamatā kareiviska sirds, nekad nebūs īsti karavīri, ja arī būs iestājušies karadienestā 
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no kāda nebūt praktiska aprēķina. Cilvēks bez kareiviskas sirds ir nelaimīgākais starp 
visiem, ja viņš ir iekļuvis karadienestā: caur šo karadienests atšķiras no visiem citiem 
dienestiem, caur šo dažs kritizētājs mūs ienīst vairāk, kā kuru citu resoru.

Kā ir jāizaudzina miera laika sirds? Kas nav no dzimuma un bērnības audzināts ka-
reiviskā garā, tas arī tāds nebūs, neskatoties uz to, ka tas pat augstās dienesta pakāpēs 
nēsā kareivisko ietērpu: viņa nepareizie ieskati būs vienmēr redzami darbā, vārdos, raks-
tos un izturēšanās veidā pret citiem īstiem karavīriem.

Īsts karavīrs nekad nevar tikt audzināts mīkstčaulībā un to viņš arī neatzīst. Mīkst-
čaulību vēlas tikai tie, kuri meklē glābiņu kompromisos. Kareiviskais gars nekad nevar 
atzīt kompromisus, jo tādā gadījumā viņš atsacītos pats no sevis. Mīksta sirds ir sma-
dzeņu kaite, bet karavīriem ir jābūt stipriem prātā un sirdī.

Nevajag aizmirst, ka priekšniekam padotie ļaudis nav visi vienādi: katram ir savas 
fiziskas un morāliskas savādības, tamdēļ nevar mērot visus vienādi. Un ja mēs runājam 
par priekšniekiem un teicam, ka tiem vajag būt objektīviem, tad tas ir absurds.

Katram priekšniekam ir jābūt subjektīvi objektīvam; cilvēks nevar saprast vairāk, kā 
viņš jūt: objektivitāte ir vislielākā pašapmierināšana. Nevar būt noteikts par pārkāpumu, 
kāds disciplinārais sods jāuzliek; viss atkarājas no priekšnieka subjektīviem ieskatiem, 
zem noteikuma, ka priekšnieks labi pazīst savu padoto sirdis. 

VI
Lielas vienības priekšniekam nākas izšķirt jautājumu pēc likuma burta, jo viņš per-

sonīgi nepārzina visu savu padoto sirdis; mazas vienības priekšniekam ir jādarbojas pēc 
sava sirdsapziņas. Cilvēce ir viena daļa no dabas un dabā mēs redzam vislielāko dažādī-
bu: viens zirgs ies ātri, ja viņam dod pātagu, bet ja otram straujam zirgam dos pātagu, 
tas sāks trakot. Tas pats ir ar cilvēkiem: lai uz vienu darītu iespaidu, ir vajadzīgs arests, 
bet otram pietiks, ja uz viņu priekšnieks neapmierināti paskatās. Kareivji paši to ļoti labi 
saprot, ka ar tādu un tādu ir vajadzīgs bargi apieties, bet pret tādu un tādu nevajadzētu 
pielietot bardzību. Ja karavīrs teic, ka viņš ir pilnīgi vienāds – objektīvs – pret visiem sa-
viem padotiem, tad tas ir birokrāts, bet ne īsts karavīrs, kurš pazīst savu padoto sirdis un 
darbojas attiecīgi viņu īpašībām. 

Bet kad un kur lai iepazīstas ar padoto un sevišķi virsnieks ar kareivju sirdīm?
Ļoti bieži varam dzirdēt no nemilitāriem vai militāriem, kuri nēsā militāro ietērpu, 

ka virsniekiem tas jādara pēc dienesta, ieejot pie kareivjiem un vedot ar tiem sarunas: 
kas tā izteicas, tie stāv tālu no kareivju psiholoģijas. Ja virsnieks svabadā laikā ieradīsies 
pie kareivjiem un sāks ar tiem sarunāties, tad katram kareivim būs iespaids, ka virsnieks 
grib ko nebūt izzināt, un tādēļ kareivis būs atturīgs un noslēgts. Tas pats ir attiecībā uz 
sportu. Vislabākā iepazīšanās ir uz lauka, kad virsnieks ar kareivjiem atrodas gluži vie-
nādos apstākļos (zem lietu, dubļos, aukstumā) un kad ir jāgaida vai nu gājiena tālākās 
pavēles, vai pozīcijā. Vai vienkārši, pilnā gatavībā gaidot pavēles, vai kad pusdienas nav 
savā laikā izsniegtas utt. – tad virsnieks var sarunāties ar kareivjiem kā vienlīdzīgi – tā-
dos apstākļos, tāpat kā uz kaujas lauka, sarunas un sirdis būs atklātas.

Priekš 1914. g. visās armijās bija 2–3 gadi obligatoriskā dienesta ilgums, bet tagad 
1–1½ g.; bet jāpanāk ne mazāki rezultāti. Priekš 1914. g. karaspēks netika ļauni lamāts, 
bet tagad otrādi; tātad tagad virsnieku darbs ir uz divām frontēm: īsā laikā izdarīt daudz 
un neredzēt savu vārdu laikrakstu rindās nozaimotā veidā.

Tagadējā virsnieka darbs ir ļoti grūts, ar ļoti augstām prasībām. Kara laikā ir daudz 
vieglāk iepazīties ar padoto dvēseli nekā miera laikā, bet arī miera laikā tas ir jāpanāk. 
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Mīkstčaulība un kompromisi nekad nedrīkst tikt pielaisti. Nekad kareivis nesūdzēsies 
par stingrību, ja tā būs pamatota un taisnīga.

Morālo spēku nozīme karā225

I
Pēc tagadējiem lielajiem sasniegumiem kara un kaujas vešanas līdzekļos, bieži vien 

ne tikai sabiedrībā, bet karavīru starpā ir dzirdami izteicieni, ka tagadējā karā galvenā 
loma piekrīt tehniskiem līdzekļiem, bet cilvēkam – karavīram piekrīt tikai otrās šķiras 
loma; uzvarēšot tas, kam labāki vai lielākā daudzumā tehniskie kara vešanas līdzekļi. 
Tāds ieskats ir pilnīgi nepareizs: kā agrāk, tā arī tagad cilvēks ir galvenais kara un kaujas 
elements. Ne ieroči (tehniskie līdzekļi) izšķir kaujas, bet gan šo ieroču lietotājs – cilvēks.

Agrākos karos ar vienkāršiem ieročiem karavīram vajadzēja tikai sajūsmu vai priekš-
nieku un biedru priekšzīmi, un tas sekmīgi varēja vest kauju, kura vilkās ļoti neilgu laiku; 
tagadējam karavīram bez sajūsmas ir vēl jāprot grūtos briesmu apstākļos rīkoties arī ar 
ļoti komplicētiem ieročiem. Pie tam kauja velkas ļoti ilgi, kamdēļ sajūsma, kura bija kau-
jas sākumā, pilnīgi izgaist, un karavīrs var turpināt kauju tikai tad, ja tam ir pastāvīgi mo-
rālie spēki. Ja mēs apskatīsim tehnisko līdzekļu pielietošanu, tad redzēsim, ka tā prasa 
vēl lielākus morālos spēkus. Aviācijas darbība jau miera laikā ir savienota ar briesmām, 
bet kara laikā tā prasa ārkārtīgus morālus spēkus: lidot un gaisā cīnīties ar pretinieku: 
neveiksme – līdzīga nāvei. Mēs zinām, ka vislielākais procents kritušo karā no visām ie-
roču šķirām bija aviācijā. Tālāk, ja mēs apskatām tanku darbību, tad redzam gandrīz to 
pašu: sēdēt tankā vai bruņumašīnā, kura no tālienes pievelk pretinieka uguni, ir daudz 
grūtāk, nekā atrasties uz klaja lauka, kur atsevišķais cilvēks maz redzams un kur tas var 
atrast paslēptuvi katrā bedrītē. Jungers, redzot uz kaujas lauka tankus, izsaucās, ka tajās 
dzelzs kastēs viņš gan nevēlētos sēdēt. Otrādi: visi tehniskie līdzekļi no pretinieka puses 
nav nemaz tik briesmīgi, ja tik ir pietiekoši morālie spēki. Aviācija ar savām bumbām un 
ložmetējiem var maz ko panākt, ja attiecīgās ierindas piemērojas apvidum; tanki ved ļoti 
sliktu uguni, atrodoties kustībā, bez tam tiem grūti orientēties un tos grūti vadīt; ķīmis-
kie kaujas līdzekļi arī nav tik briesmīgi kā izliekas: lai tie būtu nāvīgi, tad viņu vajadzīgs 
ārkārtīgi daudz – vairāk nekā sprāgstvielu. 

Ko līdzēs vislabākais ložmetējs, lidmašīna, lielgabals, tanks un ķīmiskie līdzekļi, ja 
tam cilvēkam, kas ar viņiem darbojas, pietrūks kareiviskas drošsirdības un grūtā kau-
jas brīdī viņš pametīs savus ieročus un lūkos paslēpties vai izvairīties no sastapšanās ar 
pretinieku. Lotharingus (pēc ieroču šķiras artilērists) raksta: „...kas mums visvairāk iz-
palīdzēja un vienmēr galu galā deva izšķiršanos mums par labu – tas bija mūsu kājnieku 
stiprums tuvkaujā. Un tas tā būs vienmēr. Ja arī nākotnes karš novestu tik tālu, ka katras 
granātu bedres ieņemšana tiktu sagatavota ar 42 cm viesuļuguni, ka šaušanas tālumi 
palielinātos desmitkārt un šaušanas ātrums tikpat daudz, – tomēr kauju izšķirs kājnieks 
tuvkaujā.” Tātad kaujas izšķiršana galu galā vienmēr atkarājas no morāliskiem spēkiem.

Ja mēs apskatam taktikas grāmatas, tad redzam, ka viss grozās ap materiālo un 
fizisko kara vešanas pusi, turpretim par morāliem faktoriem taktikās tiek samērā maz 
runāts. Tāpat arī reglamentos tikai sākumā tiek uzsvērta morālo faktoru lielā nozīme, 
bet tālāk tiek apskatīta materiālā un fiziskā darbības puse. Notiek tas aiz tā iemesla, ka 

225 Latvijas Kareivis, Nr. 212, 213 (1929).
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pie miera laika apmācībām (karaspēka apmācības) nav iespējams aprēķināt morālo fak-
toru lielumu: kā teorētiski uz kartēm, tā arī uz lauka apmācībām ir jāpieņem, ka morālie 
faktori abās pusēs vienādi: morālo spēku aprēķināšana līdzinātos pilnīgi brīvai fantāzijai.

II
Arī karalaika priekšnieks un sevišķi lielākas vienības priekšnieks nav spējīgs palieli-

nāt morālos spēkus, vismaz īsā laikā un arī kara laikā morālie spēki nepadodas nekādam 
aprēķinam. Vadonis var īsā laikā pārgrupēt tikai skaitliskos spēkus un materiālos līdzek-
ļus: tamdēļ, lūk, taktika apskata galvenā kārtā materiālo un fizisko kara vešanas pusi.

Kara laikā morālo spēku lielums ir padots svārstībām: tos palielina sekmes un pa-
mazina nesekmes; tomēr vidusmērs var tikt pārgrozīts tikai ļoti lēnām un pēc ilgāka 
laika. Krievu korpusi, kuri 1914. g. augustā un septembrī ņēma dalību austriešu sakau-
šanā, bija stipri palielinājuši savus morālos spēkus, bet kad novembrī tos pārsvieda pret 
vāciešiem pie Lodzas, tad pēc pirmajiem vācu sitieniem viņu morālo spēku līmenis ātri 
noslīdēja uz leju. Morālie spēki ir ieaudzināmi miera laikā, pie kam ieaudzināšana vienīgi 
armijā ir nepietiekoša: morālie spēki ir jāiedaudzina visā tautā.

Tagad ļoti daudz runā un raksta par morālo spēku ieaudzināšanu – par karavīru au-
dzināšanu. Priekš pasaule kara un vēl agrāk audzināšanas jautājumi tika maz apspriesti 
un karaspēka dzīvē tiem netika piegriezta vērība nevienā valstī, un tomēr arī agrākajos 
karos karaspēks cīnījās drošsirdīgi un pašaizliedzīgi. Par iemeslu tam, ka agrāk varēja 
iztikt bez sevišķiem audzināšanas paņēmieniem, bet tagad nē, ir divi apstākļi. Pirmkārt, 
agrāk bija ilgs obligatoriskais dienesta laika, kamdēļ caur ilgo dzīvi karadienestā karei-
viskās īpašības ieauga pašas no sevis; tagad dienesta laiks ļoti īss, kamdēļ ir vajadzīgi au-
dzināšanas paņēmieni. Otrkārt – agrākos laikos nebija izplatīta antimilitāristiskā propa-
ganda. Turpretim tagad visā tautā plašos apmēros pastāvīgi sludina antimilitārismu un 
šķiru naidu. Tagad bieži vien kareivis atnāk dienestā ar ieskatu, ka pret ārējo ienaidnieku 
nevajag karot, bet karot vajag pret „buržujiem”. Tie ir tie faktori, kamdēļ tagad ir jāpie-
griež sevišķa vērība morālo spēku pacelšanai caur audzināšanu miera laikā. Es minēju, 
ka morālie spēki ir jāieaudzina visā tautā; armija var audzināšanu izvest tikai armijā. Bet 
ja audzināšana armijā iet sekmīgi, tad pamazām tā var izplatīties uz visu tautu, caur 
izgājušiem armijas skolu un atvaļinātiem no obligatoriskā dienesta karavīriem.

Kara disciplīna un karavīru 
savstarpējā sveicināšanās226

I
Disciplīna ir karaspēka pamats. Bez disciplīnas nav karaspēka. Disciplīna ir armijas 

spēka mēraukla. Šiem izteicieniem piekritīs katrs, kurš daudzmaz iepazinies ar vēsturi; 
priekš tam nav pat vajadzīgs iepazīties ar speciālo kara vēsturi, pietiek ar vispārīgo cil-
vēces vēsturi, pat pietiek pazīt pēdējo pasaules karu, viņa beigu cēliena un visu jauno 
valstu dibināšanas vēsturi.

Kad Krievijā iesākās revolūcija, lielinieki tūdaļ uzsāka aģitāciju pret kara disciplī-
nu, sludinādami, ka tā nevajadzīga un ka tās vietā jāieved tā sauktā „apzinīgā biedru 

226 Latvijas Kareivis, Nr. 32, 33, 34 (1920).
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disciplīna”. Bieži gadās, ka pat mūsu dienās neapzinīgi ļaudis atkārto šo lielinieku domu, 
neraugoties uz to, ka lielinieki savā armijā jau sen ieveduši atkal to pašu veco cara dis-
ciplīnu, bez kuras armija nevar pastāvēt un nav iedomājama. Kad Krievijas revolūcijas 
sākumā vieglprātīgi ļaudis ticēja, ka kara disciplīnas vietā tiks ievesta „apzinīga biedru 
disciplīna”, tad tas bija vēl saprotams, bet pēc visiem Krievijas armijas eksperimentiem 
ticēt tam ir vai nu nepielaižama vieglprātība, vai ļauns nolūks. Daudzi domā, ka pašā 
sākumā, kad Krievijas Pagaidu valdība ieveda uz disciplīnu attiecošās reformas armijā, 
no kurām iesākās armijas sabrukšana, – ka tas tika izdarīts nejauši vai neapzinīgi. Nebūt 
ne. Es varu apgalvot, ka pašā revolūcijas sākumā strādāja pie armijas iznīcināšanas un ka 
to darīja pilnīgi apzinīgi, jo ļaudis, kas to darīja, ļoti labi zināja, kur slēpjas armijas spēks. 
Strādāja lielinieki, kuri ļoti labi pazina kara zinības. Kara lietās nekompetents cilvēks 
nekad nevarētu nejauši izdot tādus rīkojumus un pavēles, kuras izrādās par viskaitīgā-
kajām priekš armijas, tāpat kā medicīnā vai farmakoloģijā nekompetents cilvēks nekad 
nevarētu nejauši iedot nemanot otram visnāvīgāko ģifti. Lieliniekiem vajadzēja iznīcināt 
veco armiju un tie to panāca ar disciplīnas iznīcināšanu. Turpretim, kad lieliniekiem pa-
šiem vajadzēja armiju, tie to sāka organizēt, pirmā kārtā ieviesdami visstingrāko discip-
līnu. Tātad lielinieki ļoti labi zina, kur ir armijas spēks. Tagad viņi ved propagandu pret 
kara disciplīnu, bet tikai ne savā armijā. Tāpēc ikviens, kas aģitē vai izsakās pret kara dis-
ciplīnu armijā, ir Latvijas armijas ienaidnieks, tas grib iznīcināt Latvijas nacionālo armiju, 
lai tās vietā latviešu zemē ienāktu kāda sveša armija.

Kara disciplīna nav nekāds izgudrojums. Tā ir radusies tanī pašā laikā, kad cilvēce 
sāka sadalīties tautās un organizēties valstīs un sāka vest pirmos karus par cilšu, tautu 
vai valstu uzturēšanu un pastāvēšanu. Kara disciplīna bija pirmā; no tās ir atvasinājusies 
civildisciplīna, pat civillikumi. Kara disciplīna nav mākslīgi radīta, pati dzīve to ir ievedu-
si, jo pēc tās bija nepieciešama vajadzība.

Kara disciplīna stipri atšķiras no civildisciplīnas. Ļaužu bars, apģērbts kara drēbēs, 
apbruņots un apmācīts rīkoties ar ieročiem, vēl nebūt nav karaspēks, tas ir tikai apbru-
ņots pūlis, bars ar visām pūļa īpašībām. Galvenā ļaužu pūļa īpašība, vienalga, vai tas 
sastāvētu no profesoriem vai vistumšākajiem, ir šāda: pūlis nedomā, bet tikai jūt, tādēļ 
padodas instinktiem un neklausās ne uz kādiem aizrādījumiem: piemēram, kad aizdegas 
publikas pārpildīts teātris, tad visi spiežas uz durvīm. Spiež cits citu, aizsprosto un netiek 
ārā; ja ļaužu bars domātu, tad neuztrauktos un kārtīgi jo ātri visi tiktu ārā un neviens 
netiktu nospiests. Barā atsevišķs cilvēks zaudē savas individuālās īpašības, pievienojas 
baram un pieņem tā īpašības; piemēram, ļoti apdomīgs un mierīgs cilvēks, iekļuvis ie-
las demonstrācijas garā, izdauza logus savam labākam paziņam, kur, viens būdams, tas 
pat ienaidniekam logus nesistu. Bars viegli sajūsmināms kā uz labu, tā arī uz ļaunu, un 
sajūsmas stāvoklī var izdarīt vislielākās neģēlības un mežonības, kā arī vislielākos va-
roņu darbus; bet sajūsma drīz pāriet un tad nāk reakcija. No Kerenska runām aizrautie 
zaldāti steidzās uz fronti, bet viņu sajūsma izkūpēja kā dūmi agrāk, nekā tie bija fronti 
sasnieguši, un tie izklīda pa visu frontes aizmuguri. Bars ir nežēlīgs: bara ļaudis izdara 
tādas mežonības, kādas atsevišķi cilvēki reti izdara. Baru vada ne gudrākais, stiprākais 
un veiklākais, bet tas, kas attiecīgā brīdī apvieno sevī bara instinktus; bars aplaudē tam, 
kas labi un pūlim patīkami būs runājis, bet ja tajā pašā brīdī radīsies otrs runātājs, kurš, 
veikli izmantodams kādu pūļa tieksmi, iesauksies: „Biedri, sitat viņu, viņš grib jūs piemā-
nīt!” – bars sitīs pirmo runātāju, kuram pāris minūtes atpakaļ aplaudēja.
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Še pievestās pūļa, bara īpašības ir tas iemesls, kādēļ apbruņots bars neder kara ve-
šanai. Tāds bars būs bīstamāks savējiem nekā ienaidniekam. Tādēļ ir nepieciešami līdzek-
ļi – karaspēku atsvabināt no šīm ļaunām bara īpašībām.

II
Kad vislabākie tautas dēli ar vislabāko gribu aizstāvēt savas tēvijas brīvību nāk zem 

ienaidnieka uguns un kad viņiem jābūt zem šīs uguns ne stundām, bet dienām un nedē-
ļām, un kad pie tam vēl ik brīdi jābūt gataviem pienācīgi saņemt ienaidnieka uzbrukumu 
ar aukstiem ieročiem, – tad cilvēkus pārņem pašsaglabāšanās instinkts, kurš dabīgi ir 
katram radījumam, jo katrs grib dzīvot. Ja cilvēku ir daudz kopā vienā vietā, tad šis in-
stinkts top par masas instinktu un kā tāds ir sevišķi stiprs. Pret šo instinktu katrā atse-
višķā cilvēkā strādā dažādas citas jūtas, citi motīvi – pie dažiem pienākuma sajūta pret 
tēviju, pie dažiem godkārība, pie citiem naida un atriebības jūtas pret ienaidnieku utt. 
Apzīmēsim pašsaglabāšanās instinktu ar a, citas jūtas, kuras līdzsvaro a, ar b, c, d, utt. 
Tālāk pieņemsim, ka ja a=1, tad priekš līdzsvarošanas vajadzīgs, ka arī b=1, c=1 utt. Ja nu 
ņemsim pulciņu no 25 cilvēkiem, tad pašaizsargāšanās instinkta pulciņā būs pavisam 25 
a. Ja šai pulciņā 25 cilvēku atsevišķie a tiks turēti līdzsvarā desmit cilvēkos no b, otros 
desmit no c un piecos no d pretmotīviem, tad visa pulciņa gara stāvoklis izteiksies šādi: 
vienā pusē 25 a, otrā – 10 b, 10 c un 5 d. Pārsvars būs dabiski pirmajā pusē, jo tur valdošā 
sajūta būs vispārīga, masas sajūta. Pašaizsargāšanās instinktam pretī strādājošie motī-
vi, kā neapvienoti, dalīti, šķirti, nebūs tik stipri. Būs dabīgi, ka pulciņš neizturēs cīņā un 
atstās nedrošo vietu. Lai savaldītu pašaizsargāšanās instinktu un nodibinātu tam pie-
nācīgu pretsvaru, nepieciešami likt otrā pusē apvienojošu pretmotīvu. Šis pretmotīvs 
ir – kara disciplīna.

No augšā aprakstītā kļūst saprotams, ka kara disciplīnu nepieciešams katram ka-
reivim ne tikai zināt, bet sajust sevī, sajust to tāpat kā pašaizsargāšanās instinktu. Tas 
tāpēc, ka vairāki cilvēki kopā nedomā, bet tikai jūt. iedomāsimies, ka rota atrodas zem 
stipras ienaidnieka uguns, ka visiem nervi saspīlēti līdz pēdējam un ka šādā brīdī kāds 
rotas kareivis uzsauc: „Glābjaties, kur varat! Mēs esam ielenkti!” Neviens nedomās pār-
liecināties, bet visi sāks bēgt; nepalīdzēs ne runas, nedz pierādījumi, jo bars uz pierādī-
jumiem neklausās. Bet ja šī bara vietā būs kareivji, kuriem disciplīna ieaugusi miesā un 
asinīs, tā ka viņi to jūt nedomādami, kuri būs ar disciplīnu apvienoti un paklausīs tai 
mehāniski, ja vadonis uzsauks komandu: „Stāviet mierā!”. Visi nedomājot paliks savās 
vietās, un briesmas būs pāri – tās būs pārvarētas.

Īstam kareivim jābūt norūdītam, lai viņš vajadzības gadījumā varētu nāvei acīs ska-
tīties. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ kara disciplīnai jābūt citādai, nekā 
civildisciplīnai. Nāves briesmās atrodoties, nepietiek ar to, ka cilvēks tikai zina, ka, ja 
viņš neizdarīs to un to, tad viņam draud tāds un tāds sods. Atrodoties dzīvības bries-
mās un reizē ar to barā, cilvēks, kā jau teicu, nedomā, bet tikai jūt. Tādēļ kara disciplīna 
nevar dibināties uz pienākumu zināšanu un saprašanu, bet tai jādibinās uz pienākumu 
sajušanu. Un patiesībā arī dzīve ir pierādījusi, ka šāda kara disciplīna ir nepieciešama 
visur, kur draud nāves briesmas, un tāpēc tā ir ieviesta arī dažos civiliestādījumos, pie-
mēram, uz tirdzniecības kuģiem. Ja kuģis ir briesmās, kapteinis paliek par komandie-
ri, kam padotas dzīvības; viņa pavēles tad ir likumi, kas jāizpilda katram uz vietas, bez 
jebkādām ierunām.

Otrs, ne mazāk svarīgs iemesls, kamdēļ kara disciplīnai jābūt citādai nekā civildis-
ciplīnai, ir tas, ka karaspēka darbībā bieži atgadās, ka, ja viens cilvēks nepilda vai kavējas 
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izpildīt rīkojumu vai pavēli, no tā var celties briesmīgas sekas priekš vairākiem simtiem 
un tūkstošiem tā paša karaspēka locekļu. Kad izlūkošanas nodaļa, kas izsūtīta flanga 
apsargāšanas nolūkā, neizpildīs savu uzdevumu, tad ienaidnieks mums uzbruks no aiz-
mugures negaidīts un mēs pazaudēsim simtiem cilvēku. Ja ziņnesis neatnesīs noteiktā 
laikā kādai karaspēka daļai pavēli, tad tā viegli var zaudēt savus sakarus ar citām daļā un 
var tikt iznīcināta no ienaidnieka. Ja kāda karaspēka daļa neizpildīs pavēli, tad viņas kai-
miņu daļa var būt padota ienaidnieka uzbrukumam no muguras un var ciest lielus zau-
dējumus. Civildzīvē tādu gadījumu nav vai ir daudz mazāk, tādēļ tur pietiek, ka likumi 
tiek izsludināti, un ikviens, kas tos nepilda, tiek saukts pie atbildības; civildzīvē parasti 
arī nav no tik liela svara, vai kāds rīkojums tiek izpildīts stundu vai dienu agrāk vai vēlāk. 
Ja kāds pilsonis izsit otram logu vai izbrauc otra labības lauku, tad dzīvības briesmas ne-
vienam no tam nedraud un laika pietiks, lai vainīgo sauktu pie atbildības. Turpretim uz 
kara lauka rīkojumu un pavēļu nepildīšana vai izpildīšanas nokavēšana bieži ir savienota 
ar lieliem zaudējumiem.

Tādēļ kara disciplīnai jābūt tādai, lai katrs karaspēka loceklis to nedomādams, me-
hāniski izpildītu, tai jābūt tā ieaudzinātai, iepotētai, lai to justu kā miesā un asinīs pārgā-
jušu. Tikai armija ar tādu disciplīnu ir kaujas spējīga un tikai tādu armiju tautai un valstij 
ir vērts uzturēt. Armija bez disciplīnas tautai izmaksās tikpat dārgi, bet kara laukos tā 
būs vāja un ļoti bieži būs vairāk bīstama pašu ļaudīm nekā ienaidniekam. Nedisciplinētas 
armijas uzturēšana ir lielākais absurds. Tātad, ja ir vajadzīga armija, tad nepieciešama arī 
disciplīna, jo bez pēdējās nav armijas.

III
Kara disciplīnai jābūt ne tikai iekšējai, bet viņai jāparādās arī uz ārieni. Ka karaspēks 

ir disciplinēts, tas jārāda uz āru aiz šādiem iemesliem. Tēvijas aizsargāšana ir katras tau-
tas svētais uzdevums; tauta, kura netur šo uzdevumu par svētāko, nevar pastāvēt – tā 
iznīks, pazudīs. No vēstures zinām daudz tautu, kuru tagad vairs nav – tās nomāktas un 
pārtautotas no citām. Karavīri ir tie tautas dēli, kuri ar savām krūtīm, ar savām asinīm, 
savu dzīvību apsargā savas tautas brīvību un tiesības. Tādēļ ikviens, kas mīl un ciena 
savu tautu, mīlēs un cienīs arī viņas karavīrus. Kas nicina vai neciena karavīrus, tas necie-
na savu tautu. Tas ir savas tautas slepens ienaidnieks, vai arī tas ir ienaidnieka nopirkts 
aģents. Tautai ir jāciena sava armija, bet pēdējai jāizturas tā, lai tā patiesi un visādā ziņā 
būtu cienījama. Viens no galvenajiem cienības parādījumiem uz āru ir – pieklājība. Visā 
civilizētā pasaulē ir pieklājības likums, kā gadījumos, kur pazīstami cilvēki satiekas, tie 
savstarpēji sasveicinās, pie tam katrs jaunākais tur par pienākumu pirmais sveicināt ve-
cāko. Ļoti daudzu tautu starpā pastāv paraša sasveicināties arī tādos gadījumos, kur 
pilnīgi sveši cilvēki satiekas uz ceļa, laukā vai mežā. Bet visur pasaulē tāds cilvēks, kas 
nesasveicinās ar pazīstamiem, tiek uzskatīts par nepieklājīgu.

Armija ir tautas gods un lepnums; tādēļ neviens karavīrs nedrīkst un nevar būt ne-
pieklājīgs. Nēsājot savas tautas goda uzvalku – uniformu, vajag nēsāt to ar godu un ne-
pielaist ne mazāko nepieklājību. Visi karavīri nēsā viņiem nosacīto formas uzvalku, no 
tā tie cits citu pazīst un zina, no kuras karaspēka daļas katrs ir. Tātad, ja viens karavīrs 
nesveicina otru, tad tas būtu, pirmkārt, nepieklājība un, otrkārt, necienības izrādīša-
na pret savu kārtu un pret to karaspēka daļu, kurā otrs atrodas. Ja karavīram gadās ko 
prasīt uz ceļa, dzelzceļa stacijā, pilsēta vai kur citur, tad viņš griezīsies ar savu jautāju-
mu pie tur esošajiem karavīriem un ne pie civilpersonām, jo visus karavīrus savstarpēji 
saista no ārienes viņu formas uzvalks, bet iekšēji viens un tas pats cienījamais darbības 
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mērķis – tēvijas brīvības aizsargāšana. Tādēļ katrs karavīrs, kurš apzināsies un augsti cie-
nīs Tēvijas brīvību un caur to būs iekšēji savienots stiprām saitēm ar visiem citiem kara-
vīriem – tādiem pat Tēvijas brīvības aizstāvjiem, – katrs tāds labprāt vēlēsies šo iekšējo 
tuvumu izrādīt ar savu ārējo uzvešanos. Citiem vārdiem  – viņš labprāt sasveicināsies 
pie katras tikšanās ar citiem karavīriem, kas ir tās pašas augsti cienījamās un varonīgās 
idejas nesēji. To atzīst visi latvju tautas varonīgie kareivji un šinī ziņā Latvijas armijas ie-
naidnieku propagandai nav nekādu sekmju. Bet neatkarīgās Latvijas nāvīgie ienaidnieki 
neapmierinās; netikuši pie sekmēm vienā virzienā, tie pagriežas otrā. Latvijas ienaidnieki 
lūko iestāstīt varonīgajiem mūsu armijas karavīriem, ka, ja arī savstarpējā sasveicināša-
nās ir dabiska pieklājības prasība, tad tomēr tai nevajagot būt obligatoriskai, jo latviešu 
nacionālā armija esot pašapzinīga, nevis cara laika spaidu armija. Tādēļ obligatoriska 
sasveicināšanās ķeroties apzinīgiem kareivjiem pie goda, jo viņi paši labāk zinot, kuru 
sveicināt un kuru ne. Šis paņēmiens ir taisni tāds pat, kādus krievu komunisti Krievijas 
Pagaidu valdības vai tā sauktā Kerenska laikā izlietoja pie Krievijas armijas iznīcināšanas. 
Toreiz komunisti sludināja: „mums nevajag vecās obligatoriskās disciplīnas, mūsu apzi-
nīgajā armijā būs „apzinīga biedru disciplīna”, caur ko mūsu armija būs vēl stiprākā nekā 
līdz šim”. Tagad Latvijas armijas un līdz ar to mūsu valsts nākotnes ienaidnieki šinī pašā 
teicienā mainījuši tikai vārdu „disciplīna” ar vārdu „sasveicināšanās”. „Mums nevajag 
obligatoriskas sasveicināšanās, mūsu apzinīgajā armijā būs „apzinīgo biedru sasveicinā-
šanās”, un pēdējā ir labāka par pirmo.”

Tātad, salīdzinot komunistu propagandu armijā 1917. gadā ar tagadējo propagandu 
pret obligatoriskas sasveicināšanās ieviešanu, ir skaidri redzams, ka šī pēdējā propagan-
da nāk no tās pašas puses, no kuras nāca Krievijā propaganda pret disciplīnu, proti no 
Latvijas valsts ienaidniekiem, kuri grib mūsu tēviju pārvērst par komunistu „paradīzi’.

Armijā, kurā ir kara disciplīna, nevar būt ne noteikumu, ne paņēmienu, kurus atse-
višķs armijas loceklis izpilda tikai tad, ja vēlas un kad vēlas. Disciplinētā armijā nav vietas 
parādībām, kur zināmu priekšrakstu izpilda, kad patīk, un neizpilda, kad nepatīk. Var 
būt jautājums tikai par to, vai savstarpējai sasveicināšanai jābūt, vai ne. Ja tai ir jābūt, 
tad jābūt obligatoriskai priekš visiem karavīriem bez izņēmuma, kuri nēsā formu. Sa-
sveicināšanās ir ieviesta visās pasaules armijās, jo tā ir dabīga un vajadzīga prasība. Pati 
dzīve bez kādā pavēlēm vai rīkojumiem ieveda šo pieklājības formu mūsu armijā. Mūsu 
karavīri pastāvīgi sasveicinājās savā starpā un tikai pēc tam, kad tā kļuvusi vispārēja un 
parasta parādība, tā tika pastiprināta ar pavēli un, kā visās armijās pasaulē, noteikta par 
obligatorisku. Bet tiklīdz tika izdota šī pavēle, notika gadījumi, kur sāka pret to aģitēt 
tumši cilvēki komunistiskiem nolūkiem, atzīdami šo līdzekli par izdevīgu, jo tas ir neuz-
krītošs un aiz tā ne katrs redz mērķi, pēc kura dzenas runātājs.

Sasveicināšanās mūsu armijā ir obligatoriska priekš visiem, sākot ar Virspavēlnieku 
un beidzot ar jaunāko kareivi, un tādēļ apvainojoša vai apkaunojoša ne priekš viena tā 
nevar būt.

Kam ir dārga un mīļa brīva un neatkarīga Latvija, tam dārga arī Latvijas armija, tam 
dārga disciplīna Latvijas armijā un tas ar visiem spēkiem lūkos disciplīnu uzturēt. Kas 
nicina armiju, kas lūko armijā izpostīt disciplīnu, tas ir brīvās Latvijas ienaidnieks vai arī 
no Latvijas ienaidniekiem uzpirkts aģents vai spiegs, kurš cenšas iznīcināt Latvijas spēku, 
kurš garantē mūsu brīvību un tiesības. Tā slepenais nolūks ir dabūt latviešus atkal zem 
citu tautu kundzības un jūga.
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Vēl par kara disciplīnu227

Kara disciplīna ievedama no augšas; tādēļ vispirms virsniekiem vajag būt labi discip-
linētiem un labi saprast kara disciplīnu. Ja kādā karaspēka daļā nav kara disciplīnas, tad 
pie tā ir vainīgs tas virsnieks, kuram šī daļa tieši padota. Tāds virsnieks vai nu nesaprot 
kara disciplīnu, vai arī vienkārši pats to neizpilda, t.  i., viņš dažus no saviem pienāku-
miem neizpilda apzinīgi, dara to pavirši.

Ka kara disciplīnu ļoti bieži neizprot pat vecāki virsnieki, tam par piemēru pievedīšu 
šādu gadījumu.

Pie augstākās armijas vadības ierodas ļoti piedzīvojis kara ārsts ar pulkveža zvaig-
znēm uz apkakles un, kādu rakstu rokā vicinādams, uzbudinātā balsī teic: „Jūs viņu no-
sodāt ar 7 dienām aresta, ne mazāk”. Ieraudzīdams, ka viņa uztraukums liek izbrīnieties, 
kara ārsts sniedz savu rakstu un saka: „Izlasāt, viņš jums jānosoda, tad runāsim tālāk”. 
Raksts bija raports, kuru kāds karavīrs iesniedzis savam tiešajam priekšniekam un kurā 
karavīrs sūdzas par to, ka viņš, būdams slims, griezies pie savas karaspēka daļas kara 
ārsta; ārsts viņu neesot pieņēmis, aizbildinādamies, ka nav pieņemamā stunda; kara-
vīrs atkārtojis savu lūgumu, bet ārsts atteicies to darīt; šādu ārsta izturēšanos karavīrs 
nosauc par nekaunību – Tikko priekšniecība beigusi lasīt raportu, ārsts-pulkvedis atkal 
teic: ”Nosodāt viņu ar 7 dienām aresta, ar mazāk es neesmu mierā”. Kad štāba priekš-
nieks atbildējis, ka pirms soda nepieciešams lietu izmeklēt, ārsts ļoti uztraucies atteica: 
„Pa priekšu nosodat, tad varat izmeklēt! Kā, tad arī jūs mani uzskatāt par nekaunības 
darītāju?” utt.

Neiztirzājot jautājumu  – kurš ir lielāku dienesta pārkāpumu izdarījis: kara ārsts, 
kara stāvoklim pastāvot, atteikdamies dienas laikā pieņem slimnieku no tās karaspēka 
daļas, pie kuras tas piedalīts, vai arī slimnieks karavīrs, kurš šo ārsta atteikšanos no-
saucis par nekaunību – jāsaka, ka šis ārsts ar savu griešanos pie priekšniecības izrādīja 
pilnīgu kara disciplīnas nepazīšanu.

Jau pēc krievu cara laika disciplinārā reglamenta (ustav) augstākais priekšnieks tikai 
varēja uzlikt disciplināru sodu gadījumos: 1) kad dienesta pārkāpums izdarīts augstākā 
priekšnieka klātbūtnē un 2) kad tiešā priekšnieka soda vara izrādījusies par mazu un tas 
griezies pie augstākā priekšnieka, lai tas palielina sodu. Tātad pāri pusmūžam nodzīvo-
jušais kara ārsts grib izlietot kara disciplīnu kā patvarības līdzekli, ko aizliedz pat cara 
laika reglaments. Pie šī gadījuma vēl jāpiezīmē, ka tad, kad priekšniecība atteicās darīt 
patvarību, ārsts draudēja rakstīt par šo lietu „Sociāldemokrātā”. Šāda kara disciplīnas 
saprašana, var droši teikt, neveicina disciplīnas iesakņošanos.

Par kādu citu kara disciplīnas nesaprašanas veidu pievedīšu šādus gadījumus.  – 
Diezgan bieži pie manis ir griezušies gan mutiski, gan rakstiski karavīri no dažādām 
karaspēka daļām ar jautājumiem par savstarpējās sasveicināšanās obligatorismu, aiz-
rādīdami, ka obligatorisms esot priekš karavīriem pazemojošs, ka tas atgādinot vecos 
cara laikus un tādēļ esot nepatīkams un nevēlams. Ja mūsu latviešu karavīri obligatoris-
ko sasveicināšanos atrod par pazemojošu, tad tas rāda tikai, ka viņi lāgā neizprot kara 
disciplīnu un tās izrādīšanu uz āru caur sasveicināšanos. Pretējā gadījumā tiem neva-
rētu nepatikt, nedz radīt pazemojošu sajūtu kara disciplīnas ārējā parādīšana. Brīvajā 

227 Latvijas Kareivis, Nr. 58 (1920, 29. aprīlis).
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Francijas Republikā, sākot no 1915. g. līdz pat šim laikam, bija un ir stingrāka disciplīna 
un obligatoriska sasveicināšanās, nekā tas bija cara laika Krievijā.

Ja kareivji neizprot disciplīnas jautājumus, tad tas tikai pierāda, ka viņu virsnieki vai 
nu nav mācējuši paskaidrot šos jautājumus ar vārdiem un galvenais – darbiem, vai arī 
paši virsnieki nav disciplinēti, t. i., ar savu izturēšanos, saviem darbiem un dienesta pie-
nākumu izpildīšanu nav ieguvuši cienību no savu apakšnieku puses, pielaizdami gadīju-
mus, līdzīgus tam, kādu pastāstīju par ārstu. Bez tam varbūt bijuši gadījumi, kur virsnieki 
nav spējuši pienācīgi apkarot komunistu propagandu, caur ko mazāk apzinīgie kareivji ir 
samulsināti; komunisti jau nepalaiž nevienu izdevību vājināt ar savu propagandu mūsu 
armiju, kuru tie nevarēja uzvarēt atklāti kaujas laukā.

Nav ko šaubīties par to, ka tad, kad latviešu drošsirdīgajiem un spējīgajiem kareiv-
jiem virsnieki pienācīgi paskaidros un paši ar savu uzvešanos un darbiem pierādīs, ka 
kara disciplīna ir pamats, ka iebildumi pret mūsu armijas organizēšanas līdzšinējo vir-
zienu visi nāk komunistiem par labu – ka tad kara disciplīna sekmēsies un padarīs mūsu 
armiju par nesalaužamu spēku.

Ikviens, kurš kaut cik pazīst vēsturi, zinās, ka bez disciplīnas nekad un nekur nav 
bijis karot spējīgas armijas. No senākiem laikiem līdz šai dienai apbruņoti spēki tikuši un 
tiek organizēti uz vieniem un tiem pašiem principiem. Šie kara vešanas pamatprincipi ir 
tikpat pastāvīgi un negrozāmi kā visu citu zinātņu pamatprincipi. Tos nav neko grozījis 
arī pēdējais lielais pasaules karš, tikai no jauna nostiprinājis. Katrs jauns karš rada dažus 
jaunus tehniskus līdzekļus, bet kara disciplīnas arvienu palikušas tās pašas.

Tautas spēks ir armija, bet armijas pamats ir disciplīna. Kas grib, lai Latvija būtu 
stipra, tam jāgrib viņas stiprums. Šā stipruma atslēga – kara disciplīna. Un tiem, kuri grib 
to sarūsināt vai samaitāt, vārds – Latvijas un viņas pastāvības ienaidnieki.

Vēstule redakcijai228

Piezīme pie P.  Radziņa kunga raksta „Vēl par kara disciplīnu” Latvijas kareivja 
šī g. Nr. 58.

Latvijas armijai jābūt stiprai, to vēlas visa tauta un stipra tā var būt tikai tad, kad 
viņā tiek uzturēta vajadzīgā disciplīna. Arī P. Radziņa kgs, jādomā, vēlas to. Bet, kā liekas, 
slēdzot pēc viņa rakstītā pievestā piemēra, viņa uzskati par disciplīnu ir savādi.

Minētajā piemērā par vecāko ārstu un karavīru ir jāatšķir divi momenti. Viens, kara-
vīra apvainojošie vārdi oficiālā raportā, kādi nav pielaižami ne tikai armijā, bet arī ikdie-
nas dzīvē. Otrs, ārsta grēkojums pret saviem dienesta pienākumiem, nepieņemot ārpus 
pieņemšanas stundām slimo karavīru. Pirmais moments neprasa nekādu izmeklēšanu, 
jo apvainojoši vārdi atrodas oficiālā dokumentā ar karavīra parakstu. Pēc līdzšinējiem 
disciplīnas jēdzieniem tādu vārdu lietošana ir sodāma. Otrs moments, turpretim, par 
ārsta izturēšanos ir iepriekš izmeklējams, bet tikai tad, ja cietušā daļa (karavīrs) nāk lie-
tišķi un ne ar apvainojošiem izteicieniem. P. Radziņa kgm to tak vajadzētu zināt, viņš 
samaisa abus momentus un iznākums ir tas, ka viņš karavīram iedēsta nepareizu uzska-
tu pret disciplīnu. Saprotams ir, ka ārsts var prasīt sodu par pret viņu lietotajiem apvai-
nojumiem. Tikai jābrīnās par P. Radziņa kga apgalvojumu, ka ārsts ar savu griešanos pie 

228 Šādas publiskas polemikas par armijai būtiskiem jautājumiem „Latvijas kareivī” nebija retums. Tiesa, pie 
mūsdienu demokrātijas ir kaut ko tādu pat grūti iedomāties. (A. P.). 
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karavīra priekšniecības esot izrādījis pilnīgu kara disciplīnas nezināšanu. Vai tad P. Radzi-
ņa kgs patiesi ar to grib teikt, ka ārstu var katrs apvainot, un, ja ārsts griežas pie apvaino-
jušā priekšniecības dēļ nozieguma sodīšanas, tad tas grēko pret disciplīnu.

Man jākonstatē, ka šāda gadījuma apgaismošana presē tādā veidā, kā to darīja 
P. Radziņa kgs, neveicina kara disciplīnu. Ja ārsts patiesi būtu atrasts par vainīgu un no-
sodīts pēc likuma un sods, kā tas parasts armijā, izsludināts ar attiecīgu pavēli, tas būtu 
veicinājis disciplīnu.

I. Auziņš

I. Auziņš kā kara disciplīnas lietpratējs229

I. Auziņš savā vēstulē (sk. Latvijas Kareivja 68. num.) nodod asu kritiku par manu 
rakstu „Vēlreiz par kara disciplīnu”, kurš nodrukāts „L. K.” 58. numurā.

Izlasot minēto vēstuli, vispirms uzkrīt tas, ka I. Auziņš nevienu vārdu nemin par 
manā rakstā uzstādītiem kara disciplīnas principiem. Visā viņa vēstulē ir runa tikai par 
vienu no manis pievesto piemēru, no kura redzams, ka kāds gribējis izlietot kara disciplī-
nu patvarības nolūkos. I. Auziņš, cenzdamies šādu ārsta soli attaisnot, pierāda, ka viņam 
kara disciplīna nav sirds lieta un no svara vienīgi tas, ka kāda kara ārsta nepareiza rīcī-
ba tikusi zināma atklātībai. Man šķiet, ka vispārēju principu kritizēšana aiz personīgiem 
motīviem nav visai godīgs darbs.

Kas zīmējas uz visu vēstules saturu, tad pēdējais pierāda vienīgi to, ka I. Auziņš pa-
visam nepazīst kara disciplīnas pamatprincipu. Savā rakstā „Vēlreiz par kara disciplīnu” 
es pievedu piemēru, ka kara ārsts ar pulkveža zvaigznēm bija atteicies pieņemt slimu 
tās iestādes karavīru, kurā minētais ārsts sastāv dienestā, tikai aiz tā iemesla, ka kara 
ārsta pieņemšanas stundas bijušas beigušās, lai gan slimais karavīrs vairākkārt griezies 
pēc palīdzības. Slimais karavīrs iesniedzis savai tiešaj--ai priekšniecībai raportu, kurā sū-
dzas par ārstu un nosauc pēdējā rīcību par nekaunīgu. Karavīra priekšniecība pārsūta 
raportu ārsta priekšniecībai dēļ paskaidrojumiem. Ārsta priekšniecība pārsūta raportu 
ārstam un uzaicina paskaidrot savu rīcību. Ārsts, stipri uzbudināts, ar raportu rokā grie-
žas pie augstākās priekšniecības un pieprasa, lai karavīrs tiktu nosodīts ne mazāk, kā 
ar septiņām dienām aresta. I. Auziņš pastāv uz to, ka ārsts visu šo darījis pilnīgi kara 
disciplīnas garā.

Vispirms Auziņš savā vēstulē saka, ka šinī gadījumā no svara esot divi momenti: 
ārsta apvainošana un dienesta pārkāpums no ārsta puses. Ārsta apvainošana esot so-
dām bez kādas izmeklēšanas. Dienesta pārkāpums no ārsta puses, turpretim, varētu 
būt bijis pat ne sodāms5, bet tikai izmeklējams un arī tikai tādā gadījumā, ja zināmais 
raports būtu bijis bez apvainojošiem izteicieniem. Ka šinī visā gadījumā krīt svarā divi 
momenti, tas tiesa, tikai tie ir citādi, nekā I. Auziņš domā. Pirmais ir karavīra sūdzība 
par to, ka ārsts nav izpildījis savus pienākumus. Šī sūdzība no karavīra priekšniecības ir 
atzīta par pamatotu un tādēļ nosūtīta Sanitārajai pārvaldei ar lūgumu pēc paskaidro-
jumiem. Arī Sanitārā pārvalde atzinusi sūdzību par pamatotu un pieprasījusi no ārsta 
paskaidrojumus. Tik daudz nu I. Auziņam vajadzēja saprast, ka vispirms nākas dot pa-
skaidrojumus par karavīra sūdzību un pēc tam, ja atrod par vajadzīgu, celt sūdzību pret 
karavīra par apvainošanu.

229 Latvijas Kareivis, Nr. 73 (1920, 19. maijs). 
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I.  Auziņš raksta, ka karavīra sodīšanai nevajadzējis nekādas izmeklēšanas. Tā tas 
bija Pāvila I laikos Krievijas armijā, tagad tā nenotiek nekur, jo katram priekšniekam 
armijā jābūt taisnam – taisnība ir viens no kara disciplīnas pamatiem – un apvainoju-
ma lietās ļoti bieži apvainotājs ir mazāk vainīgs, nekā tas, kurš izsaucis apvainojumu, 
kā tas vēlāk izrādījās arī šinī gadījumā. Tātad sodīt bez izmeklēšanas nevar un arī šinī 
gadījumā nevarēja.

Tālāk pēc visas kulturālās pasaules kara likumiem disciplināru sodu uzliek priekš-
nieki, tikai viņi var noteikt, vai kāds sodāms, vai ne, un, ja ir sodāms, tad ar kādu sodu. 
Tāpēc kara ārstam nebija un nevarēja būt tiesības sodu pieprasīt un vēl vairāk – pieprasīt 
noteikta lieluma sodu. 

I. Auziņš raksta: „Pēc līdzšinējiem disciplīnas jēdzieniem tādu vārdu lietošana ir so-
dāma”. Kad kara ārsts neizpilda savus pienākumus un otrs karavīrs tādu rīcību apzīmē 
par nekaunību, vai tad karavīrs ir sodāms? Bez tam, kurš ir sodāms un kurš ne, tas nestāv 
ārsta kompetencē, it īpaši vēl, ja gadās ārsts, kurš nezina, ka karaspēkā, kurā disciplīnu 
grib dibināt tikai uz sodiem, patiesībā disciplīnas – nav. I. Auziņa kungs to laikam pa-
visam nezina, bet to ļoti labi zināja jau pirms revolūcijas un pirms lielā kara pat vecās 
krievu armijas liberālākie priekšnieki, kuriem disciplīna bija sirds lieta. To vajadzēja kaut 
cik zināt arī cilvēkam, kurš Latvijas armijā nēsā pulkveža zvaigznes.

Visai interesanta ir I. Auziņa loģika, piemēram, viņš raksta savā vēstulē: „Pirmais 
moments neprasa nekādas izmeklēšanas, jo apvainojošie vārdi atrodas oficiālā doku-
mentā ar karavīra parakstu. Otrs moments turpretim, par ārsta izturēšanos, ir iepriekš 
izmeklējams, bet tikai tad, ja cietušā daļa (karavīrs) nāk lietišķi un ne ar apvainojošiem 
izteicieniem”. Tātad viens un tas pats papīrs, pēc I. Auziņa loģikas, vienā gadījumā ir ofi-
ciāls dokuments, kurš neprasa izmeklēšanu, bet otrā gadījumā, kur šis pats dokuments 
runā pret ārstu, viņš vairs nav pietiekošs pat izmeklēšanas izdarīšanai.

Šie paši izteicieni pierāda arī to, ka I. Auziņš nav iepazinies ar veco Krievijas discip-
līnas reglamentu, pēc kura izmeklēšana ir izdarāma arī pat tanī gadījumā, ja kāds kara-
vīrs iesniedzis sūdzību nelikumīgā ceļā. Pārrunājamā gadījumā sūdzība iesniegta pilnīgi 
likumīgā kārtā un arī I. Auziņš atzīst, ka sūdzībā lietots tikai kāds apvainojošs izteiciens. 
Kad cilvēks, pavisam nebūdams pazīstams ar kādu lietu, ņemas to apspriest un kritizēt 
presē, tad to jau sen atpakaļ Gogolis nosauca par negodīgu preses izlietošanu. To varētu 
attiecināt arī uz I.  Auziņa rīcību. Savas vēstules beigās I.  Auziņš ļoti drošsirdīgi ķeras 
pie jautājuma par disciplīnas veicināšanu armijā. Bet I. Auziņam būtu jāzina, ka mūsu 
armijas virspavēlnieks, kurš sācis organizēt Latvijas armiju un to izdarījis, un arī tagad, 
būdams atbildīgs par spēku, disciplīnu un taisnību armijā, dod aizrādījumus disciplīnas 
jautājumos, – neatzina par vajadzīgu arestēt minēto karavīru uz ārsta pieprasījuma.

Tātad I. Auziņa vēstule „Latvijas Kareivī” ir rakstīta personīgu interešu aizstāvēša-
nai, bet ne kara disciplīnas jautājuma iztirzāšanai. Otrkārt, šīs vēstules saturs nav lo-
ģisks. Treškārt, šī vēstule pierāda, ka I.  Auziņš, pavisam nebūdams pazīstams ar kara 
disciplīnu, nemaz par to rakstīt speciālā armijas laikrakstā nedrīkst. 

P. Radziņš

No kareivju puses mums šinī lietā piesūtīts sekojošs raksts:

Tā kā „Latvijas Kareivī” Nr. 68 nodrukātais P. Radziņa kgs izsaucis mazu polemiku no 
kāda I. Auziņa kga puses, tad arī mēs, daži frontes kareivji, lūdzam nodot atklātībai arī 
mūsu domas šinī lietā.
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Auziņa k-gs savā vēstulē pievesto piemēru klasificē no sekojošiem momentiem: 
1)  Karavīru apvainojošie vārdi pret ārstu un 2) Ārsta pārkāpums, ka tas nav pieņēmis 
slimo kareivi.

Šie „momenti’, sakārtojot to loģiskā kārtībā, būtu sekojošie: 1) Ārsta pārkāpums, 
tas ir, viņa atteikšanās pieņemt slimnieku un 2) Karavīra apvainojošie vārdi attiecībā uz 
ārstu. – Tātad pirmais un galvenais faktors šinī lietā ir ārsta atteikšanās pieņemt slim-
nieku un tikai tamdēļ arī kareivis ir izdarījis otra „momenta” pārkāpumu – ir apvainojis 
ar vārdiem ārstu. Kādā veidā ir no minētā karavīra lietoti pret ārstu apvainojošie vārdi, 
tas lietas galveno pusi negroza. Tikai ārsts ar savu netaktisko uzvešanos ir izsaucis kara-
vīrā zināmā mērā arī dibinātu sašutumu.

Stāvot tālu no domām šo karavīra izturēšanos pret ārstu, kā tādu pašu par sevi, 
attaisnot, jo nevienam nav atļauts būt nepieklājīgam un rupjam, tomēr, katram ir re-
dzams, ka karavīrs šeit rodas jau kā otra pēc kārtas persona un otrā momentā, no abām 
disciplīnu nepareizi saprotošām personām.

Beidzot arī te var konstatēt, ka šāda gadījuma apgaismošana presē no P. Radziņā 
kga puses it nebūt nebūs disciplīnai kaitīga, bet gan otrādi, var būt tikai labvēlīga, tā-
dējādi, ar piemēriem, dodot iespēju plašām kareivju masām noskaidrot savas tiesības, 
kā arī savus pienākumus, apzinīgi viņos izstrādājot disciplīnas sajūtu. – Ja būtu izlietots 
Auziņa kga padoms – tas ir – tiktu nosodīts tika kareivis – tas gan atstātu uz pēdējo 
zināmā mērā netaisnības un rūgtuma sajūtu, jo tādējādi nebūtu ievērots disciplīnas pa-
mats: likuma vienlīdzības princips, kurš vienādā mērā ir attiecināms pret katru, uz kādas 
dienesta pakāpes tas arī neatrastos. Un sevišķi ārstam – šo jautājumu pārdomājot bez-
partejiski, vajadzētu to arī vislabāk saprast. 

Kara disciplīna sarkanā armijā230

„Kara disciplīna ir cara režīma ierocis! Demokrātiskā tautas armijā kara disciplīna 
nav vajadzīga! Tautas armijā vajadzīga apzinīga biedru disciplīna, kura būs daudz stiprā-
ka nekā vecā cara laika kara disciplīna!”

Tā aģitēja 1917. gada rudenī atklātie un slepenie komunisti, kad to nolūks bija izpos-
tīt Krievijas pagaidu valdības armiju. Tā aģitē vēl tagad atklātie un slepenie komunisti 
citu valstu un tautu armijās, kuras tie grib izpostīt. Tikai savā sarkanā armijā tie runā ko 
pavisam citu, piemēram: „Armijas un valsts glābiņš – dzelzs kara disciplīna!” Raksti par 
šādu tematu tagad ļoti bieži sastopami oficiālajos un neoficiālajos padomju Krievijas 
laikrakstos. Viskrievijas Centrālās Izpildu Komitejas apstiprinātais kara disciplīnas sta-
tūts (Discipļinarnij ustav Raboče-Krestjanskoij krasnoi armii), uz kuru pamatojas tagad 
sarkanās armijas disciplīna, principiālā ziņā visai maz atšķiras no vecā Krievijas disciplī-
nas statūta.

Sarkanās armijas kara disciplīnas statūta ievadā teikts par kara disciplīnu sekojo-
šais: „Pašai revolūcijai bija vajadzīga apsardzība... Un tāpēc jau pie pašiem pirmajiem 
soļiem, neraugoties uz pilnīgi biedrisko vienlīdzību, bija vajadzība ieviest šinīs pirmās 
karaspēka daļās visstingrāko kara disciplīnu”.

„Bez kavēšanās nosodāms katrs, kurš ir vainīgs pie savu revolucionāri komunistisko 
pienākumu neizpildīšanas”. 

230 Latvijas Kareivis, Nr. 78 (1920, 27. maijs). 
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„Armijā, kur nāve var nākt uz katra soļa, kur katru nolaidību izmanto ienaidnieks, 
nevar būt žēlastības pret nolaidību un pārkāpumiem”. 

„No padomju valdības nosacītie priekšnieki ir atbildīgi ne tika par sevi, bet arī par 
viņiem uzticētām karaspēka daļām, tādēļ to rokās jābūt līdzekļiem, lai bez kavēšanās 
nosodītu katru vainīgo”.

Jau no še pievestiem izteicieniem ir redzams, ka padomju Krievija atzinusi:
ka kara disciplīnai jābūt atsevišķai, citādai nekā vispārējai disciplīnai un vispārējiem 

likumiem un dzīves un darba iekārtai;
ka katrs dienesta pārkāpums jānosoda uz vietas, bez kavēšanās un pie tam bargi 

(„bez žēlastības”) – tas ir, bargāk nekā par līdzīgiem pārkāpumiem soda civiliedzīvotājus. 
Nosodīšana piekrīt karaspēka daļu priekšniekiem, tiem, kuri atbild par savām da-

ļām, kuri ved savas daļas kaujā.
Sarkanās armijas disciplīnas statūta pirmā nodaļa paskaidro, kas ir kara disciplīna, 

kas ir priekšnieki, kas apakšnieki. Šie ir visi tie paši vecās Krievijas disciplīnas pamatprin-
cipi, vienīgi pārmainīti nosaukumi. Tā § 4 skan: „Katra disciplīna prasa: a) izpildīt visus 
likuma noteikumus, b) stingri izpildīt komisāru un priekšnieku dienesta pavēles, c) go-
dīgi un apzinīgi izpildīt dienesta pienākumus un neatstāt bez soda apakšnieku dienesta 
pārkāpumus un nolaidības”.

§ 5. ļoti plaši paskaidro karavīru savstarpējās attiecības un viss šis paskaidrojums 
beidzas ar norādījumu, ka karavīri dalās priekšniekos un apakšniekos.

Otrā nodaļā ir aprakstītas vispārējās karavīru tiesības un pienākumi. Visas še mi-
nētās tiesības sauktas vispārējos vārdos un visai nenoteiktas, tā ka ļoti bieži viena pa-
ragrāfa puse atceļ otrā pusē apzīmētās tiesības vai arī nostāda tās atkarībā no zināmiem 
apstākļiem. Tā, piemēram, § 11 skan: „Visi karavīri bauda līdzīgas tiesības ar visiem ci-
tiem R.S.F.S.R pilsoņiem, cieši izpildot visas kara dienesta un kara disciplīnas prasības”. 
Šā paragrāfa otrā puse atceļ visas pirmā pusē teiktās tiesības. Vienīgās faktiskās jaunās 
tiesības, kuras šī nodaļa dod, salīdzinot ar veco Krievijas disciplīnas statūtu, ir tas, ka 
karavīriem ir atļauts ārpus dienesta un ārpus savas karspēka daļas kazarmu rajonā nēsāt 
privātdrēbes, bet ir stingri noteikts, ka savas daļas kazarmu rajonā jābūt noteiktā formā; 
tātad pārģērbšanās var notikt vienīgi ārpus kazarmu rajona.

Statūta 4. nodaļā aprakstīti priekšnieku un apakšnieku pienākumi un tiesības. Pie 
pavēļu izpildīšanas ir pieņemti visi vecā Krievijas statūta noteikumi, tikai ķeizara vietā 
nostādīta padomju valdība. Ieroču lietošanā pie pavēļu izpildīšanas piespiešanas priekš-
niekam jāsazinās ar komisāru. Disciplīnas uzturēšanai ir noteikti divi līdzekļi – sodi un 
uzmundrināšanas līdzekļi (meri pooščreņija).

Piektā nodaļā apzīmēti šie uzmundrināšanas līdzekļi, kuri ir šādi: 1) pateicība die-
nesta vārdā – mutiska vai rakstiska; 2) pārcelšana augstākā vietā vai priekšā stādīšana 
uz paaugstināšanu augstākai priekšniecībai; 3) atestātu un apliecību izdošana par labu 
dienesta pārzināšanu; 4) atvaļinājuma piešķiršana un citi atvieglojumi, kas neaizskar 
dienesta intereses, un 5) priekšā stādīšana uz apbalvojumu ar Sarkanā Karoga ordeni.

No šī redzams, ka visi šie uzmudināšanas līdzekļi ir tie paši, kuri bija vecajā Krievijas 
armijā un kuri tiek lietoti visās armijās, tikai še viņi ir ievesti disciplīnas statusā. Bez tam 
še viņi ir daudz nabadzīgāki par tiem, kuri bija vecajā Krievijas armijā, jo pēdējā bija ap-
balvojumi par katru dienesta nozari, piemēram, šaušanu, vingrošanu utt., un kara laikā 
bija daudz ordeņu nozīmju.

Piektā nodaļā (par sodiem, kuri uzliekami disciplinārā kārtībā) § 42. skan šādi: „Par 
disciplināriem sodiem tiek nosaukti sodi, kurus uzliek komisārs vai komandieris par 
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mazām dienesta nolaidībām aiz paviršības vai neveiklības, bez ļauna nodoma un tādām, 
kuras dienestam nenes nopietnu sliktumu.” Tātad pat par niecīgu nolaidību var uzlikt 
disciplināru sodu. Katrs daudzmaz svarīgāks dienesta pārkāpums nododams tiesai. Dis-
ciplinārie sodi ir šādi: a) aizrādījums, brīdinājums un pārruna, b) rājiens ierindā un pavēle 
pa karaspēku daļu, c) virskārtas (uz dienestu vai darbu) nosacīšana ne vairāk kā uz 10 
dienām, d) neatvaļināšana no pagalma ne vairāk kā uz divām nedēļām vai piespiesta 
ievietošana kazarmās uz to pašu termiņu, e) pazemināšana, sākot no vada komandiera 
un augstāka, izdarāma ar komisāra piekrišanu, un j) visi citi represīva iespaida līdzekļi, 
kurus apstākļi pierāda par vajadzīgiem un kuri nav pretīgi sarkanās armijas garam.

Kādi ir šie pēdējā paragrāfā minētie „represīvā iespaida līdzekļi” tas nekur nav tuvāk 
aprakstīts, tātad tie atkarājas no komisāru un komandieru ieskatiem. Pulka komandie-
rim ir piešķirta pilna disciplinārā vara, t. i., visu še pievesto sodu uzlikšana pilnā mērā. 
Sūdzības par disciplīnas soda lielumu netiek pielaistas.

Sestā nodaļa runā par biedru tiesām. Rotu biedru tiesām ir padoti tikai tie pārkā-
pumi, kuri nav saistīti ne ar kara dienesta pienākumiem, ne ar valsts interesēm, bet kuri 
aizskar savstarpīgu kopdzīvi un tikumību: biedra apvainošana ārpus dienesta ar vārdiem 
vai darbiem, dzeršana, azarta spēles utt. Rotas biedru tiesa var uzlikt tos pašus sodus, 
kuri pievesti kā disciplinārie sodi.

Septītā un pēdējā nodaļa runā par sūdzībām. Katram ir brīv sūdzēties par neliku-
mību. Sūdzību nevar iesniegt ierindas pie dienesta darbu izpildīšanas. Kādu ceļu iet ie-
sniegtās sūdzības, nav norādīts. Tātad ikviena sūdzība var tikt neievērota un ar to lieta 
izbeidzas.

No visa pievestā var redzēt, ka sarkanarmieši ir padoti stingrākiem u patvarīgākiem 
sodiem, nekā tas bija vecās Krievijas armijā. Turpretim viņu tiesības ir mazākas, īpaši 
taisnības izmeklēšanas ziņā, jo ļoti pamatīgi izstrādātas un stingri noteiktas Krievijas 
statūta sūdzības nodaļas vietā sarkanā armijā ir statūtu nodaļa tikai no diviem paragrā-
fiem. Tātad pēc neilgas cara laiku disciplinārā statūta ķengāšanas un zobošanās sar-
kanarmieši dabūjuši daudz bargāku un patvarīgāku disciplināro statūtu, sastādītu no 
L. Grocka.

Cilvēka dabiskās un nepieciešamās dziņas un 
viņu nozīme karā231

I
Katram normālam, fiziski un morāli veselam cilvēkam ir iedzimtas zemapziņas 

tieksmes uz pavairošanos (savas dzimtas turpināšanu), tāpat kā mēs to redzam dzīv-
nieku un stādu valstīs. Citādi tas arī nevarētu būt: ja nebūtu dziņas uz pavairošanos, 
tad nebūtu arī pavairošanās – nebūtu arī dzimtas turpināšanas. Ar vienu vārdu sakot – 
iesāktos izmiršana. Varbūt, ka ir arī bijuši tādi dzīvnieki, kuriem nav bijis pavairošanās 
dziņas, vai šī dziņa bijusi ļoti vāja, bet tādas dzīvnieku sugas tad arī ir izmirušas – pilnīgi 
nozudušas no zemes virsas. Mēs to varam redzēt kā vēsturē, tā arī tagad pie dažādām 
tautām. Senā Romas valsts nozuda kopā ar visu tautu, jo romieši vairs nepavairojās, un 
jaunas, svaigas tautas ņēma virsroku, pēc kam no jauno tautu maisījuma ar senajiem 

231 Latvijas kareivis, 1929. Nr. 223 (2. oktobris), Nr. 225 (4. oktobris). 
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romiešiem izauga tagadējā itāļu tauta. Senajiem romiešiem no izlutinātās dzīves pakā-
peniski bija samazinājusies pavairošanās dziņa. No vēstures mēs zinām, ka ļoti daudzas 
tautas ir nozudušas. Daļa no tām gan nozudušas tamdēļ, ka tās iekarotas un asimilētas 
no citām tautām, bet daudzas ir nozudušas un arī nozūd mūsu acu priekšā caur aizmirs-
tību (Ziemeļamerikas indiāņi, Austrālijas iedzimtie). Mēs redzam, ka pie dažām Eiropas 
tautām nepavairojas iedzīvotāju skaits, bet pie dažām tas pieaug strauji. Tas pierāda 
tautas spēku vai nespēku.

Ja cilvēkā ir pavairošanās dziņa, tad, dabiski, ir arī jābūt dziņai apsargāt savu ģime-
ni, sevišķi savus bērnus. Šo dziņu mēs ļoti spilgti redzam visā dzīvnieku valstī. Niecīgs 
putniņš uzbrūk lielam sunim vai cilvēkam, ja tas tuvojas viņa ligzdai. Visi zvēri aizstāv 
savus bērnus pat pret daudz stiprāku zvēru. Neapšaubāmi un dabiski tas jādara arī cilvē-
kam. Tā kā cilvēks nedzīvo viens atsevišķi un patstāvīgi un arī nekad tā nav dzīvojis, bet 
vienmēr uzturas un dzīvo mazākā vai lielākā grupā (ģimene, cilts, tauta, valsts). Tā kā 
cilvēkam darbojas prāts, tad tam bija dabiski jāpaplašina jēdziens par bērnu aizsardzību, 
pārnesot šo jēdzienu uz plašu ģimeni (visiem radiniekiem), cilti, tautu un beidzot uz val-
sti; ja šo principu nebūs vai tie būs vāji – tad tautai un valstij jāiznīkst.

Cilvēks kā prātīgs radījums nevar ierobežoties tikai ar to, ka viņa ģimene, cilts, tauta 
un valsts pavairojas skaitliski: veselīga cilvēka prāts un jūtas tiecas arī uz savas ģimenes, 
cilts, tautas un valsts labklājības nodibināšanu un nodrošināšanu. Tā ir pilnīgi dabiska 
dziņa: ja cilvēka pēcnācēji un vispār ģimene dzīvos labvēlīgos apstākļos, tad tā varēs 
attīstīties fiziski un garīgi, varēs būt stiprāka un nodrošināt savu labklājību uz tālāko 
nākotni – viņas tālāka pavairošanās un vispār eksistence būs droša.

Tāpat kā vienam veselīgam cilvēkam, ciltij un tautai ir dziņa uz pavairošanos, sa-
vējo aizsardzību un viņu labklājības nodrošināšanu, tāpat šī dziņa piemīt arī citiem ve-
selīgiem cilvēkiem, ciltīm un tautām. No šī apstākļa ir izrietējušas savstarpējās sadur-
smes jau aizvēsturiskos laikos – starp atsevišķiem cilvēkiem, ģimenēm, ciltīm utt. Viens 
grib paturēt sev izdevīgāku un plašāku medību vai zvejas rajonu, bet otrs arī pretendē 
uz šo pašu rajonu vai daļu no tā. Šo jautājumu pirmcilvēki izšķīra ar savstarpēju cīņu. 
Apvienojoties ciltīs, tautās un valstīs, šī cīņa vairs reti notika starp atsevišķiem cilvē-
kiem, bet tika pārnesta uz cilšu, tautu un valstu savstarpējo cīņu. Še nu varētu iebilst: 
Ja, pateicoties cilvēku apvienošanai lielākās savienībās, pakāpeniski nozuda cīņa starp 
atsevišķiem cilvēkiem un tad starp ciltīm, bet tagad ir atlikusi cīņa starp valstīm, vai 
arī šī cīņa starp valstīm tāpat nenozudīs, ja apvienosies valstis, ko Tautu līga tagad cer 
panākt? – Ar cilvēces attīstību un tehnikas progresu savstarpējā cīņa tiek pārnesta uz 
lielākām apvienībām, bet tam, ka savstarpējā cīņa varētu pavisam nozust, runā pretim 
daudzi dabas likumi.

II
Cīņa notiek visā dabā, sākot no stādu valsts. Ja mēs apskatām jaunu mežu, tad re-

dzam, ka tas ir ļoti biezs, turpretim vecā mežā koki viens no otra atrodas uz lielāku attā-
lumu. Kur tad ir palikuši pārējie koki? Tie ir cīņā krituši – stiprākie ir palikuši un vājākie ir 
nobeigušies. Ja mēs apskatām cilvēku dzīvi, tad redzam nepārtrauktu savstarpēju cīņu, 
kura gan netiek vesta ar ieročiem, bet ar visiem citiem slepeniem un atklātiem līdzek-
ļiem, un šī cīņa nebūt nav mazāk šausmīga, kā atklātā cīņa ar ieročiem rokās. Jau lasot 
laikrakstus, mēs redzam, cik daudz cilvēki tiek ruinēti gan miesīgi, gan garīgi, gan ma-
teriāli. Neapšaubāmi pareizs ir izteiciens, ka viena cilvēka laime dibinās uz otra cilvēka 
nelaimi. Visur notiek sacensība, kurā viens uzvar, otrs krīt.
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Pēc pasaules kara mēs redzam vel vienu parādību – nacionālisma izcelšanu: katra 
tauta, kas sasniegusi attiecīgu kultūras pakāpi, cenšas nodibināt savu neatkarīgu valsti, 
kamdēļ pēc pasaules kara Eiropā ir vairāk neatkarīgu valstu, nekā bija pirms tam. Tau-
tu līga gan cenšas apvienot šīs daudzās valstis, kas arī notiek, bet tikai tik tālu, cik tas 
saietas ar zināmas valsts (viņas nācijas) interesēm. Neviena tauta  – valsts labprātīgi 
neiestāsies apvienībā, kura kaitē tautas interesēm.

Visus starptautiskos jautājumus izšķiršot Tautu līga miera ceļā, bet ja tas neizdotos, 
tad spaidu kārtā. Rodas jautājums, uz kādiem pamatiem Tautu līga izšķirs šos jautāju-
mus. Var būt divējādi pamati. Pirmkārt, varētu pieņemt par pamatu, ka visam jāpaliek 
tā, kā tagad ir – neviens nedrīkst grozīt savas valsts robežas spaidu kārtā. Tas būtu vis-
konservatīvākais un reakcionārākais uzdevums, kāds zemeslodes vēsturē nav bijis. Tādā 
gadījumā izmirstošā, dzīves un attīstības nespējīgā tauta ar plašu teritoriju un lielām 
zemes bagātībām turpinātu turēt savās rokās ir teritoriju, ir zemes bagātības, neizman-
tojot tās, kamēr otra, zaļojoša, dzīves un attīstības spējīga tauta paliktu ieslēgta šaurās 
robežās un teritorijās un zemes bagātību trūkuma dēļ nevarētu attīstīt savas kultūras 
attīstības spējas. Tas nozīmētu zemes lodes tālākas attīstības aizturēšanu.

Otrs Tautu līgas izlemšanas pamats var būt tas, ka Tautu līga izlemj attīstības li-
kuma garā, tas ir: izšķir konfliktus par labu tam, kas ir vairāk attīstības spējīgs un stāv 
uz augstākas kultūras pakāpes. Bet no kā Tautu līga var zināt, kāda tauta ir vairāk at-
tīstīties spējīga? Kas varēja priekš krievu-japāņu kara pateikt, kura no abām valstīm ir 
vairāk attīstības spējīga un stāv uz augstākas kultūras un morāles pakāpes? Kas priekš 
1912. g. varēja noteikt Turcijas iekšējo sagruvumu un priekš 1915. g. viņas atveseļošanos 
caur jaunturku kustību? Kas varēja noteikt priekš 1914. g. Austroungārijas patieso iekšējo 
vājumu un Vācijas patieso iekšējo spēku? Visi šie jautājumi pilnīgi patiesi noskaidrojās 
tikai karos – cīņā; tikai cīņa pierādīja, kam ir lielākas spējas uz tālāku attīstību.

Līdz šim Tautu līgai nav līdzekļu piespiest spaidu kārtā kādu nebūt valsti izpildīt Tau-
tu līgas lēmumus. Ja arī ar laiku tādi līdzekļi rastos, tad tomēr tie būs pietiekoši tikai pret 
vienu nelielu valsti, bet pret valstu apvienību (pasaules karā visa Eiropa) šie līdzekļi ne-
var tikt pielietoti, jo viņi taču sastāvēs no abu naidīgo apvienību karaspēka. Pieņemsim, 
ka vienā naidīgā apvienībā atrastos Francija, Itālija un Polija, bet otrā – Anglija, Vācija un 
Dienvidslāvija. Kāds bruņots spēks piespiedīs naidīgās puses pieņemt Tautu līgas lēmu-
mu, ja tas šīm valstīm ir neizdevīgs?

Cīņa ir dabas likums, cīņa ir arī cilvēka dabā, sākot no pirmcilvēka. Ja izdosies iz-
skaust visas pirmcilvēka dziņas, tad varēs novērst arī cīņu, bet tad būs liekas arī tiesas, 
policija un lielākā daļa citu administrācijas orgānu, jo cilvēks vadīsies tikai no morālis-
kiem un ētiskiem principiem.

Briesmas232

Kad cilvēce vēl atradās mežonības stāvoklī, tas ir  – laikmetā no pirmcilvēka līdz 
kulturālam cilvēkam, katrs atsevišķs cilvēks gandrīz pastāvīgi bija padots briesmām. 
Pirmcilvēkam briesmas draudēja visdažādākās: citi cilvēki, zvēri, dabas parādības, sli-
mības utt. Lai uzturētu sevi un savu ģimeni, tad cilvēkam nācās šīs briesmas pārvarēt: 
uzvarēt savu pretinieku vai līdzcensi, uzvarēt zvērus, aizsargāties no dabas briesmām. 

232 Latvijas kareivis, Nr. 229 (1929, 9. oktobris).
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Tie cilvēki – ģimenes un ciltis, kas nespēja, nemācēja vai negribēja cīnīties, lai pārvarētu 
briesmas, bija padoti iznīcībai un nozuda bez pēdām no zemes virsas; izdzīvoja, attīstījās 
tās ģimenes un ciltis, kas bija spējīgas cīnīties un pārvarēt briesmas. Lai vieglāk varētu 
pārvarēt briesmas, tad cilvēki jau no paša sākuma apvienojās totēmās, tad ģimenēs, – 
ciltīs un tautās. Ar cilvēku apvienošanos arī cīņa lielāku briesmu pārvarēšanai tika pār-
nesta uz cilvēku apvienībām; atsevišķs cilvēks tomēr arī tad bija padots briesmām, ku-
ras tam nācās vienam pašam pārvarēt: cīņa ar zvēriem pie uztura iegādāšanas, cīņa ar 
līdzcensi no tās pašas cilts utt. Tamdēļ arī katrā ģimenē un ciltī daži cilvēki ieguva lielāku 
labklājību un iespaidu uz citiem ģimenes vai cilts locekļiem, ja tie bija stiprāki un droš-
sirdīgāki briesmu un grūtību pārvarēšanā. Spēcīgākie un gudrākie ieguva labākus dzīves 
apstākļus un pakāpeniski arī priviliģētu stāvokli. Spēcīgākās un stiprākās ciltis cīņā iegu-
va sev labākus medību rajonus un ganību laukus, caur to arī progresēja vairāk un vairāk.

Briesmas izsauca cīņas gribu – pārvarēt briesmas un šķēršļus un caur cīņu cilvēce 
progresēja. Tātad cīņas dziņa ir tas pamats, caur kuru cilvēce panāk labklājību, progresu, 
kultūru. Cīņas dziņa, cīņas griba ir veselīga cilvēka dabas pamats. Arī tagadējās kultūras 
stāvoklī, kulturālā valstī cilvēki ved nepārtrauktu savstarpēju cīņu visos darba laukos: 
notiek sacensība tirdzniecībā, rūpniecībā, zemkopībā utt., bet šī cīņa notiek apslēptā 
veidā un šīs cīņas upuri arī nav atklāti redzami un tie tiek maskēti: slimnīcas un patvers-
mes ir tāpat pilnas ar šīs cīņas upuriem kā atklātā karā ar kara upuriem. Tagad atklāta 
cīņa  – karš notiek tad, ja ar apslēpto cīņu nevar panākt uzstādītos mērķus. Tātad arī 
tagad cīņa ir dabisks līdzeklis, ar kuras palīdzību cilvēce progresē un iegūst augstāku 
kultūras un attīstības stāvokli, kā fizisku, tā materiālu, tā arī garīgu.

Tā kā briesmu stāvoklis cilvēkam ir pazīstams no tā laika, kad cilvēkam radās prāts, 
tad arī visa cilvēka daba, kā fiziskā, tā garīgā stipri reaģē uz briesmu sajūtu. Vispirms, 
ja ātri parādās briesmas, tad reaģē fiziskais cilvēks: sirds darbojas ātrāk, elpošana stip-
rāka. Tas nozīmē, ka organisms gatavojas uz cīņu, jau priekšlaikā pastiprinot muskuļu 
un smadzeņu enerģiju. Ja briesmu stāvoklis turpinās ilgāku laiku (zem stipras artilērijas 
uguns), tad ļoti daudziem stipri slāpst un smēķētājiem ļoti gribas smēķēt  – arī tas ir 
organisma pastiprināšana cīņai. Briesmās (bet ne bailēs) cilvēka prāts darbojas ārkārtīgi 
ātri un asi. Pie prāta darbības ir jāizšķir divi briesmu stāvokļi: kad cilvēkam zināmu laiku 
nav darbības – zināmu laiku, ja paliek gaidīšanas stāvoklī (uzbrukuma sagatavošana ar 
stipru artilērijas uguni, lidmašīnu krišana); kad briesmu stāvoklis ir tāds, kad kuru katru 
momentu var cīņa iesākties, vai arī kad cīņa jau ir iesākusies. Pirmā gadījumā domas ir 
diezgan saraustītas, bet arī ārkārtīgi ātras: dažos momentos cilvēks atceras vai visu savu 
dzīvi – ainas no visas dzīves paiet gar viņa gara acīm. Otrā gadījumā visa domu darbība 
ir sakoncentrēta uz cīņu un prāts darbojas tik asi, ka tas dažos momentos pieņem tik 
pareizus un pamatotus slēdzienus un lēmumus, kādus tas mierīgos apstākļos vai nu pa-
visam neatrastu, vai atrastu pēc ilgas pārdomāšanas.

Briesmas ir kairinošas, pievilcīgas fiziski un garīgi veselam cilvēkam, turpretim fi-
ziski vai garīgi neveselīgs cilvēks baidās no kurām katrām briesmām. Ja ļaužu sapulcē, 
skolā vai uz tirgus pastāstītu, ka uz tādas un tādas mājas loga ir izstādīta pudelīte ar vis-
nāvīgāko ģifti, bet šis šķidrums izskatās gluži tāpat, kā skaidrs ūdens; tomēr lielākā daļa 
cilvēku aiziet apskatīt šo nāvīgo šķidrumu. Mēs visi ļoti labi atceramies, kad pasaules 
kara laikā uz fronti atbrauca dažādu dāvanu un ziedojumu vedēji karaspēka daļām, tad 
visi viņi gribēja pabūt arī uz pozīcijām un „tur, kur šauj.” Gandrīz katrs, kas jutās daudz-
maz mednieks, ļoti vēlētos pabūt uz lauvu un tīģeru medībām, ne lauvu vai tīģera ādas 
dēļ, bet gan tamdēļ, ka šīs medības ieskata par tādām, kas ir savienotas ar briesmām. 
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Katra cilvēka iekšienē snauž pirmcilvēks un gaida uz katru izdevību, kad tas atkal varētu 
parādīties un laist darbā savus briesmu un cīņas instinktus.

Bailes233

Pirmcilvēks bija pastāvīgi apdraudēts no briesmām. Bija briesmas, kuras cilvēks 
saprata (otrs cilvēks, zvērs utt.) un kuras cilvēks varēja pārvarēt vai vismaz bija kādas 
nebūt izredzes pārvarēt. Bet bija briesmas pilnīgi nesaprotamas cilvēkam vai tādas, 
kuras pārvarēt nebija ne mazāko cerību: dabas parādības  – negaiss, plūdi, slimības, 
liels ienaidnieka pārspēks vai daudz plēsīgu zvēru. Nepārvaramas briesmas vai vispār 
briesmas, kas likās nepārvaramas, izsauca cilvēkā baiļu sajūtu. Tā tāpat kā daudzas 
citas pirmcilvēka īpašības ir palikusi arī tagadējā cilvēkā. Jo lielākas, nesaprotamākas 
un negaidītākas ir briesmas, jo vairāk cilvēku pārņem baiļu sajūta. Augstākā baiļu sajū-
tas pakāpe ir – panisks stāvoklis. Ja cilvēkam nav ne mazāko cerību pārvarēt briesmas, 
tad zūd cerība un griba tās pārvarēt; cilvēks bezspēcīgi atrodas likteņa varā. Prāts vairs 
nestrādā; nav arī fizisko spēku gatavošanās uz cīņu – cilvēks paliek bāls: nav ne domu, ne 
spēka. Bieži vien, pārņemts no bailēm, cilvēks izdara ne to, kas būtu jādara, lai briesmas 
pārvarētu, bet ko gluži pretējo. Kara laikā bieži nācās redzēt gadījumus, kad kareivis, 
atrazdamies zem stipras pretinieka uguns, meklē glābiņu, bēgot pār atklātu lauku, bet 
ne paslēpies no uguns kādā bedrē vai grāvī. Bailēm nav mērķa, nav kompasa, kas rādītu 
pareizo rīcības virzienu, ka vispār nav prāta darbības. Bailēs nav arī nekādas instinktīvas 
darbības, jo baiļu jūtās nav no primcilvēkiem palicis pāri nekāda instinktīva darbības vei-
da. Kā agrākā cilvēka darbība no bailēm tika pilnīgi paralizēta, tā arī tagadējais kultūras 
cilvēks, pārņemts no baiļu jūtām ,atdodas likteņa varā. Tā kā fiziski un garīgi veselīgs 
cilvēks padodas baiļu jūtām, tikai sastopoties ar ārkārtīgi stiprām, nesaprotamām vai 
negaidītām briesmām, tad var teikt, ka cilvēks, kas viegli var tikt pārņemts no baiļu jū-
tām, nav pilnīgi vesels vai nu fiziski vai garīgi. Tas ir viegli novērojams saslimšanas vai 
ievainojuma gadījumos; kad caur slimību vai ievainojumu cilvēks ir zaudējis labu daļu no 
saviem spēkiem, tad to pārņem bailes no tādām lietām, uz kurām tas, vesels būdams, 
nepiegrieza ne mazākās vērības. Viens pasaules kara dalībnieks man stāstīja, ka tas pēc 
smaga ievainojuma gulējis slimnīcā, tieši pretim viņa logam atradusies ļoti stāva kalna 
nogāze; minēto virsnieku vienmēr pārņēmusi baiļu sajūta, skatoties uz šo augsto nogāzi, 
jo viņam licies, ka šī nogāze var sabrukt un aizbērt slimnīcu un arī viņu.

Cilvēks var būt bailīgs jau pēc dabas; tas pa lielākai daļai gadījumos, kad cilvēka fi-
ziskās vai dažas garīgās spējas nav normāli attīstījušās vai nu bērnībā, vai no iedzimtības. 
Bet var būt arī, ka normāli attīstīts un veselīgs cilvēks zināmos gadījumos būs drošāks 
un zināmos gadījumos bailīgs. Vispirms, kā jau aizrādīju, slimības gadījumā cilvēks kā 
ar prātu, tā ar zemapziņu sajūt, ka tam vairs nav viņa normālo spēku un tam mazāk vai 
pavisam nav cerību pārvarēt briesmas – rodas bailes. Aiz tiem pašiem iemesliem cilvēks 
ātrāk padodas baiļu sajūtai, ja tas ir noguris, nav gulējis, nav ēdis utt. – vispār gadīju-
mos, kad tas jūt, ka viņa enerģijas krājums ir izsīcis un papildināts netiek. Bet šis pats 
cilvēks vairs nepadosies baiļu sajūtai, ja viņa enerģijas (fizisku spēku un nervu) krājums 
būs papildināts.

233 Latvijas kareivis, Nr. 231 (1929, 11. oktobris).
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Tā kā cilvēka dabiskā dziņa ir pārvarēt briesmas, uzvarēt cīņā, tad arī uz bailīgu cil-
vēku visi skatās ar zināmu nožēlošanu vai nicināšanu. Arī pati bailīgā persona kaunas no 
savām bailēm, cenšas apslēpt tās no citiem; bailes nav gods, bet gan otrādi – negods.

Karš un tikumība234

Apspriežot jautājumu par karu no tikumības viedokļa, mums šis jautājums jāšķir 
divās daļās: par valstisko un personīgo tikumību.

Kas attiecas uz valstisko tikumību, tad še mēdz norādīt, ka karš kā tāds esot nozie-
dzība un tātad nelikumīgs. Pacifisti (pasaules miera idejas aizstāvji) te jautā: kādēļ tad, 
ja viens cilvēks miera laikā nosit otru, viņš tiek nosodīts, bet kad valdība sūta tūkstošiem 
cilvēku, lai tie apkautu tūkstošus otras valsts piederīgos, tad tāda kaušana tiek saukta 
par varonību? Šādas runas ir tikai tukšas frāzes bez kādiem pamatiem. Kad viens cilvēks 
uzbrūk un nosit otru, tad šī slepkavība ir gluži kas cits nekā karš. Šāda slepkavība ir ne 
tikai viena atsevišķa cilvēka gribas izpildīšana, bet līdz ar to tāda izpildīšana, kas ir šķirta, 
izolēta no citu cilvēku gribas, pretīga visu citu cilvēku gribai, ieskatiem un tikumībai un 
pilnīgi pretīga visām organiskām un garīgām jūtām. Arī pie viena cilvēka nosišanas var 
būt apstākļi, kad šī nosišana nav slepkavība, bet tāda nosišanas, kuru attaisno tiesa un 
arī visi citi cilvēki. Šādi gadījumi miera laikā diezgan bieži notikuši. Tāpēc ne katru nosiša-
nu var pielīdzināt slepkavībai. Karā ir pavisam citāda savstarpēja cilvēku nogalināšana, 
kuru izdara tautas. Karš nav atsevišķa cilvēka, bet visas tautas gribas izpildījums. Vis-
pārēja, kopēja griba ir jau kas augstāks – visaugstākais organiskais dzineklis, organiskas 
attīstības dzineklis, pamatots uz to, ka tautai kā pasaules organismam ir tiesība pra-
sīt sev iespēju dzīvot un kā tādai pastāvēt. Bet prasību dzīvot un pastāvēt nekādā ziņā 
nevar nosaukt par netikumību. Zināms, var jau būt gadījumi, kad tauta vai valsts ved 
nelikumīgu karu. Vēsturē šādi gadījumi ir bijuši: laupītāju kari un kari speciāli bagātības 
iegūšanai. Bet tagadējos laikos Eiropā tādi kari vairs nenotiek un arī nevar notikt. Kā visa 
karu vēsture mums pierāda, tad šādos karos trīs ceturtdaļu gadījumos karu pazaudējusi 
tā puse, kas to netaisni uzsākusi, un ja arī nav zaudējusi, tad uzvara iznākusi pārāk dārga.

Izskaidrojams tas ar to, ka šo laiku karos uzvarēt var tikai tā valsts, kurā visa tauta 
kā viens vīrs iet karā, kad visi ir apgaroti no vienām jūtām – uzvarēt vai mirt. Karu ieva-
dot, valdība ar savu presi gan mācēs tautai pierādīt, ka viņa ved taisnu karu, bet tauta, 
lai gan noticēs, tomēr nejutīs šā kara vajadzības. Tā tas bija krievu-japāņu karā un pa 
daļai arī pēdējā lielajā karā no Krievijas puses: tas bija Krievijas armijas neveiksmju galve-
nais iemesls. Šīs jūtas, ka karš no Krievijas puses ir netaisns, pakāpeniski izgāja caur visu 
armiju no augšas līdz apakšai, un tikai ar to var izskaidrot to milzīgo skaitu gūstekņu, 
kuri nonāca Vācijas pusē.

Otrs punkts, uz kura pamata karš kā tāds tiek saukts par netikumīgu, ir apgalvo-
jums, ka kara vešana nesaejoties ar kristīgās ticības mācībām, jo Jēzus Kristus karu esot 
noliedzis. Patiesībā tas tā nemaz nav, jo Jaunajā Derībā nekur nav tiešas kara nolieg-
šanas, bet Vecajā Derībā karš dažos gadījumos tieši pavēlēts, un Jēzus Kristus saka, ka 
Viņš nav nācis Veco Derību atcelt, bet to izpildīt. Bieži var arī dzirdēt pārmetumus kara 
dienestam, norādot uz to, ka Kristus krustā sišana esot izpildīta no kareivjiem. Arī šis 
pārmetums ir pilnīgi nepamatots un pierāda tikai vēstures nezināšanu. Vecajā Romas 

234 Jaunākās ziņas, 1920. 14. maijs (Nr. 109), 15. maijs (Nr. 110), 17. maijs (Nr. 111).
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valstī kara dienests bija ļoti augsts goda dienests. Visi karavīri šo godu augsti cienīja un 
Romas valdība tā uzturēšanu pabalstīja. Tāpēc Romas kareivji nekad un nekur netika 
izlietoti kādiem citiem nolūkiem, kā vienīgi valsts aizsardzībai, cīņai ar ārēju vai iekšē-
ju apbruņotu ienaidnieku, bet ne nāves sodu izpildīšanai. Kristus krustā sišana tika iz-
pildīta no Romas policistiem, kuri bija apbruņoti un tādēļ arī nosaukti par karavīriem, 
tāpat kā pie mums Latvijā vēl nesen atpakaļ visi Krievijas apriņķu priekšnieki tika saukti 
par oficieriem.

Tātad karš kā tāds nekādā ziņā par netikumīgu nav saucams, bet gan no valsts pu-
ses var būt gadījumi, kad tiek vests netikumīgs karš.

Par kara iespaidu uz personīgo tikumību bieži var dzirdēt ieskatus, ka karš šo ti-
kumību stipri pavājinot. Šādi ieskati nav pareizi. Patiesībā kara laikā tikumība parādās 
atklātāk, kad cilvēkam bieži vien draud nāve, kad tas ne vienreiz vien ir skatījies nāvei 
acīs, tad, zināms, viņš ļoti bieži atklāti parāda visus savus instinktus. Viņš netur par va-
jadzīgu slēpt to, kas miera laikā tika skaitīts par netikumību, ļaunumu. Arī miera laikā 
šie instinkti piemita cilvēkā, bet viņš tos nedrīkstēja atklāti izrādīt. Dažus no tiem viņš 
apspieda, bet dažus apmierināja dzīvē tā, ka lai neviens to nezinātu. Tāpēc, ja kara laikā 
daudz biežāk parādās dažādi netikumīgi darbi, kā mānīšana, zagšana, laupīšana, utt., 
tad tas pierāda, ka šīs netikumības ir tautā pastāvīgi stipri izplatītas, bet ka miera laikā, 
pastāvot likumīgai un kārtīgai dzīvei, šīs netikumības no valdības tika stingri apspies-
tas, bet kara laikā tās nāk gaismā. Armijas nāk no tautas, tādēļ armijā var būt tikai tas, 
kas ir tautā. Kad miera laikā ģenerālštābiem bija jāievāc ziņas par kaimiņu armijām, tad 
šīs ziņas tika vāktas ne tikai par armiju, bet par visu tautu. Tautas dzīve pilnīgi rakstu-
ro armijas kara darbību. Ja armijā ir izplatītas netikumības, tad tas pierāda, ka tautā 
morāle ir sadrupējusi – tādas tautas armija nekad nesasniegs spožas uzvaras. Ja kādas 
tautas armija kara laukā cieš lielas neveiksmes, tad tā jau ir ārsta diagnoze, ka tautas 
organismā notiek pūšanas process. Ar neveiksmēm kara laukā augstākā pasaules vara 
dod tautai brīdinājumu. Ja viņa šim brīdinājumam klausa, tad viņa var laboties un viņai 
būs nākotne. Tā tas notika ar Franciju, kura dabūja brīdinājumu 1870. –1871. g. un pēc 
brīdinājuma uzlaboja savu morāli. Nelaime tautai, kura šo brīdinājumu aizmirst. Priekš 
Krievijas šāds brīdinājums bija 1904. –1906. g., viņa neuzklausīja to un tagad – kādā stā-
voklī tā atrodas?

Bieži tiek runāts, ka kara dzīve padarot cilvēku rupju kā ārēji, tā iekšējā sajūtā. Kad 
cilvēks mēnešiem dzīvo ne istabās, bet ierakumos, vairākas nedēļas nepārmaina veļu, 
nemazgājas, ēd ko dabū rokā un kad dabū; kad tam runāt un domāt nākas tikai par 
karu, kad tam nav ne grāmatu, ne laikrakstu, ko lasīt, tad, zināms, ja tāds cilvēks tieši 
no ierakumiem ienāks lielpilsētā, viņš ārēji izliksies par rupju, nekulturālu. Bet ja varētu 
ieskatīties tāda cilvēka sirdī, tad viņa tīrība un smalkjūtība būtu redzama. Kas patiesi ir 
bijis tikumīgs un godīgs, tas arī kara laukā šīs savas īpašības tikai palielinās, jo tas, kam 
bieži nākas skatīties nāvei acīs, neskatīsies ar kaismīgām acīm uz pasaules mantām, būs 
līdzjūtīgs pret saviem biedriem, dalīs ar tiem savu pēdējo kumosu un nekad neatstās 
savus biedrus kritiskā stāvoklī. Kas nedēļām stāv zem ienaidnieka uguns un kam katru 
dienu gan vienā, gan otrā pusē krīt varoņu nāvē kāds no biedriem, tas griezīs savas acis 
uz augšu un meklēs to stiprāko varu, kura valda pār visām šīs zemes varām. Ne par velti 
saka, ka franču tauta šinī karā atradusi Dievu, kuru tā bija pazaudējusi, sākot no lielās 
franču revolūcijas laikiem.

Kad rodas jauna valsts un viņas armija, kad kā vispārējā valsts, tā arī armijas dzīve 
vēl neiet pa pilnīgi noteiktu likumīgu ceļu, tad visiem cilvēka instinktiem ir plašs darba 
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lauks. Tautas labās īpašības ved cīņu ar tautas sliktajām īpašībām. Ja uzvarēs labās īpa-
šības, tad tauta uzcels savu patstāvību – radošie spēki pārspēs ārdošos un nostiprinās 
tautas organismu. Ja stiprākas izrādīsies sliktās īpašības  – tad ārdošie spēki iznīcinās 
visu, kas tiks celts no ražotājiem, un valsts, tikko iesākusi dzīvot, ātri nobeigs savu pat-
stāvīgo dzīvi. Tādēļ, ja mēs gribam būt patstāvīga tauta un valsts, tad mums ir jāpa-
balsta viss radošais, tikumīgais un likumīgais. Tas ir jādara, ne tikai valstsvīriem un ierēd-
ņiem, bet arī katram, kam ir mīļa sava neatkarīga tēvija. Likumībai un tikumībai ir jābūt 
visā tautā un katram tā ir jāaizstāv un jāpabalsta, tad likumība, tikumība un visas labās 
īpašības būs arī armijā.

Vai Latvijai palikt luterticīgai, vai 
pāriet katoļticībā235

Atvaļinātā ģenerāļa P. Radziņa.
Kā vispārīgi zināms, pie mums un ārzemēs plaši pazīstamais stratēģis un rakstnieks, 

mūsu tautietis ģenerālis P. Radziņš, dzīvi piedalījās Latvijas atbrīvošanas cīņās no Ber-
monta bandām un lieliniekiem. Pateicoties viņa izstrādātiem plāniem, grūtie kara dar-
bi tika sekmīgi veikti un nodibināta patstāvīga, brīva Latvija. Patlaban stāvam svarīgu 
strīdus jautājuma par baznīcu neaizskaramību izšķiršanas priekšvakarā, kas var mūsu 
valsts dzīvē nopietnu iespaidu atstāt. To saprot arī ģenerālis P. Radziņš, tāpēc viņš šinī 
nopietnā jautājumā izsaka savas domas kādā rakstā „Vai Latvijai palikt luterticīgai, vai 
pāriet katoļticībā”, kas ievērots „L. Z.”. Šo rakstu pasniedzam nesaīsinātā veidā arī mūsu 
lasītājiem.

Ģenerālis P. Radziņš raksta sekojoši:

I
Nav vairs tālu 1. un 2. septembris, kad latviešiem būs jāizšķir jautājums: vai Latvijā 

būs ticības brīvība un vienlīdzība vai par valdošo paliks katoļu ticība.
Ka ticības iespaids tautas dzīvē ir ļoti liels, to pierāda jau tas fakts, ka katoļi lu-

terticīgiem atņem viņu veco baznīcu, lai nosēstos pašā luterisma centrā – Rīgā un ietu 
tālākā uzbrukumā luterismam. Ko šis gadījums pierāda? Luterticīgā Latvija – Vidzeme 
un Kurzeme – nodibināja Latvijas valsti, nesot uz saviem pleciem visas neatkarības cīņas 
grūtības; luterticīgie latvieši atsvabināja no lielinieku jūga arī savus katoļticīgos brāļus – 
latgaliešus; luterticīgo Latvijā tagad ir vairāk kā divas reizes tik daudz, cik katoļticīgo 
latviešu, un, neskatoties uz visu šo, katoļticība iegūst Latvijā lielākas tiesībās nekā luter-
ticība. Vai tas nepierāda, ka mūsu valsts un tautas luterticīgie vadītāji nesaprot ticības 
vispār un it sevišķi luterisma nozīmi tautas dzīvē? – Tie nepiegriež ticībai nekādu vērību, 
tie ir gatavi ziedot mūsu luterticības tiesības katra labad. Turpretī katoļticīgie Latvijas 
pavalstnieki uzstājas ļoti aktīvi un kā viens vīrs stāv par katoļticību, izlietodami visus 
līdzekļus, lai iegūtu priekšrocības un izplatītu savu ticību. Luterticīgo latviešu tautas 
priekšstāvju vienaldzība un katoļu deputātu enerģija panākusi to, ka nelielam skaitam 
katoļticīgo ir iespējams savu ticību padarīt par valdošo. 1. un 2. septembrī latviešu tautai 

235 Liepājas avīze, 1923. 19. augusts (Nr. 184), 21. augusts (Nr. 185), 22. augusts (Nr. 186), 24. augusts (Nr. 188), 
25. augusts (Nr. 189).
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ir jāpierāda, vai tā ir tikpat vienaldzīga kā viņas priekšstāvji ticības respektēšanas sirds-
apziņas jautājumā, vai mūsu tautai ticība ir svēta un dārga. Ja tautai ir ticība svēta un 
dārga, tad tauta aizstāvēs savas ticības tiesības; ja tauta ir vienaldzīga pret ticību, tad, 
zināms, ir vienalga, kāda ticība Latvijā taps par valdošo.

Vēsture mums rāda, ka ticības jautājumi ir ļoti svarīgi tautas un valsts dzīvē un pret 
tādiem mēs nevaram palikt vienaldzīgi. Kad mēs zināmus notikumus redzam pirmo rei-
zi, tad viņi dara uz mums iespaidu, bet kad šie paši notikumi atkārtojas, tad tie top ikdie-
nišķi, tamdēļ tiem vairs nepiegriež lielu vērību. Šo psiholoģisko īpašību izmanto tie, kuri 
grib ko panākt sev par labu. Kad pirmo reizi pacelās jautājums par luter- un katoļticību 
tiesībām, tad visa tauta uzņēma to ļoti dzīvi. Kad šis pats jautājums tiek pakāpeniski 
virzīts uz priekšu, tad pret viņu ļaudis top vienaldzīgāki, jo tie ir jau pieraduši pie tā, ka 
viņus brīdina par briesmām, bet tas visiem tik skaidri nemaz nav jūtams un saredzams. 
Iemidzināšana ir labākais līdzeklis uzvarēt pretinieku: kas ir tapis vienaldzīgs  – iemi-
dzis – to ir ļoti viegli uzvarēt katrā dzīves sacensības nozarē.

Ja mūsu tautai tagad nākas izšķirties par Lutera vai katoļu ticību, kad nebūtu lieki 
katram iepriekš izšķirt sekojošus jautājumus: a) kas ir reliģija kā tāda, b) reliģiju izšķirī-
bas (konfesijas) un to iespaids uz kulturālo un nacionālo dzīvi, c) vai latviešiem ir vērts 
aizsargāt savu luterticību un d) vai luterticība ir Latvijā apdraudēta.

II
Cilvēce nekad nav dzīvojusi bez reliģijas: tikko cilvēks sāka atšķirties no zvēra, tū-

liņ ir radusies reliģija kā viena no tādas izšķirības pazīmēm. Arī tagad, ja mēs runājam 
par zvērību, tad tāds jēdziens ir pilnīgi pretējs reliģijas jēdzienam: reliģisks cilvēks nevar 
būt zvērīgs. Kā atsevišķa cilvēka, tā tautas un valsts stiprums nedibinās vis tik daudz 
uz fiziskām vai prāta spējām, cik uz morāliska spēka, kas ir reliģijas pamats. Ticība ir 
galvenais dzīves impulss. Vai laucinieks sētu rudzu graudus zemē, ja viņš neticētu, ka no 
tiem izaugs raža; vai cilvēks strādātu katru dienu no rīta līdz vakaram, līdz sirmam ve-
cumam, ja viņš neticētu, ka ar savu darbu izpilda augstāku likumu; vai cilvēks audzinātu 
savus bērnus, pūlētos priekš tiem un saviem līdzcilvēkiem, ja viņš nesajustu, ka to prasa 
augstāks likums; kamdēļ galu galā cilvēks dzīvo un dzīvo līdz sirmam vecumam – pilnī-
gai neiespējamībai, ja šī dzīve nebūtu iedvesta no augstākas varas: šos augstākās varas 
noteikumus mums dot reliģija. Mēs arī redzam, ka tur, kur reliģija tiek atmesta, sākas 
pilnīga zvērība: ļaudis nestrādā, bet laupa, slepkavo, dzen neģēlības un kā rezultāts nāk 
bads, slimības un aizmirstība. Ja cilvēkam nav nekādas augstākas idejas, kā tikai labi 
paēst un gulēt, tad ar ko šis cilvēks atšķiras no zvēra? Šo augstāko ideju, šo ticību dod 
reliģija, kura uztur visas cilvēces dzīvi: ja es daru labus darbus, tad manas pūles nezudīs, 
bet atnesīs man gandarījumu un svētību, ja ne šogad, tad nākošo gadu, ja ne maniem 
pēcnācējiem, ja ne šinī manā dzīvē, tad manas dzīves turpinājumā, kāds arī tas nebūtu.

Reliģija stāv ļoti tuvu mākslai, viņa dot iedvesmu, apgarojumu, ideju un uztur neaiz-
skartu ideālu, kurš nav sasniedzams, bet kuram var tikai tuvoties; reliģija rāda ceļu, pa 
kuru cilvēcei jāiet, ja tā grib attīstīties. Tā kā cilvēka redzes aploks senos laikos un dažā-
dos laikmetos ir bijis dažāds un bieži vien ļoti aprobežots, tad attiecīgi no tā arī reliģija 
dažādos laikmetos ir devusi dažādus pieturas punktus: reliģijas uzdevums – noskaidrot 
cilvēcei dzīves idejas tā, ka cilvēce viegli saprastu tās, lai reliģijas pamati būtu piemēroti 
cilvēces prāta attīstībai, lai cilvēks pēc sava attīstības stāvokļa viegli un taustāmi sa-
prastu un sajustu reliģijas idejas. Ticība un zinība ir divas viena no otras neatkarīgas cil-
vēka būtnes izteiksmes. Cilvēka gara dzīvē un jūtu pasaulē vēl ir tik daudz neizpētīta un 
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neizpētāma – metafiziska, ka nedibināta ir prasība saskaņot reliģiju ar zinību vai otrādi. 
Cilvēki, kuri neatrod apmierinājumu luterticībā, uzskatot viņas mācības par nesaskano-
šām ar tagadējo zinātni, tie vēl mazāk tādu atradīs katoļu ticībā, kuras dogmas varbūt 
var kā nebūt saskaņot ar zinātniskiem uzskatiem, kādi pastāvēja apmēram 1500  līdz 
1700 gadus atpakaļ.

III
Reliģija vislielākā mērā iespaido tautas kultūru un nacionālo nokrāsu, tādēļ nav 

vienalga, kāda ticība valstī vai tautā ir valdošā. Neprašas bieži mēdz noliegt reliģijas ie-
spaidu uz tautas dzīvi, bet vēsture un dzīve liecina pretējo. Caur ko tad izšķiras Krievijā, 
Vācijā vai Francijā dzīvojošie žīdi no pārējiem šo zemju iedzīvotājiem, kuri tāpat runā 
krievu, vācu un franču valodās? Žīdu ticība tos pārveidojusi un krasi atšķīrusi no krieva, 
vāca, franča. Kas atkrīt no žīdu ticības, tādu žīdu var uzskatīt par pazudušu savai tau-
tībai, turpretim uzticīgie savai ticībai žīdi dzīvo tūkstošiem gadu citu tautu starpā un 
savas īpašības nezaudē.

Diezgan ātri pēc tam, kad Eiropā un Rietumāzijā dzīvojošās pagānu tautas pieņēma 
kristīgo ticību, šī ticība sadalījās pareizticībā un katoļu ticībā. Tagad mēs redzam lielu 
izšķirību starp pareizticīgām un katoļticīgām tautām un valstīm: pareizticīgā Rumānija 
gandrīz ir pilnīgs pretstats saviem katoļticīgiem kaimiņiem – ungāriem. Tagadējā serbu 
valstī ietilpst bijušā Serbija, Melnkalne un Horvātija. Serbija un Melnkalne bija pareiz-
ticīgas, Horvātija – katoļticīga: Serbija ar Melnkalni tagad ir pilnīgi sakusušas, lai gan 
agrāk katra bija neatkarīga, horvāti turpretim ar serbiem apvienoties negrib. Katoļticīgie 
horvāti krasi atšķiras ar savu kultūru no pareizticīgiem serbiem, lai gan kā vieni, tā otri 
runā serbiski.

Vēl lielāka starpība ir starp luterticīgām tautām un valstīm, kā starp katoļu vai pa-
reizticīgo. Vislabāk tas nomanāms Vācijas valstiņās, no kurām dažas ir luterticīgas un 
dažas katoļticīgas. Salīdzinot Bādeni ar Virtembergu, Prūsiju ar Bavāriju, visvairāk krīt 
acīs laucinieku kulturālais līmenis, kāds katoļticīgās zemēs ir daudz zemāks par luteris-
kām. Tālāk, ja mēs ņemam neatkarīgās Eiropas valstis, tad redzam, ka visās katoļticīgās 
valstīs tautas masu un īpaši zemnieku izglītības un kultūras līmenis, salīdzinot ar lute-
riskām valstīm, ir stipri zemāks. Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Holandē nav nemaz tumšu, 
neizglītotu laužu, turpretim Itālijā, Spānijā, Polijā zemnieki atrodas uz ļoti zema kultū-
ras stāvokļa. Vienīgais izņēmums šai ziņā ir Francija, kura tikai pēc formas ir katoļticīga. 
Katoļu ticība jau pēc savas iekārtas ir dibināta uz to, lai ļaužu masas turētu tumsībā un 
cieši baznīcas rokās. Luterticīgās Somija, Igaunija un Latvija ir tālu priekšā katoļticīgai 
Lietuvai un Polijai, kur zemnieku un strādnieku izglītības un kulturālais līmenis ir ļoti 
zems. Tātad luterticība ir palīdzējusi attīstīt un izkopt latviešiem viņu iedzimtās īpatnī-
bas, bet katoļu ticības iespaids uz lietuviešiem ir bijis un ir ļoti nelabvēlīgs.

Salīdzinot, piemēram, Kurzemes vai Vidzemes latviešus ar latviešiem-latgaliešiem, 
redzam to pašu: viena tauta ar nelielu valodas izšķirību, bet iekšēji gandrīz pilnīgi sveši 
ļaudis. „Latgaliešu kultūru un materiālās labklājības attīstību ir lielā mērā apturējusi un 
nobremzējusi katoļu ticība, kuru mums zemnieku savienības kungi kopā ar sociālis-
tiem un demokrātisko centru grib uzspiest un ar likumu padarīt par valdošo ticību”.

IV
Neatkarīgo patstāvīgo Latvijas valsti nodibināja luterticīgie latvieši; katoļ- un pa-

reizticīgie latvieši ņēma ļoti niecīgu dalību Latvijas atbrīvošanā. Arī priekš mūsu tēvijas 
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atbrīvošanas, kad Latvija vēl ietilpa Krievijas valstī, luterticīgie latvieši bija nacionālās 
idejas nesēji, attīstītāji un izveidotāji. Latviešu valoda, literatūra, māksla, mūzika, tau-
tas dziesmas un viss, kas saistīts ar latviešu nacionālo ideju un kultūru, tika uzturēts 
un attīstīts no luterticīgās Latvijas. Tādēļ ir neapšaubāmi, ka visnacionāli latviskais ir 
cieši saistīts ar luterticību. Var teikt, ka latviešu kultūra un garīgā dzīve ir luteriska, ar 
tādām pašām ārējām īpašībām, kā citās luteriskās valstīs (Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā), 
kur viskrasākā ārējā parādība pastāv iekš tam, ka zemnieku un strādnieku izglītības lī-
menis ir pacelts un stipri attīstīta brīvības un tikumības sajūta. Še vēl var atzīmēt to, ka 
īsti demokrātiska valsts iekārta ir tikai luteriskās vai vispār reformātiskās valstīs un īstas 
demokrātiskas iekārtas nav nevienā katoļticīgā valstī. Francijas un Polijas republikās ir 
nesamērojami lielāka monarhijas nokrāsa nekā Zviedrijas un Dānijas karaļu valstīs.

Latvija un vislatviskais ir tik cieši saaudzis ar luterismu, ka, ja Latvija zaudētu lu-
terticību, tad kopā ar to zaudētu arī vislielāko daļu no savām nacionālām īpatnībām. 
Katoliskā Latvija vairs nevar būt latviska Latvija. Luterisma (reformētās ticības) jautā-
jums ir Latvijas nacionālisma jautājums un mēs nedrīkstam tik vienaldzīgi izturēties 
pret šo jautājumu, ja nacionālā ideja ir mums mīļa un dārga. Luterisma izskaušanai 
no Latvijas var būt divējādas sekas: Latvija var tikt pārkatoļota vai Latvija var palikt at-
eistiska – bez reliģijas. Ja Latvija taps pārkatoļota, tad nāks arī visas katolicisma sekas: 
neizglītotas tumšas ļaužu masas (zemniecība un strādniecība), bagāta, lepni dzīvojoša 
garīdzniecība, muižniecība un naudas aristokrātija, jo ļaužu masas ir jātur tumsībā, lai 
aristokrātija (garīdznieki, muižnieki un finansisti) vieglāk varētu šīs masas pārvaldīt un 
apspiest. Zināms, mūsu jaunajiem muižniekiem un kapitālistiem tas būtu ļoti izdevīgi 
un, domājams, taisni tādēļ viņi neaizstāv luterticības tiesības. Katoliskā Latvija nebūs 
latviska Latvija, bet pārvērtīsies vai nu par tādu, kā tagad Latgale, vai pāries pilnīgi zem 
kāda nebūt stiprāka lielāka katolicisma iespaida. Iekšēja spēka – tautas spēka vairs ne-
būs, jo tauta atradīsies tumsībā un nomāktā stāvoklī, un pastāvīgā naidā ar aristokrā-
tiju, kas sagādās auglīgu zemi sociālai revolūcijai, kamdēļ arī mūsu sociāldemokrāti šinī 
jautājumā pabalsta katolicisma tieksmes.

Ja Latvija paliktu ateistiska – bez reliģijas, tad rezultāti ir gaiši paredzami. Vēsture 
mums neapgāžami pierāda, ka katra tauta, kura zaudē reliģiju, ir padota iznīkšanai. Kad 
senie grieķi atteicās no reliģijas, iznīka arī viņu valsts un neatkarība; kad senie romieši 
palika vienaldzīgi pret savu reliģiju, tad tūliņ iesākās varenās Romas valsts iršana, bet 
Romas valsti uz neilgu laiku vēl glāba kristīgā ticība – romieši pieņēma Kristus mācību. 
Arī Kristus mācība tikai no sākuma tika augsti uzturēta, bet jau pēc ne visai ilga laika no 
šīs mācības atlikās tikai ārējās formas un romiešu inteliģence bija pilnīgi bez reliģijas; kā 
sekas bija tas, ka varenā Romas valsts tika iekarota no samērā nelielām mežoņu tautām. 
Kad pēc franču revolūcijas Francijā tika atmesta ticība, tad arī mēs redzam, ka 14. gadu 
simtenī Francijas galvaspilsēta vairāk reizes tika ieņemta no ienaidniekiem. Neskatoties 
uz ļoti izdevīgo ģeogrāfisko un politisko stāvokli, Francijas iedzīvotāju skaits nepavairo-
jās; arī pasaules kara sākumā franči cieta stipras neveiksmes, bet par pasaules kara laiku 
franči paši rakstīja, ka Francija atradusi ticību, – ka franču tauta atkal tapusi reliģioza.

V
Vai caur Jēkaba baznīcas atdošanu katoļiem tiek apdraudēta luterticība Latvijā? Uz 

šo jautājumu var atbildēt ar noteiktu: jā. Šo „jā” ir izteikusi jau gandrīz visa luterticīgā 
pasaule un sevišķi asi  – mūsu luterticīgie kaimiņi – igauņi, somi, un zviedri. Mūsu īsti 
pilsoniskie laikraksti – sevišķi „Latvijas sargs” ir jau ļoti plaši apgaismojis šī jautājuma 
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tiesisko pusi. Atliek atgādināt tikai vēsturisko cīņu, kuru katolisms ved pret citām ticī-
bām un vispirms pret Lutera ticības mācību un kādus pie tam lieto līdzekļus. Pēc Romas 
valsts krišanas un pēc tam, kad 10. gadu simtenī Kārlis Lielais vēlreiz mēģināja apvie-
not visu tā laika pasauli zem viena valdnieka, bet pēc viņa nāves pasaules monarhija 
sadalījās, tad Romas pāvesti iesāka pretendēt uz garīgo un slēptā veidā arī uz laicīgo 
virskundzību pār visām tautām. Vairākus gadu simteņus pāvesti veda neatlaidīgu cīņu, 
lai dabūtu savā varā visus laicīgos valdniekus. Pāvesti veda cīņu gan ar garīgiem (lāstiem, 
propagandu utt.), gan ar laicīgiem līdzekļiem, savezdami karā vienu tautu pret otru. No 
Mārtiņa Lutera izvestā ticības reformācija draudēja iznīcināt pāvesta cerības uz pasaules 
monarhiju. Tādēļ pret reformāciju tika mobilizēti visi katoļu spēki. Reformācija galvenā 
kārtā bija izplatījusies Vācijā, kur Vācijas ķeizars Kārlis V iesāka karu pret saviem luter-
ticību pieņēmušajiem firstiem un kūrfirstiem, kuri tika vadīti no Saksijas kūrfirsta Mori-
ca. Francijas karalis Heinrihs II, kurš savā zemēs veda visniknāko reformācijas piekritēju 
iznicināšanu, piesolīja Saksijas kūrfirstam savu palīdzību – aizstāvēt Vācijas protestan-
tus. Neskatoties uz brīdinājumiem, Morics pieņēma franču karaļa priekšlikumu. Tikko 
franču karaspēks 1552. gadā bija ieņēmis dažus Vācijas protestantu apgabalus, kad uz 
stingrāko iesākta vajāt protestantus šinīs apgabalos (Mec, Toul, Verden). 1555. gadā tika 
noslēgts Augsburgas ticības miers, bet tūliņ arējā kara vietā iesākās iekšējais karš caur 
Jezuītu ordeni. Tomēr protestantisms izplatījās un pārņēma gandrīz visu Vāciju, Dāniju, 
Zviedriju un no pēdējās pārgāja uz Latviju. Tad pāvests sakurināja jaunu ieroču karu – ie-
sākās 30 gadu karš, kurā katolicisms izlietoja visus līdzekļus, lai apspiestu protestantus: 
pāvests svētīja karu, kas ar kaut visbriesmīgākajiem līdzekļiem izvestu protestantu iznī-
cināšanu. 18. un 19. gadu simteņos katolicisms vairs atklātus ieroču karus neveda pret 
protestantiem, bet paslēptais karš turpinājās nepārtraukti. Šo paslēpto karu mēs varam 
arī tagad redzēt no viņa rezultātiem Latvijā un Latgalē, šinī īsajā laika sprīdī no 1920. līdz 
1923. g. Mūsu valdība izdod lielas naudas summas katoļu baznīcas uzturēšanai un 
garīdznieku sagatavošanai, kamēr luterticīgo garīdznieku sagatavošanai valsts nezie-
do nekā. Vai tie nav spoži katoļu iekarojumi? Bet tas vēl nav par maz; katoļi paģērē 
un dabū vienu no visvecākajām luterāņu baznīcām – Jēkaba baznīcu, – baznīcu, kurā 
iesvētīts pirmais latviešu luterāņu virsgarīdznieks. – Vai tā nav luterāņu piesmiešana un 
izzobošana Latvijā? – Kad 17. gadu simtenī Polija gribēja pārkārtot iekarotos no Krievijas 
pareizticīgos apgabalus, tad tā iesāka pareizticīgo garīdznieku pierunāšanu, lai tie atzītu 
Romas pāvestu par savu baznīcas galvu. Kad galu galā ar uzpirkšanu un dažādiem solī-
jumiem pareizticīgie iegāja uz šo priekšlikumu un noslēdza tā saukto ūniju, tad ļoti ātri 
izrādījās, ka ar to nepietika, un pakāpeniski tika uzstādītas jaunas prasības ar nolūku 
pilnīgi pārvērst pareizticīgos par katoļiem. Taisni tas pats norisinās tagad Latvijā: vis-
pirms pieprasīja katoļu garīgā semināra uzturēšanu. Kad tas izpildīts, tad noņem Rīgas 
Jēkaba baznīcu. Tagad katoļi pieprasa provincē atkal jaunas baznīcas un tiesības. Drīz 
sāks darboties Jezuītu ordenis, kura darbība visās kulturālās valstīs ir atzīta par kaitī-
gu un nepielaižamu. Jezuīti pārkatoļos visu Latviju un padarīs par tumsības pe-
rēkli. Tagad atkarājās no latvju tautas balsošanas, vai šī pārkatoļošana tiks atļauta vai 
laikā apstādināta. 
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SESTĀ NODAĻA

Ģeopolitika 

SESTAJĀ NODAĻĀ „STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS” PUBLICĒTI ĢENERĀĻA 
RAKSTI PAR UKRAINAS NEATKARĪBAS KARU. TOS LASOT, KĻŪST DAUDZ 
SKAIDRĀK SAPROTAMI ŠODIENAS NOTIKUMI UKRAINAS VALSTĪ. ĢENERĀLIS 
RADZIŅŠ ŠAJĀ DAĻĀ ANALIZĒ GAN TUVĀKOS KAIMIŅUS – POLIJU UN 
KRIEVIJU, GAN TĀLĀKOS, KĀ ASV, JAPĀNU, INDIJU, GRIEĶIJU. ĢENERĀLIS 
RADZIŅŠ PAREDZ PADOMJU KRIEVIJAS UN VĀCIJAS MILITĀRO SAVIENĪBU 
NĀKOTNĒ, ASV UN JAPĀNAS KARA NEIZBĒGAMĪBU UN SKAIDRI NORĀDA, 
KA AR PIRMO PASAULES KARU UN TAUTU SAVIENĪBAS IZVEIDOŠANU KARI 
PASAULĒ UN EIROPĀ NAV BEIGUŠIES, UN LATVIJAS VALSTIJ UN ARMIJAI IR 
JĀBŪT GATAVAI KARAM, KAS NENOVĒRŠAMI TUVOJAS. DIEMŽĒL MŪSU 
POLITIĶI UN ARMIJAS VADOŅI DZĪVOJA ILŪZIJĀS, KA LATVIJAI IZDOSIES 
IZVAIRĪTIES NO NĀKOTNES KARA, PAR KURU SAVĀS PUBLIKĀCIJĀS 
NEPĀRPROTAMI RAKSTA ĢENERĀLIS PĒTERIS RADZIŅŠ: „PĒC ILGĀKA LAIKA 
POLITIKAS VADĪTĀJI PIEROD PIE TĀ, KA VISUS KONFLIKTUS VAR NOVĒRST 
MIERA CEĻĀ, VAJAG TIKAI BŪT VEIKLAM, ASPRĀTĪGAM, APĶĒRĪGAM UN 
IZVEICĪGAM POLITIĶIM, TAD MIERA LAIKĀ ARMIJA NESPĒLĒ NEKĀDU 
LOMU. TĀDAM IZVEICĪGAM MIERA POLITIKAS VADĪTĀJAM KARA VADONIS 
TOP PAR NEPATĪKAMU KAVĒKLI. TĀDĒĻ BIEŽI VIEN MIERA LAIKĀ ARĪ 
NOSTĀDA ARMIJAS PRIEKŠGALĀ PERSONU, KURA AR VISIEM POLITIĶIEM 
PROT LABI SADZĪVOT, BET KURA PAR KARA VADONI NAV DERĪGA”. ŠIE 
ĢENERĀĻA PĒTERA RADZIŅA VĀRDI BIJA PRAVIETISKI. VIŅA TEIKTO 
ŠODIEN VARAM ATTIECINĀT ARĪ UZ DAUDZIEM MŪSDIENU POLITIĶIEM.
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Ko mēs mācāmies no Ukrainas pēdējo 
gadu vēstures236

I
Līdz revolūcijai cilvēki, kuri Ukrainā nebija dzīvojuši, nevarēja nemaz iedomāties, 

ka starp lielkrievu un ukraini ir gandrīz tāda pat starpība, kā starp latvieti un lietuvieti. 
Agrākā Krievijas valsts rūpīgi slēpa visu, kas varēja norādīt uz to, ka Krievijā dzīvo ne tikai 
krievi, bet arī citas tautas. Skolās mēs mācījāmies pazīt melnzemes joslu un mazkrievus, 
bet literatūrā mēs tikai pie krievu klasiķiem retumis sastopam vārdu „Ukraina”. Tomēr 
vārds „Ukraina” mums bija un palika tik svešs, ka mēs to uzņēmām par literatūras ziedu, 
bet ne par patiesības apzīmējumu.

Neskatoties uz to, tā sauktajā Mazkrievijā arvienu bija dzīva ideja par neatkarīgu 
„Ukrainu”. Tiesa, šo ideju uzturēja tikai viena iedzīvotāju daļa, tā sauktā „neatkarīgo 
partija” (samostijņiki). Šī partija pa lielākai daļai sastāvēja no mazākiem muižniekiem, 
zemākiem ierēdņiem, skolotājiem utt., vispārīgi no cilvēkiem, kuriem bija tuvāki sakari 
ar tautu, kuri pazina un mīlēja savu tautu. Daudziem no viņiem nācās par to panest 
dažādas nepatikšanas. Tā Ukrainas inteliģences daļa, kurai rūpēja tikai spīdoša karjera 
un dzīves ērtības, vairs nesaucās par ukraiņiem, jo ukraiņu literatūra bija aizliegta un 
ukrainiski runāt bija atļauts tikai sādžās. Tādēļ arī neatkarīgo partijā nebija daudz inte-
liģentu spēku. Vienkāršā tauta pa daļai bija aizmirsusi veco Ukrainu ar brīvo Aizkrāces 
nometni. Vienkāršajai tautai vairāk rūpēja dienišķā maize nekā tas, kādēļ pār viņu valda 
„kacaps” (lielkrievs), bet nevis pašu ukrainis. „Kacapu” ukrainis mīlēja, bet, tā kā visa 
administrācija un muižnieki vai nu izsitās par „kacapiem”, vai arī tādi patiesībā bija, tad 
ienaids pret šiem „kacapiem”, muižniekiem un kapitālistiem bija vispārējs. Šā iemesla 
dēļ propaganda par Ukrainas neatkarību, t. i., nacionālā propaganda, gluži dabīgi apvie-
nojās ar sociālo propagandu un ideja par cīņu dēļ neatkarības sakusa ar ideju par cīņu ar 
muižniekiem, kapitālistiem un pat inteliģenci. Šo abu ideju sakušana ir nodarījusi un vēl 
tagad nodara lielus zaudējumus cīņai dēļ neatkarības.

Kad Krievija pēc sakaušanas Tālajos Austrumos no jauna vērsa savu skatu uz Tuva-
jiem Austrumiem, tur Donavas monarhijas slāvu zemēs sākta ievest panslāvisma idejas, 
lai apvienotu visas slāvu zemes zem viena cara sceptera, Austroungārija uz to atbildēja 
ar Ukrainas idejas uzstādīšanu, sākdama to ieviest dzīvē caur Galīciju uz Austrumiem. 
Galīcijā ukraiņi dabūja dažādas politiskas tiesības uz poļu rēķina: vidus un augstskolās 
ieveda mācību pasniegšanu ukraiņu valodā. Par propagandistiem tika paņemti Ukrainas 
inteliģences labākie spēki, kā profesors Proševskis un citi.

Neskatoties uz to, pašā Krievijas Ukrainā līdz revolūcijai Ukrainas neatkarības ideja 
bija tikai neatkarīgs jauks sapnis. Revolucionārās brīvības un tautu pašnoteikšanās lo-
zungs atvēra neatkarīgajiem plašu darbības lauku. Austroungārija un Vācija, protams, 
savos personīgos nolūkos sāka arī enerģisku Ukrainas propagandu kara gūstekņu – uk-
raiņu starpā un vēlāk sāka no šiem gūstekņiem sastādīt pat kara pulkus Ukrainai.

Bet reālus spēkus un līdzekļus priekš Ukrainas valsts neatkarīgie ieguva tikai pēc 
tam, kad 1917. gadā iesākās krievu armijas sabrukums un virspavēlniecība nolēma cīņā 

236 Latvijas Kareivis, Nr. 1, 4, 6, 9, 12 (1920).
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pret lielniecisma ideju uzstādīt nacionālisma ideju. Iesākās karaspēka nodaļu un pat 
fronšu nacionalizēšana. Tad arī visa dienvidrietumu un Rumānijas fronte tika naciona-
lizētas. Bet no ļaužu masas, kuru aizrāvusi propaganda, īsā laikā nav iespējams radīt 
armiju. Lai gan ukraiņu karspēka nodaļas nebija lielinieciskas, bet daudz ko no pēdējām 
arī neatšķīrās. 1918. gadā lielinieki sasniedza Kijevu, pēc niknām ielu kaujām ieņēma to 
un ukraiņi atgāja uz Žitomiru  – Koveļu. Ukrainas Centrālā Rada, pārliecinājusies savā 
nespēkā, nāca pie slēdziena, ka tikai ārzemnieku palīdzība var glābt Ukrainu no lieli-
niekiem. Tā kā reālu palīdzību ar bruņotu spēku tad varēja sniegt tikai centrālās valstis, 
ukraiņi griezās pie Vācijas.

Tiešām, Vācija arī sniedza šo palīdzību ātri un enerģiski. Atriezusies Kijevā vācu štiku 
apsardzībā un uzņemdamās plašas un visai bagātas zemes pārvaldību, Centrālā Rada 
uzņēma sociālā ziņā demokrātisku, bet nacionālā – pavisam šovinistisku kursu. Lai tiktu 
augstākos valsts amatos, nevajadzēja zināšanas un piedzīvojumus (pieredzi. A. P.), vaja-
dzēja būt tikai demokrātam un īstam ukrainim. Pateicoties šim apstāklim, ļoti atbildī-
gus un augstus amatus ieņēma dažādi avantūristi un spekulanti. Šie avantūristi maz ko 
saprata no valsts darīšanām un maz viņiem rūpēja dzimtenes labklājība, bet par to viņi 
jo vairāk rūpējās par savām personīgām interesēm un ļoti labi saprata valsts mantu pār-
vērst par savu īpašumu. Šo iemeslu dēļ Centrālā Rada drīz vien zaudēja savu autoritāti, 
cieņu un visu šķiru iedzīvotāju, pat vācu uzticību. Dažādu likumu, pavēļu un rīkojumu 
tika izdots bez skaita, bet tie nebija saskaņoti un bieži vien runāja viens otram pretī. Vie-
nas ministrijas orgāni bremzēja otras ministrijas orgānu darbību. Pēdīgi nepārdomātais 
agrārlikums un rīkojumi agrārjautājumā radīja pilnīgu neuzticību kā zemniekos, tā arī 
muižniekos. Pēc līguma ar Vāciju, Ukrainai vajadzēja zināmos termiņos piegādāt Vācijai 
zināmu daudzumu labības, bet, pateicoties pilnīgai nemākulībai valsti pārvaldīt, labība 
netika piegādāta. Bet par to Centrālā Rada, turēdama valdības grožus savās rokās vienī-
gi pateicoties vācu štikiem, uzsāka slepenas sarunas par vāciešu izdzīšanu no Ukrainas 
ar otro poļu korpusu, kurš arī tajā laikā gāja cauri Ukrainai. Saprotams, šīs sarunas ne-
palika noslēpums.

Tuvojās sējas laiks. Agrārlikuma un rīkojumu nenoteiktības dēļ ne zemes īpašnieki, 
ne arī bezzemnieki nezināja, kam zeme pieder un kam tā jāapsēj. Šis stāvoklis uztrauca 
kā zemes īpašniekus, tā arī vāciešus. Pēdējie labību nebija dabūjuši, bet neraža draudēja, 
ka arī nākotnē to nedabūs. Tādā kārtā kopīgas intereses tuvināja vāciešus zemes īpaš-
niekiem – labības ražotājiem. Ukrainas lielgruntnieki un kapitālisti nodibināja „rūpnie-
cības-tirdzniecības-finanšu savienību”. Šī savienība sasauca aprīļa mēneša beigās Kijevā 
labības ražotāju kongresu. Tai laikā gan Kijevā visas sapulces bija noliegtas, labības ra-
žotāju priekšstāvji, kurus vadīja minētā savienība un pabalstīja vācieši, 29. aprīlī tomēr 
sapulcējas cirka ēkā, kur Ukrainas iedzīvotāju vairākuma šķiras priekšstāvji pieņēma re-
zolūciju par neuzticības izteikšanu Centrālajai Radai un ievēlēja par Ukrainas pārvald-
nieku Skoropadski.

Nākošajā dienā sapulcējas Centrālā Rada, lai apspriestu radušos stāvokli. Vācu zal-
dātu nodaļa ielenca ēku, kurā šī sapulce notika, un arestēja dažus Radas locekļus un 
ministrus, kurus apvainoja kriminālnoziegumos. Pēc tam Centrālā Rada pasludināja sevi 
par atceltu. Tā notika apvērsums bez šāviena, bez trokšņa un bez kādām baumām.

Kriminālnoziegumos apvainotos bijušos ministrus tiesāja atklātā tiesas sēdē. Lasot 
apvainoto izteikumus, kurus nodrukāja Kijevas laikraksti, tie atstāj humoristisku no-
stāstu iespaidu, tik naivi, lai neteiktu vairāk, tie ir.
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Šim pirmajam valsts nodibināšanas mēģinājumam, liekas, vajadzēja ukraiņus pār-
liecināt, ka, lai kādu darbu sekmīgi veiktu, ir vajadzīgs, lai šo darbu vadītu piedzīvojuši 
lietpratēji, ka, ja jūras nespeciālists nevar vadīt kuģi pa Dņestru, tad jo bēdīgāks iznākums 
var būt, ja valsts kuģa vadību nodod cilvēkiem, kuri no valsts darīšanām neko nejēdz.

II
Hetmaņa Ukraina
Hetmanis Skoropadskis, ieņēmis Ukrainas troni, izsacīja pašus labākos un visiem 

pieņemamos vēlējumus, aizmirsdams, ka ar labiem vēlējumiem arī elle ir bruģēta. Bū-
dams viens no lielākajiem zemes īpašniekiem Ukrainā, krievu dienesta kavalērijas ofi-
cieris, bet cilvēks ar vāju gribas spēku, hetmanis Skoropadskis padevās pilnīgi „Protofis” 
(rūpniecības, tirdzniecības un finanšu sabiedrība) iespaidam, jo vairāk tāpēc, ka „Proto-
fis” izvirzīja viņa kandidatūru uz hetmaņa posteni. Tāpēc arī hetmaņa politika pēc savas 
būtības bija tā pati „Protofis” politika. Ja vēsturnieki, aprakstīdami Burbonu restaurāci-
ju, saka, ka franču muižnieki revolūcijas laikā nekā (laba) nav mācījušies un nekā (slikta) 
nav aizmirsuši, tad to jo vairāk var attiecināt uz „Protofis”. „Protofis” ne domāt nedomā-
ja par tik nepieciešamajām agrārreformām. Pats hetmanis bija par reformām, bet viņu 
izvešanu dzīvē aizvien atlika. Viens no „Protofis” locekļiem, 400  000 desetīnu zemes 
īpašniekiem, izteicās: „Nevienas desetīnas no savas zemes es zemniekiem neatdošu”. 
Pēc pārdzīvotās revolūcijas „Protofis” domāja uzturēt zemē kārtību pēc 1906. gada pa-
rauga ar soda ekspedīcijām. Tā kā vācieši atteicās no uzstāšanās ar soda ekspedīcijām, 
tad šim nolūkam tika formētas atsevišķas nodaļas un komandantu sotņas no brīvprātī-
gajiem oficieriem. Zināms, šajās sotņās un soda ekspedīcijās tika uzņemti tikai tie oficie-
ri, kuri nevarēja atrast sev citu darbu, tas ir, sliktākie. Zem „Protofis” iespaida guberņu 
un apriņķu administrācija tika vervēta no pašiem melnsimtnieciskajiem elementiem, 
viņu administratīvajām spējām nepiegriežot nekādu vērību. Varas vīru patvaļu var rak-
sturot šādi fakti. Kādā Harkovas guberņas muižā nozuda cūka. Muižas īpašnieks, turklāt 
arī cukura fabrikants, būdams iekšlietu ministra labs paziņa, telegrafē ministram, ka 
sādžā nav vairs viss kārtībā, sākoties lielnieciski nemieri un tāpēc nepieciešams izsūtīt uz 
sādžu rotu vāciešu. Apriņķa priekšnieks turpretim ziņo, ka viss ir mierīgi, nekādu vācie-
šu nav vajadzīgs, jo tas tikai velti uztrauktu iedzīvotāju prātus. Tomēr vāciešu rota tiek 
atsūtīta un, segdamies zem viņas, vietējā soda ekspedīcijas nodaļa, neatradusi cūkas 
zagli, izper trešo daļu vīriešu sādžā. Kāds no soda ekspedīcijas priekšniekiem savu va-
ronību raksturoja šādi: „Kad lietainā laikā man nākas braukt pa sādžām un miestiņiem, 
es savus zābakus citādi netīru – žīdiem un huligāniem es pavēlu nolaizīt ar mēli dubļus 
no maniem zābakiem”. To runāja vidēja mūža krievu kapitāns. Tanī pat laikā visur un pār 
visu valdīja pilnīga spekulācijas un kukuļošanas bakhanāle. Ierēdņi ar nelielām algām un 
līdzekļiem žūpoja pa restorāniem un kabarē, maksādami par pusdienām un vakariņām 
tūkstošiem rubļus.

Militārā ziņā hetmaņa valdība turpināja Centrālās Radas programmu ar visām viņas 
negatīvām un pozitīvām īpašībām. Jāpiemin, ka Centrālā Rada bija uzsākusi kolosālus 
organizācijas darbus. Visas krievu karaspēka daļas, kas šai laikā vēl bija palikušas Ukrai-
nā – veselas divīzijas un korpusi (zināms, viņu materiālā daļa, oficieru sastāvs un neliels 
kareivju skaits) – tika ieskaitīti Ukrainas dienestā. Tā kā kara ministrs kā kabineta locek-
lis bija reizē politisks darbinieks, tad viss armijas radīšanas un veidošanas darbs faktiski 
atradās ģenerālštāba priekšnieka rokās. Par ģenerālštāba priekšnieku bija jauns krievu 
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ģenerālštāba pulkvežleitnants. Viņš nostādīja lietu tik veikli un taktiski, ka par viņu daudz 
vecākie ģenerālštāba pulkveži un ģenerāļi nejutās apvainoti, redzot priekšgalā jaunāku 
virsnieku. Ukrainas ģenerālštābā pamazām salasījās krievu ģenerālštāba labākie spēki; 
visi viņi strādāja ļoti produktīvi, atstājot ģenerālštāba priekšniekam politisko darbu. Cik 
Centrālās Radas ministrijās valdīja šovinisms pret visu krievisko, tikpat daudz tolerances 
bija ģenerālštābā; šeit prasīja tikai pēc talantiem, kas vēlas strādāt zemes labā.

Hetmaņa laikā tika turpināta šī pati politika. Organizējot atsevišķus kadrus un nā-
kamās armijas materiālo pusi, armiju komplektēt un formēt Centrālā Rada nevēlējās, 
baidoties, ka armija var izcelt kontrrevolūciju. Arī hetmanis izvairījās no šī darba, bet jau 
aiz gluži pretējiem iemesliem – baidīdamies, ka armija var izvest kontrrevolūciju. Visva-
renais „Protofis” paziņoja, ka armijas uzturēšanai viņš naudas nedos, ka armija viņam 
nav vajadzīga, jo viņa zemes un kapitālus apsargās vācieši vismaz vēl piecu gadu laikā. 
Jāpiezīmē, ka „Protofis” sastāvēja no muižniekiem un kapitālistiem, kas sevi skaitīja par 
īstiem krieviem. Tādējādi krievu ļaudis, kaut gan sirdī vācus neieredzēja, labprāt bija ar 
mieru dzīvot vācu štika aizsardzībā, lai tikai ne par matu nebūtu jāpiekāpjas savās tiesī-
bās un privilēģijās iedzīvotāju labā.

No 1918. gada pavasara līdz pat vēlai ziemai Ukraina bija vienīgā laimīgā mala agrā-
kās krievu ķeizaristes robežās, kur varēja dzīvot pilnīgi mierīgi un dabūt visu nepiecieša-
mo par samērā lētām cenām. Tāpēc uz Ukrainu traucās ļaudis no visām bijušās Krievi-
jas malām. Ukrainā aizvien vairāk sanāca krievu inteliģence ar „apvienotās, nedalāmās 
Krievijas” orientāciju. Šie ļaudis izmantoja visus Ukrainas miera un kārtības labumus, 
jo rijīgi viņi ēda Ukrainas maizi, bet tanī pat laikā uz katra soļa lamāja Ukrainu kā tādu; 
visus, kas nesa Ukrainas formu, viņi sauca par nodevējiem. Šī krievu inteliģence bija tik 
tuvredzīga, ka apzinīgi aizcirta zaru, uz kura pati sēdēja.

Jūnijā un jūlijā bija pilnīga iespēja pārveidot Ukrainu par spēcīgu valsti, kura pēc pā-
ris mēnešiem būtu spējīga uzturēt kārtību zemes iekšienē un nebaidīties arī lielinieku 
uzbrukuma no ārienes. Šim nolūkam vajadzēja tikai īstenot zemes reformu – kaut ne-
lielu daļu no kroņa un muižnieku zemes nodot fermeriem pret mērenu atlīdzību. Ne-
darīdams ne to, ne šo, neuzrādīdams vispār nekādu noteiktu virzienu iekšējā politikā, 
hetmanis beidzot nonāca starp divām ugunīm.

Centrālās Radas piekritēji pēc viņas padzīšanas mazliet pieklusa, bet ieročus neno-
lika; viņi organizēja sistemātisku propagandu pa visu zemi. Viņi apvainoja hetmani un tā 
valdību, ka politiski ekonomiskajā dzīve tiek atjaunots ne vien vecais režīms, bet dzimt-
būšana (eksekūcijas pret zemniekiem); apsverot lietu no nacionālā viedokļa, hetmanis 
parādījis sevi ne vien par rusofīlu, bet rīkojies viscaur kā maskēts krievu ģenerālguberna-
tors. Vienīgi nacionālajai propagandai 1918. gadā iespaida nebija, bet apmierinājusies ar 
ekonomisko un sociālo, viņa uzrādīja labas sekmes. 

No otras puses, aizvien vairāk no Krievijas ieplūstošā inteliģence apvainoja hetmani 
nodevībā pret Krieviju. Darbā tika laistas visprovokatīvākās baumas. Runāja, piemēram, 
par kādu ģenerāļa Deņikina rīkojumu, ka visi ģenerālštāba oficieri, kuri līdz zināmam 
laikam nebūs atstājuši apkaunojošo un nodevīgo dienestu Ukrainas armijā, tiks izsludi-
nāti par valsts nodevējiem utt. Bet neskatoties uz visu to, vienlaikus ar šādām baumām 
un aģitācijām, Deņikina oficieri pilnā formā staigāja brīvi par Kijevu. Kijevā pat atklāti 
rīkojās brīvprātīgo armijas vervēšanas birojs; vēl vairāk – Ukrainas valdība brīvprātīgo 
armijai izsniedza dažādus kara materiālus.

Centrālās Radas piekritēji, tā saucamie „neatkarīgie”, šinī brīdī izrādīja diezgan 
daudz takta un sapratnes. Viņi sacīja tā: „Hetmani padzīt ir pilnīgi mūsu spēkā; bet mēs 
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to nedarīsim vismaz līdz tam laikam, kamēr viņš kaut cik vēl rīkosies kā ukrainis; jo sace-
ļoties patlaban pret hetmani, mūs aprīs lielinieki.”

Turpretim krievu inteliģences domas bija tās, ka labāk, lai valda lielinieki, tikai ne 
patstāvīga, pat ne autonoma Ukraina. Vasarā pie varas esošā Ukrainas inteliģence arī 
nedomāja par pilnīgu patstāvību, bet aprobežojās ar autonomijas prasībām. Turpretim 
vairums no valdības un sevišķi kara partija pat nepulējās atrisināt nākošās attiecības 
starp Krieviju un Ukrainu, bet strādāja ar vienīgo nolūku – uzturēt šai bagātā zemē kār-
tību un glābt no lielinieku posta. Militārajās aprindās tika pat izvirzīts samierināšanās 
projekts caur apģērba formu: pēc vācu parauga, nest pie cepures divas kokardes – krievu 
un ukraiņu. Pie Deņikina nosūtīja delegācijas – bet viss velti; tuvināšanās un apvienoša-
nās nevarēja notikt, jo par daudz kareiviski bija noskaņoti Ukrainā dzīvojošie Krievijas 
pavalstnieki. Mani visvairāk pārsteidza tas, kāpēc šie kareiviskie oficieri un ģenerāļi necī-
nījās Deņikina armijas rindās pret lieliniekiem, bet sēdēja Kijevā, Odesā un citās pilsētās, 
nodarbodamies ar diezgan aizdomīgu spekulāciju. Viņi bija atvēruši veselu rindu atklāto 
namu, spēļu zāļu un tējnīcu; klubos kā priekšnieki sēdēja cienījami ģenerāļi, pat ar Jura 
krustiem pie krūtīm, bet visa administrācija un kalpotāji sastāvēja no oficieriem. Kijevā 
dzīvoja ne mazāk par 10 tūkstošiem krievu oficieru, Odesā 10 tūkstoši un ne mazums 
citās pilsētās.

Spekulācija, žūpošana, izšķērdīga dzīve lielajos centros, patvaļa un kukuļu ņemšana 
pie administrācijas, reformu un likumības trūkums – viss tas drīz vien panāca loģisko 
atbalsi. Vairākās vietās notika sacelšanās, dažās par diezgan lielos apmēros. Piemēram, 
jūlijā sākās lieli nemieri Kijevas guberņas dienvidos. Šī sacelšanās Taraščanskas apriņķī 
organizatoriski saplūda kara vienībā („Taraščanskas divīzija”) un, veikli manevrējot, iz-
vairījās no sekojošā vācu karaspēka; viņa pārcēlās pār Dņepru un 10–12 tūkstošus liela 
atstāja Ukrainas robežas, pāriedama pie lieliniekiem. Jūlijā sekoja sacelšanās Svenigo-
rodskas apriņķī. Nemiernieki uzbruka turpat esošai oficieru nodaļai, kura kopā ar divām 
pienākušām vācu rotām ieslēdzās cukurfabrikā. Pēc triju dienu ielenkšanas ieslēgušies 
padevās ūdens trūkuma dēļ. Visi šie nemieri un sacelšanās galu galā tika likvidēti no 
vācu karaspēka. Valdība un krievu inteliģence ticēja, ka vācu militārie spēki vēl ilgi viņus 
apsargās no pašu pilsoņiem, tāpēc nepiegrieza nekādu vērību nemieriem – vētras vēst-
nešiem. Nopietnākie un tālredzīgākie ļaudis neatlaidīgi pieprasīja valsts pārvaldīšanu 
noorganizēt tā, lai vismaz iekšējo kārtību varētu uzturēt pašu spēkiem. Tika iesniegti da-
žādi jauninājumi un reformu projekti, bet visi viņi atdūrās uz nepārvaramiem šķēršļiem 
un aprakās papīru blāķos.

III
Hetmaņa un brīvprātīgo laikmets
Šis laikmets bija īss, toties pilns dziļu pārdzīvojumu. Kad sākās vācu satriekšana rie-

tumos, uzliesmoja revolūcija Bulgārijā, kad visiem palika skaidrs, ka Vācijas varenībai 
tuvojas gals un tātad uz viņas atbalstu zuda Ukrainas cerības, – šad un tad hetmaņa 
galminieki atminējās, ka viņiem nav armijas, bet armija tomēr visā drīzumā būs vajadzī-
ga. Iesākās drudžains darbs, lai radītu kaut jel kādu armiju. Līdz šim Ukrainā bija safor-
mēts astoņu korpusu, četru kavalērijas divīziju un atsevišķās apvienotās (kājnieku un 
jātnieku) divīzijas oficieru un instruktoru kadrs, un vienīgi pēdējā bija ap 2½ tūkstošu 
štiku – tāds, lūk, viss Ukrainas bruņotais spēks, ko savā piecus mēnešus ilgajā valdīšanas 
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laikā bija organizējusi hetmaņa valdība, zināms, neskaitot viņa komandantu nodaļas un 
sotņas no brīvprātīgajiem, lielāko tiesu oficieriem. 

Runājot ar Puškina vārdiem, „jau zemē slepus nemiers auga” („Ukraina gluho vol-
novalas”). Šis nemiers nāca no divām pusēm: no „apvienotās, nedalāmās Krievijas” un, 
savukārt, no neatkarīgās Ukrainas piekritējiem. Abas puses vēlējās hetmaņa valdības 
gāšanu: pirmā – lai pievienotu Ukrainu Krievijai, otrā – lai nodibinātu šauri nacionālu 
valdību. Bet bija arī trešā puse – lielinieki, kuri uzmanīgi sekoja notikumiem un lēja ūde-
ni uz nacionālā šovinisma dzirnavām. Kā pirmie uzstājās Deņikina sekmju sadrošinātie 
rusofīli. Iesākās stipra aģitācija starp oficieriem; viņus baidīja ar to, ka Deņikins ātri vien 
ienāks Kijevā un nodos tiesai visus hetmaņa oficierus par valsts nodevību; tāpēc katra 
godīga oficiera pienākums novilkt ukraiņu formu un vai nu laisties uz Donu, vai kā ci-
vilam cilvēkam gaidīt Deņikina ierašanos Kijevā. Šai propagandai bija sekmes, oficieri 
jau sāka runāt par pievienošanos Deņikinam. Tanī pat laikā uz hetmani darīja spiedienu 
arī visspēcīgā „Rūpnieku, tirgotāju, finanšu savienība”. Kad revolūcija iedegās arī pašā 
Vācijā un uz viņas štikiem zuda pēdējās cerības, tad hetmanis Skoropadskis paziņoja, 
ka viņš ir krievu ģenerālis un pārvalda Ukrainu tikai līdz satversmes sapulcei. Līdz ar to 
Deņikina piekritējiem tika atļauts pa visu Ukrainu formēt brīvprātīgo nodaļas ar tiesī-
bām uzturēt viņas no valsts kases. Liekas, rusofīliem nu vajadzēja būt apmierinātiem, 
bet patiesībā ne rusofīlus, ne arī pašu Deņikinu tas vēl neapmierināja: brīvprātīgie sāka 
izrādīt vēl lielāku naidu pret ukraiņu oficieriem, bet hetmaņa nosūtīto misiju Deņikins 
uzņēma ļoti nedraudzīgi.

Tad galīgi zuda Ukrainas patstāvības partiju pacietība un arī viņas uzstājās atklāti. 
Oktobrī Belaja-Cerkovjē (Bila Cerkva) notika sacelšanās pret hetmani un jaunas valdī-
bas – direktorijas – izsludināšana ar Petļuru priekšā. Šī savā sākumā ne visai plašā sacel-
šanās nevarēja tomēr tikt likvidēta, jo hemanim nebija organizēta karaspēka, bet vācieši 
jau atteicās iejaukties Ukrainas iekšējās lietās, – viņiem pašu mājās bija revolūcija, otr-
kārt, Kijevā formējās tiem naidīga brīvprātīgo armija. Tā kā brīvprātīgie hetmani neatzi-
na, tad visu zemes bruņoto spēku – kā brīvprātīgo, tā arī ukraiņu – priekšgalā tika no-
likts grāfs Kellers. Viņš bija brašs karavīrs, bet vājš organizators un vēl vājāks kā politiķis. 
Tomēr, būdams tikai nomināli padots hetmanim, viņš bija zemes faktiskais valdnieks. 
Brīvprātīgie ieņēma aizvien naidīgākas pozīcijas. Šādu tādu brīvprātīgo nodaļu, družīnu 
un organizāciju štābi auga kā sēnes, kaut gan štiku skaits viņās auga apbrīnojami lēni.

Petļuras sacelšanās auga, pletās plašumā, apdraudot jau pašu Kijevu; tiesa, no sā-
kuma tā parādījās atsevišķu neorganizētu nodaļu rīcībā: katrs no Petluras piekritējiem 
ar hetmani neapmierinātajos apgabalos savervēja atsevišķu nodaļu un katrs ar savu 
nodaļu devās kopējā virzienā uz Kijevu, jo tur viņus gaidīja bagāts laupījums. Drīz vien 
pie nemierniekiem parādījās arī organizācija: viņu priekšgalā stājās direktorija no pie-
ciem locekļiem ar Petļuru kā pirmo. Tanī pat laikā Petļura skaitījās arī par karaspēka 
virspavēlnieku  – Golovnij Ataman. Viņa štāba priekšnieks un faktiskais kara darbības 
vadītājs bija ģenerālis Ozeckis, pārnācējs no Centrālās Radas un hetmaņa galvenā štā-
ba, cilvēks diezgan viltīgs un divkosīgs, tomēr ne jau tik gudrs, izbijis krievu dienesta 
gvards. Pret Petļuru izsūtītajām brīvprātīgo nodaļām sākumā bija zināmas sekmes, bet 
pašu iedzīvotāju naidīgā izturēšanās pret tiem, kā arī disciplīnas trūkums viņu rindās, 
izjauca tālākās sekmes. Pateicoties ārkārtīgai nolaidībai, pie Poltavas brīvprātīgie tika 
divreiz sakauti un drīz vien Kijeva no Dņepras labā krasta bija ielenkta. Bet hetmanis 
un Kellera pēcnācējs kņazs Dolgorukijs griezās pēc palīdzības pie vāciešiem. Pēc ilgām 
sarunām vācieši piekrita. Viņi gāja uzbrukumā un mazliet atspieda Petļuras karaspēku, 
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bet pēc tam uzbrukumu pārtrauca, jo starp kņazu Dolgorukiju un vācu štābu bija iz-
cēlušās nesaskaņas; kņazs Dolgorukijs, kā Rurika pēcnācējs, nebija varējis apslēpt savu 
augstprātību vācu ģenerāļiem. Neskatoties uz to, vācieši tomēr paziņoja Petļuram, ka 
Kijevā viņu nelaidīs, un norādīja uz līniju, kurai Petļuras karaspēks nedrīkst pāri iet; uz šīs 
līnijas vācieši izlika visai retas sargu nodaļas, kuras tomēr bija pietiekoši spēcīgas līnijas 
nodrošināšanai. Tai pašā laikā iesākās sacelšanās arī Dņepras kreisajā krastā, tomēr vi-
ņas neattīstījās tik spēji un cīņa ar tām sākumā ritēja sekmīgi, bet uz novembra beigām 
petļurieši arī še sāka jau tuvoties Kijevai.

Kijeva, vēl tikai janvārī un februārī pārlaidusi lielinieku briesmas, uz novembra vidu 
sāka atkal dzīvot drudžainas dienas. Restorānos un klubos plītēja brīvprātīgie, bet avīzēs 
rakstīja par to, ka petļuriešu bandas drīz būs galīgi iznīcinātas; tak lielgabalu dunoņa 
nāca aizvien tuvāk pilsētai un maize ar katru dienu palika dārgāka. Pēc tam, kad Odesā 
izkāpušie franču spēki kņazam Dolgorukijam apsolīja palīdzību, viņa attiecības ar vācie-
šiem palika vēl sliktākas. Taču solījums palika tikai solījums, un vācieši turklāt paziņoja, 
ka naktī uz 8. decembri viņi noņem savas sargu nodaļas un kārtību Kijevā uzturēs tikai 
tajās vietās, kur atrodas viņu karaspēks. Kņazs Dolgorukijs, pilnīgi saprazdams savu spē-
ku vājumu, tomēr neko nedarīja, lai atvilktu un glābtu savus karavīrus, labi zinādams, ka 
brīvprātīgos sagaida petļuriešu nikna atriebība. Kad 8. decembrī plkst. 11 dienā Dolgoru-
kijam tika ziņots, ka Petļuras karaspēks laužas jau pilsētā, viņš ievaicājies tikai: „Bet ko 
tad vācieši?” – un izgājis, pamezdams visu savam liktenim. Vai priekšnieks var pamest tā 
savus apakšniekus, neaprādīdams (nepaskaidrodams. A. P.) pat apstākļus, un cerēt vēl 
kādreiz izmantot viņu uzticību? Šie karavīri bija mobilizēti un viņus piespieda cīnīties ne 
priekš sevis, bet priekš Dolgorukija, un vairākums viņu bija tādi pat nabagi kā petļurieši.

Kā uz burvju zižļa mājienu stundas laikā Kijevā izgaisa visi brīvprātīgo mundieri, bet, 
ja kāds vēl nepaspēja noslēpt piederības zīmes pie brīvprātīgo armijas, izrēķināšanās ar 
viņu bija īsa. Drausmīga bija nakts no 8. uz 9. decembri Kijevā, nemitīga šaudīšanās uz 
ielām un pa mājām. Daudz līķu vairākas dienas gulēja uz ceļu bruģiem, sevišķi pa pilsē-
tas nomalēm.

Tā tika nogāzta hetmaņa valdība, jo nekā (slikta) viņa nebija aizmirsusi no cara režī-
ma laikiem un nekā (laba) nebija mācījusies revolūcijas laikā. 

IV
Ieņēmis Kijevu un visu Ukrainas teritoriju, Petļuras karaspēks tanī pat laikā ieguva 

visus hetmaņa valdības līdzekļus un bagātības. Tā kā sacelšanās pret hetmani sākās no 
zemes nomalēm virzienā uz centru, tad, protams, hetmaņa piekritēji izvest neko neva-
rēja. Petļuras rīcībā pārgāja diezgan labi nostādītas finanses (100 karbovanci = 120 vācu 
markas), samērā labi dzelzceļi (ripošā materiāla netrūka), bagātīga kara manta – ieroču 
un šaujamo līdzekļu krājumi, apģērbs un uzturs 500 000 lielai armijai, pilnīgi organizēti 
kadri priekš 8 korpusiem, 3 kavalērijas divīzijām ar attiecīgo tehnisko karaspēka dau-
dzumu, teicams ģenerālštābs un bez tam labi izveidots valsts aparāts. Petļuram atlika 
tikai ar vajadzīgo mākslu visu izmantot, lai dzīve ietu normālu gaitu un nostiprinātos 
jaunā kārtība. Arī ārējā politikā stāvoklis bija jo labvēlīgs. Kā redzējām, Odesā izceltais 
Sabiedroto karaspēks hetmanim nepalīdzēja, jo ieskaitīja viņu par vācu draugu un ielik-
to, turpretim Petļura kā hetmaņa pretinieks reizē ar to tika turēts par vācu ienaidnieku 
un sākumā Sabiedrotie uz viņu skatījās labvēlīgi; šo stāvokli vajadzēja izmantot. Turpre-
tim Petļura neizmantoja labvēlīgo situāciju, bet gluži otrādi  – Odesas tuvumā iznāca 
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Sabiedroto un Petļuras karaspēku sadursme, un taisni pēdējā vainas dēļ. Šinī ziņā ar 
Petļuras valdību notika tas pats, kas raksturīgs priekš visām jaunizveidotām valstīm ar 
nepiedzīvojušām valdībām priekšgalā: petļuriešu valsts vīri, nogāzuši hetmani, uzlidoja 
tik augstu, ka vairs zemi zem sevis neredzēja; sak’, mēs gudrākie un stiprākie par visiem, 
mums nav no citiem ko bīties un lieki pie citiem atbalstu meklēt – „mums nevajag nekā-
du orientāciju, mums pašiem sava orientācija”.

12.  decembrī Kijevā svinīgi ienāca Petļura. Svinīgi bija organizēta saņemšana, to-
mēr Kijevas iedzīvotāji nevis uzgavilēja, bet bija pat ļoti drūmi, jo nevajadzēja sevišķas 
tālredzības, lai saprastu, ka vēlākais pēc diviem mēnešiem Kijevā šādā pat kārtā ienāks 
lielinieki. Tādu pārliecību iedzīvotājos nostiprināja petļuriešu karaspēks un valdības rī-
kojumi. Brīvprātīgi Petļuras rindās sanākušais karaspēks, aizdomīga nemiera pilns, bija 
rekrutēts vai nu no bezdarbniekiem (kas negribēja strādāt, kaut pieprasījums pēc strād-
niekiem Ukrainā bija jo liels), vai arī no lauku darbus beigušajiem, kas tagad vēlējās iedzī-
voties ar laupīšanu. Oficieru sastāvs bija no ļaužu vidus, kuriem pie hetmaņa nelaimējās 
un vienīgi tāpēc, ka viņi vai nu patvarīgi sev piesavinājās vairākas činas (amatus), vai arī 
savā darbā nekā nejēdza. Ieejot Kijevā, petļuriešu karaspēks bija sagrupēts trijos kor-
pusos: 1) Sečas strēlnieki, 2) Melnjūrieši un 3) Aizkrācieši. Pirmo komandēja austriešu 
oberleitnants Konovalecs, otro – krievu dienesta praporščiks Peļeščuks, trešo – krievu 
dienesta pulkvežleitnants Balbačans. Bez tam vēl pastāvēja vesela sērija dažādu nodaļu, 
kuras komandēja nevienam nepazīstami, pat lasīt un rakstīt nepratēji, staiguļi. Atkārto-
jās tas pats, kas Centrālās Radas laikā: atnāk pie „Augstās Direktorijas” locekļa vai ne-
izglītota ministra kāds nepazīstams subjekts un, dūri pret krūtīm sizdams, apgalvo, ka 
viņš ir viens ļoti godīgs un gudrs ukrainis, ka hetmaņa laikā viņš par savām nacionālajām 
tieksmēm vajāts, bet tagad grib kalpot un palīdzēt Ukrainai – viņš organizēs ļoti stipru 
karaspēku, pārvaldīs apriņķi vai rūpniecības apgabalu utt. Šim subjektam noticēja, viņš 
dabūja avansu un bieži vien aizbrauca uz neatgriešanos; bet notika arī tā, ka, izmanto-
dams savas pilnvaras, viņš nodarbojās ar „rekvizēšanu”. Avansus un pilnvaras jo vairāk 
saņēma dažādi Direktorijas locekļu un ministru radinieki vai pazīstami.

Augstākā vara kā agrāk palika „augstai direktorijai”, ministrijas sastādījās sociālis-
tiskas. Nekavējoši tika izdots likums par zemes nacionalizāciju. Šis likums izrādījās tik-
pat pazudinošs priekš Petļuras, kā savā laikā agrārreformu trūkums priekš hetmaņa: 
visa Ukarainas zemniecība sāka izturēties naidīgi pret Petļuru.

Kamēr valdība Kijevā svinēja savu uzvaru pār hetmani un Galīcijas apvienošanos ar 
Ukrainu (Galīciju pievienoja Ukrainai zem Ukrainas Tautas republikas Rietumu apgabala 
vārda ar plašas autonomijas tiesībām) – ziemeļos un rītos sāka kustēties lielinieki. Jā-
atzīmē, hetmaņa valdība bija noslēgusi ar lieliniekiem kaut ko pamieram līdzīgu, tāpēc 
Ukraina lieliniekiem zināmā mērā bija pieejama un to viņi plaši izmantoja savus propa-
gandas un organizāciju dibināšanas mērķiem. Nākot pie varas Petļuras sociālistiskajai 
valdībai, lielinieki ārkārtīgi veikli un saprātīgi izmantoja apstākļus sev par labu – kā poli-
tiskā, tā militārā ziņā. Politikas laukā lielinieku aģitatori maskējās par īstiem ukraiņiem, 
bet aši uzbruka visam tam, kas sekmēja likumību un kārtību, saucot to par hetmaņa kār-
tību un veco režīmu. Tā kā Petļura nevarēja uzreiz radīt savu jauno valsts aparātu, jo tas 
prasa ilgāku laiku un daudz intensīvāku pūļu, viņš izmantoja hetmaņa valsts iestādes, 
apmainīdams tajās tikai neuzticamo un kaitīgo darbinieku daļu ar jaunu. To uztvēra un 
savukārt izmantoja lielinieki valstiskās kārtības jaukšanas propagandai. Ja kāds pūlējās 
ievest un nostiprināt disciplīnu karaspēkā, lielinieku aģitatori acumirklī brēca: „Tas ir ve-
cais režīms, tas ir kaut kas sliktāks par hetmaņa laikiem! Mums ir apzinīga tautas armija, 
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mums lieka katra piespiedu disciplīna! Mums ir un būs apzinības disciplīna!” Šo lielinieku 
aģitāciju pabalstīja ļoti daudzi goda vīri no ukraiņiem, nezinādami, ko dara; sacelšanās 
laikā viņi bija ieņēmuši augstus posteņus, tas bija pāri viņu piedzīvojumiem un zināša-
nām; juzdami, ka pie tiesiskas valsts iekārtas un dzīves viņi savus posteņus nevarēs pa-
turēt un tomēr nevēlēdamies viņus pamest, – tie neapzinīgi pieslējās lielinieku aģitācijai.

Militārā ziņā lielinieki izmantoja robežu neaizsargāšanu no ukraiņiem varas pār-
ņemšanas laikā, piepludināja pierobežu apgabalus ar saviem aģitatoriem, organizēja 
sacelšanās uz vietām un pamazām jau sāka ieņemt pierobežu pilsētas. Kad petļuriešu 
valdība pieprasīja Maskavā, uz kāda pamata tiek pārkāpti pamiera noteikumi starp Uk-
rainu un padomju Krieviju, Čičerins atbildēja, ka viņam ne prātā nenākot pārkāpt pa-
miera līgumu; neviena padomju karaspēka daļa vēl Ukrainas robežas neesot pārgājusi, 
bet gan pēc viņa (Čičerina) ziņām, dažas Ukrainas pilsētas un apriņķi paši sevi izsludinot 
par lieliniekiem un paši pievienojoties padomju Krievijai. Pamatojoties uz tautu pašno-
teikšanās tiesībām, viņš (Čičerins) esot spiests tos pieņemt, lai ievestu tur kārtību un 
noorganizēšanos, un tāpēc esot ļoti iespējams, ka padomju karaspēks ieņemšot no Uk-
rainas atkritušos un padomju Krievijai pievienojošos ciemus un pilsētas. Tādejādi galu 
galā iznāca, ka nevis Maskava, bet it kā Ukraina uzsāka karu ar padomju Krieviju. Tas arī 
notika jau pirms ziemas svētkiem.

Pret lieliniekiem tika virzīti Melnjūras un Aizkrāces korpusi un visas dažnedažādās 
nodaļas, kas atradās uz Dņepras kreisā krasta. Sākumā ukraiņiem bija zināmas sekmes. 
Bet drīz vien apstākļi mainījās. Nelaimīgais zemes socializācijas likums, no vienas puses, 
disciplīnas trūkums armijā, laupīšanas kāre pie kareivjiem un virsniekiem, no otras – no-
veda pie tā, ka Čerņigovas un Harkovas iedzīvotāji savu „tautas armiju” sāka uzskatīt 
par ļaunāko ienaidnieku: ja kādā attālākā sādžā nonāca izlūki vai mazāka nodaļa, ie-
dzīvotāji naktī viņus apsita. Tiklīdz atdūrās uz pirmajām neveiksmēm, tad ātru, bet ne 
visai izveicīgu roku organizētais karaspēks, būdams bez lietpratīgas vadības, padevās 
pilnīgai patvaļai. Laupīšana vairojās, jo atkāpjoties to darīt bija daudz izdevīgāk, nekā uz 
priekšu ejot; iedzīvotāju naids pret karaspēku auga augumā. Jau pēc jaunā gada armijas 
aizmugurē uzliesmoja sacelšanās, bet 1919. gada janvāra vidū visu Dņepras kreiso krastu 
pārņēma lielinieku nemieri un sacelšanās. Bet nelaime nenāk viena. Tanī pat laikā iesā-
kās cīņas arī vakara frontē ar Poliju. Galīcieši, turēdami Ļvovu par savu galvaspilsētu, 
bija to jau bezmaz ieņēmuši, bet tika no poļiem atkal izsisti. Cīņas starp galīciešiem un 
poļiem pēc tam turpinājās ar svārstīgām sekmēm te vienā, te otrā pusē. Tā kā galīcieši 
bija Ukrainas sastāvdaļa, Petļuram nācās pagarināt galīciešu flangu un ieņemt fronti no 
Galīcijas robežām līdz Pripetai, kur agrāk, līdz maija mēnesim notika tikai ukraiņu un 
poļu izlūku sadursmes.

Cīņas lielinieku frontē atklāja Petļuram visa viņa improvizētā karaspēka, revolucio-
nāro vadoņu, partizānu un atsevišķo nodaļu vājumu. Petļura nu ar steigu sāka savā die-
nestā uzaicināt visus viņam nenaidīgos hetmaņa un krievu oficierus, sevišķi no ģenerāl-
štāba. Bet bija jau mazliet par vēlu. Nevar radīt armiju dažās nedēļās, nevar pārorganizēt 
karaspēku, kas atrodas cīņā, bet, galvenais, nevar izveidot kaujas spējīgu armiju bez 
stingras disciplīnas un kārtības. Bez tam vairums bijušo hetmaņa oficieru, lieliniekiem 
tuvojoties, bija izklīduši – cits uz Donu, cits uz ārzemēm, bet cits jau vienkārši nolīdis par 
mierīgu zemes arāju. Neviens no senajiem oficieriem negribēja kalpot karaspēka daļā, 
kur vairums kā jauno, tā vecāko virsnieku – cilvēki ar tumšu un nezināmu pagātni. Man 
personīgi nācās būt pie galda, kur Melnjūras korpusa komandieris bija sapulcinājis sev 
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padotos virsniekus: es skatījos uz viņiem un neticēju, ka tā ir īstenība, un ne murgi; no 
viņu sejām un sarunām es pārliecinājos, ka atrodos starp laupītāju virsniekiem.

V
Uz janvāra beigām Kijevas iedzīvotāji dzirdēja atkal lielgabalu dunoņu: Kijevai tuvo-

jās lielinieki. Petļuras karaspēks cieta zaudējumus visās frontēs. Redzēdama, ka armijā 
nav kaut kas kārtībā, bet nesaprazdama lietas īsto būtību, Petļuras valdība domāja iz-
nīcināt visus ļaunumus ar frontu (korpusu) pavēlnieku apmaiņu kreisajā krastā: viens 
pakaļ otram tika arestēti vēl mēnesi atpakaļ par tautas vadoņiem suminātie atamani – 
Aizkrāciešu komandieris Balbačans un Melnjuriešu komandieris Peļeščuks. Tak ne viņos 
slēpās ukraiņu karaspēka neveiksmes, bet gan visā šai karaspēka organizācijā un pašā 
vadībā. Bieži vien tālāk no militāriem stāvošie ļaudis domā, ka vajag tikai būt varonī-
gam, apķērīgam un viltīgam cilvēkam, tad viņš – slavens oficieris! Tā domāja arī Ukrainas 
valdība. Bet tā, lūk, tas pavisam nav. Vispirms oficierim jāpazīst sava lieta, sava uzdevu-
mi: nepietiek ar personīgu piemēru savus 100–200 cilvēkus izvest cīņā, bet personīgo 
piemēru vajag rādīt disciplīnā un ne tika rādīt piemēru, bet arī spēt iemācīt uz to savus 
kareivjus, iet izlūkos, apsardzībā, sakaru uzturēšanā, prast uzbrukt un atkāpties pie kat-
riem apstākļiem. Ukraiņu oficieri to nemācēja, viņi prata tikai uzmundrināt kareivjus, 
laupīt un izvest salaupīto. Izrādījās, ka visiem ir daudz salaupītu mantu, kura jānogādā 
mājās – un šo mantu viņi sargāja vairāk nekā dzimtenes stepes un laukus. Bez tam ukrai-
ņu, kā arī visi revolucionārā kārtā „iesvētītie” oficieri, nemācēja savus kareivjus audzināt, 
kaut gan kareivju audzināšana nav mazāk svarīga par viņu apmācīšanu. Pats Petļura sa-
prata savu kara neveiksmju galvenos cēloņus, tāpēc viņš par ģenerālštāba priekšnieku 
iecēla krievu ģenerālštāba ģenerāli Bronski – karstu patriotu, sevišķi godprātīgu, gudru 
un enerģisku cilvēku237, par aktīvās armijas faktisko vadoni krievu ģenerālštāba ģenerā-
li Sinklēru, uz daudzām atbildīgām vietām piedzīvojušus oficierus; bet visu šo personu 
rīcības brīvība bija stipri ierobežota, un tikai pēc valdības pārcelšanās no Kijevas uz Viņ-
ņicu (februāra pirmajās dienās) viņi savas idejas pa daļai varēja izvest dzīvē. 10. februārī 
lielinieki ieņēma Kijevu, bet februāra otrā pusē uzsāka tālāku uzbrukumu. Jau no decem-
bra beigām Petļura veda sarunas ar Odesā stāvošajiem Sabiedroto spēkiem; uz Odesu 
izbrauca ģenerālis Grekovs, no Odesas atbrauca franču kapitāns grāfs Lanšerons, bet 
sarunas palika tikai par izrunāšanos, jo viens no direktorijas locekļiem, Vinničenko, pa-
stāvēja uz to, ka jāsaprotas ar lieliniekiem un kopēji jāsatriec kā poļi, tā franči. Ukrainas 
armija kusa kā sniegs maija saulē, daļa izklīda pa mājām, daļa pārgāja pie lieliniekiem. 
Pateicoties Vinničenko orientācijai uz lielinieku pusi, viņš tika izraidīts no direktorijas, – 
tas bija vinnests, bet tanī pat laikā no izsitumu tīfa nomira ģenerālis Bronskis – un tā bija 
paspēle. Viņa vietnieks Šaible, kaut arī tikpat gaiša personība, tomēr pateicoties savam 
neukrainiskajam uzvārdam, nebaudīja tādus autoritāti un uzticību kā Bronskis.

Ņemot vērā lielinieku tuvošanos Viņņicai, kā arī lielinieciskās sacelšanās iespēja-
mību uz vietas, marta pirmajās dienas Ukrainas valdība evakuējās tālāk uz vakariem – 
Petļura pārcēlās uz aktīvās armijas štābu, visas ministrijas uz Kameņec-Podoļsku. Bet 
aiz sevis atstātais tālums ilgi viņus nenodrošināja no lieliniekiem; lielinieku aģitatori 
pa Ukrainas dzelzceļiem brauca ar tādu pat ātrumu kā Ukrainas valdība, sarīkodami 

237 Pierunādams mani iestāties ukraiņu dienestā, ģenerālis Bronskis sacīja: „Palīdzat Jūs tagad mums 
(Ukrainai), varbūt ka arī mēs palīdzēsim kādreiz jums, latviešiem.”
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karaspēka aizmugurē sacelšanās un nemierus; tāpēc arī karaspēka daļas iznīka tikpat 
ātri, cik ātri tās novembra mēnesī tika radītas. Marta beigās Petļura ar aktīvās armijas 
štābu pārcēlās uz Voločinsku pie pašām Galīcijas robežām. Pēc dažām dienām jau Ka-
meņec-Podoļska ar ministrijām pa Ukrainas teritoriju bija atgriezta no Voločinskas, t. i., 
no Petļuras un armijas štāba, kamēr pašai Kameņec-Podoļskai tuvojās lielinieki un arī 
vietējie lielinieki pilsētā gatavojās uz sacelšanos. Likās, ka Ukrainai jau sit pēdējā stun-
da. Petļura jau pārbrauca uz Galīciju, no Kamaņec-Podoļskas sākās paniska bēgšana uz 
Galīciju un Rumāniju, bet tie, kam nebija nekādus līdzekļu priekš bēgšanas, to starpā arī 
ministrijas, taisījās pāriet lielinieku pusē.

Poļu frontē no Galīcijas robežām līdz Pripetai un lielinieku ziemeļu frontei jau no 
decembra mēneša vidus stāvēja neliela karaspēka grupa zem atamana (krievu praporš-
čika) Oskolko vadības: janvāra vidū štāba priekšnieks turp nosūtīja enerģisku un darbīgu 
krievu ģenerālštāba ģenerāli Agaņejevu. Viņš ātri iemantoja atamana Oskolko uzticī-
bu un tikpat ātri uzsāka karaspēka organizēšanu un vadību. Un lūk, šinī laikā, kad viss 
Ukrainas karaspēks bija zaudējis katru cīņas spēju un neizturēja ne mazāko ienaidnieka 
spiedienu, Oskolko pulki sāka dauzīt lieliniekus uz visām pusēm. Petļura atkal varēja at-
griezties no Galīcijas Ukrainā; ministrijas Kameņec-Podoļskā tika atsvabinātas un aprīļa 
pirmajās dienās pārcēlās uz Rovno (Rivne). Rovno kabinets tika pārveidots, sociālistu 
vietā pie varas nāca nacionālisti. Iesākās valsts darbs. Oskolko karavīru skaits auga, viņš 
vairāk un vairāk paplašināja Ukrainas teritoriju un viņa aizsardzībā tika sakārtotas pā-
rējās karaspēka daļas. Atbrīvotajā teritorijā ieveda kārtību un organizāciju, atlika tikai 
turpināt darbu tādā pašā garā. Bet Oskolko un Agaņejeva lauri nedeva mieru aktīvās ar-
mijas štāba priekšnieka atamana Osecka godkārībai un patmīlībai. Tanī laikā, kad Oskol-
ko karaspēks jau tuvojās Kijevai, atrazdamies no viņas tikai kādas 29 verstis, kad šie kara 
pulki divu nedēļu laikā bija saņēmuši vairāk par 10 000 gūstekņu, daudz lielgabalu un 
pārējā kara materiāla, kad atlika tikai attīstīt un izmantot sekmes, – Oseckis iesāka in-
trigas pret Oskolko, apvainodams pēdējo pavēļu neizpildīšanā. Šie izmeklēšanas apvai-
nojumi neapstiprinājās, tomēr Oskolko un Agaņejevs tika atstādināti no vietas. Oskolko 
vēl mēģināja pretoties, jo viņu atbalstīja ministri, bet ciezdams neveiksmi, bija spiests 
kopā ar Agaņejevu bēgt. Ne visai ilgi pēc tam Rovno varēja palikt arī valdība. Nacionālais 
kabinets par Oskolko atbalstīšanu un tieksmēm noslēgt ar poļiem mieru tika atstādi-
nāts un pie varas stājās atkal sociālisti. Tak tūliņ viņiem arī nācās pārcelties no Rovno uz 
Voločinsku, t. i., uz pašām valsts robežām, bet pēc divām nedēļām lielinieki jau tuvojās 
Voločinskai un valdība bija spiesta pamest savas zemes robežas, lai patvertos Galīcijā. 
Pēc izbraukšanas no Rovno Ukrainas valdība veda pilnīgu staigules klejotājas dzīvi, – va-
gonos, jo, pirmkārt, nekur nevarēja palikt ilgāk uz vietas. No Voločinskas viņa pārcēlās 
uz Zoločivu, bet jau jūnijā poļu armija ar ievērojamiem spēkiem uzsāka uzbrukumu un 
jūtamā kārtā sāka spiest galīciešus. Tad Ukrainas valdība pārbrauca uz Ternopoli, jo pē-
dējai tuvojās poļi. Bet kurp gan doties no Ternopoles? Voločinska ieņemta no lielinie-
kiem, Dienvidgalīcija gan vēl pagaidām brīva, bet skaidrs kā diena, ka arī turpu poļi ies. 
Šinī laikā vēlreiz Petļuram uzsmaidīja laime. Ukrainas karspēka atliekām izdevās izsist 
lieliniekus no Voločinskas, bet uz Poliju aizsūtītā misija ziņoja, ka poļi ir ar mieru uzsākt 
sarunas un slēgt pamieru. Tad petļuriešu valdība devās uz Voločinsku, pie kam brauciens 
no Ternopoles uz turieni brīnišķā kārtā nobeidzās laimīgi: viss ceļš no Ternopoles bija 
pilns ar vilcieniem, bet poļu priekšposteņi atradās tikai 10 metrus no šī ceļa, un neviens 
viņiem neliedza sagūstīt šos vilcienus.
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Voločinskā Petļura iesāka sarunas ar poļiem un līdz ar to sarāva sakarus ar Galīciju, 
kuru poļi bija sākuši iekarot. Poļi apsolījās Ukrainas robežas no Galīcijas nepārkāpt, un 
tādejādi Petļuram atlika viena vienīgā lielinieku fronte. Ukrainas iedzīvotāji, izbaudījuši 
lielinieku paradīzi, ar prieku saņēma Petļuras karaspēku un visādi viņu pabalstīja – gan 
brīvprātīgi iestājoties armijā, gan izsniedzot viņai maizi, ieročus un visu nepieciešamo. 
Pateicoties šādai iedzīvotāju pretimnākšanai, Petļuras karaspēks steidzīgi virzījās uz 
priekšu. Pēc Voločinskas ieņēma Proskurovu, bet no Dienvidgalīcijas uzbrūkošie petļu-
rieši ieņēma Kameņec-Podoļsku, kurp pārbrauca arī valdība.

Baltijas valstis un Ukraina238

Ukrainas neatkarība tika proklamēta jau 1917. gada vasarā, t. i., agrāk nekā Latvijas 
un Igaunijas. Vājās Latvija un Igaunija, iesākdamas atklātu neatkarības cīņu daudz vē-
lāk, ar Anglijas un Francijas pabalstu sasniegušas lielas sekmes, kamēr ukraiņiem veicas 
grūti un ne Anglija, nedz Francija viņus ne tikai kā nepabalsta, bet pat ignorē. Ukraiņi 
ved nepārtrauktu karu ar padomju Krieviju, sākot jau no 1917. gada; viņi visu laiku cenšas 
dabūt Antantes pabalstu, bet pēdējā izliekas nedzirdam ukraiņu lūgumus, neraugoties 
uz to, ka ukraiņi izdod milzu summas ārzemju informācijai. Šādu Antantes nelabvēlīgu 
izturēšanos pret Ukrainu, kur tanī pat laikā Antante pabalsta Baltijas valstis, ļoti bieži 
mēdz izskaidrot ar ukraiņu politiku, bet man šķiet, ka še ir pavisam citi iemesli un ka 
zināt šos iemeslus Baltijas valstīm ir no liela svara.

Diezgan bieži dzirdētas domas, ka Antante neuzskatot ukraiņus par atsevišķu tau-
tu, bet pieskaitot tos krieviem. Patiesībā Antantes valdības ļoti labi pazīst Ukrainu un 
1917. gada beigās tās veda sarunas ar ukraiņiem un solīja tiem pabalstu karam pret pa-
domju Krieviju, protams, zem zināmiem noteikumiem. Šie noteikumi Ukrainas nacionā-
listiem likās nepieņemami, un ukraiņi griezās pēc pabalsta pie Vācijas. Kad pēdējā pa-
balstīja Ukrainu, tad Ukrainu pazina visa Eiropa, bet līdzko Vācija bija uzvarēta, Antante 
par Ukrainu nelikās ne zinis. Izejot no šā, bieži dzird spriežam, ka taisni tādēļ ukraiņus 
nepabalstot, ka tie gājuši kopā ar Vāciju. Bet, pirmkārt, arī somi meklēja pēc pabalsta 
pie Vācijas un daudz ciešāk sasaistījās uz laiku ar pēdējo nekā Ukraina – un tomēr Somiju 
atbalsta, bet Ukrainu nē.

Runājot par Ukrainu, jānosauc daži faktori, caur kuriem Ukraina stipri atšķiras no 
Baltijas valstīm. Tie ir šādi:

Ukraiņu tauta ir līdz 40 miljonu liela, tātad daudzreiz lielāka nekā visas Baltijas tau-
tas kopā. Cittautiešu Ukrainā ir samērā ļoti vājš procents. Tātad, ja ukraiņiem izdotos 
nodibināt un nodrošināt savu valsti, tā būtu apdzīvota no ļoti vienāda elementa. Uk-
raina aptvertu šādas vecās Krievijas guberņas – Volīnijas, Podolijas, Kijevas, Hersonas, 
Čerņigovas (bez ziemeļu apriņķiem), Poltavas, Harkovas, Jekaterinoslavas un Taurijas 
(Krimas pussalas likteni atstājot neizšķirtu). Tās ir bijušās impērijas bagātākās guberņas, 
tā sauktais melnzemes apgabals. Šinīs robežās Ukrainai būtu milzīgas lauksaimniecības 
bagātības (labība, lopi, viss Krievijas cukurs) un dabas bagātības – labākās akmeņogles 
un dzelzs, kā arī bagāta rūpniecība, labākās Melnās jūras ostas (Odesa, Nikolajeva, Her-
sona). Ja no Krievijas atņem augšā minētās guberņas, tad tā paliek ievērojami mazāka, 
nabadzīgāka un paliek neizdevīgā ģeogrāfiskā stāvoklī: tai nepietiek savas maizes un tā 

238 Latvijas Kareivis, Nr. 176 (1920, 21. septembris)
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jāieved pa garu ceļu no Sibīrijas, cukurs jāpērk un jāieved, priekš Maskavas un Pēter-
pils fabriku rajoniem akmeņogles un dzelzs jāpiegādā no tāliem Urāliem. Ostu Krievijai 
nebūtu, izņemot ieslēgto no visām pusēm Pēterpili, Baltās jūras un japāņiem aizžogo-
tā Klusā okeāna ostas (ja Ukraina kļūs neatkarīga, tad atšķelsies no Krievijas arī Donas 
kazaki). Tādā gadījumā Krievija nebūtu vis vairs lielvalsts, bet, pēc spēka un bagātības 
rēķinot, otrās šķiras valsts. Lai gan Krievijā iedzīvotāju skaits paliktu gandrīz 2½ reizes 
lielāks nekā Ukrainā, tad tomēr militārā spēka ziņā Krievijai nebūtu pārsvara pār Ukrai-
nu, jo pēdējā pilnīgi vientautības iedzīvotāji, tā bagāta zeme, tai samērā daudz mazāka 
teritorija ar samērā daudziem un labiem dzelzsceļiem un ūdens ceļiem, kamēr Krievijā 
vēl paliktos daudz sveštautiešu, iedzīvotāji izkaisīti pa plašu teritoriju ar sliktiem ce-
ļiem (izņemot centru), tad visa tauta ļoti nabadzīga un viņas lielākā daļa stāv uz daudz 
zemākas kultūras pakāpes nekā ukraiņi. Krievija, zaudējot Ukrainu, zaudē pusi no sava 
spēka un paliek pilnā vārda nozīmē par Āzijas valsti. Ukrainai nav nekas vajadzīgs no 
Krievijas un, būdama patstāvīga, tā sāktu spēlēt lielu lomu visā Eiropas politikā. Krievija 
bez Ukrainas, turpretim, zaudē visu savu lomu Eiropā. Šo apstākli Antante ļoti labi zi-
nāja. Tāpēc Antante neatrada par iespējamu pabalstīt Ukrainu, kad Krievijas jautājums 
nebija izšķirts. Ja Ukraina būtu dabūjusi pabalstu morāliskā un kaut cik materiālā ziņā, 
tā būtu faktiski kļuvusi neatkarīga un noorganizējusies. Pagājušo 2–3 gadu laikā tā būtu 
tā nostiprinājusies no iekšienes un no ārienes, ka tanī laikā, kad tiktu izšķirts Krievijas 
jautājums, Ukraina pati lemtu par savu likteni un neļautu nevienam no ārienes nosacīt 
par savu nākamību. Vārdu sakot – Krievijas jautājuma izšķiršanas laikā Ukraina jau būtu 
spējīga pati noteikt savu virzienu, savu politiku. Igaunija, Latvija, Lietuva un pat pa daļai 
Somija var dzīvot gadu un desmit gadus patstāvīgi, un tomēr, ja tās netiks aizsargātas 
no lielākas valsts, tās nebūs spējīgas nosargāt savu likteni. Priekš šo valstu nospiešanas 
nevajadzētu par militāru spēku – tās ekonomiskā ceļā var nospiest divi lielie kaimiņi – 
Krievija un Vācija. Tāpēc Antante atrada par iespējamu pabalstīt šīs mazās valstis arī 
pirms Krievijas jautājuma izšķiršanas. Ja nākamībā, pie Krievijas jautājuma nokārtoša-
nas, šīs mazās valstis izrādītos par nevajadzīgām vai kaitīgām, tad tās viegli var arī no-
dzēst no Eiropas politiskās kartes.

Tātad jākonstatē, ka Baltijas valstu nākamība vēl nav izšķirta, tāpēc arī viņas vēl nav 
atzītas de jure. Baltijas valstu likteni lems Antante tanī brīdī, kad Krievijā nodibināsies 
pastāvīga valdība, kuru lielvalstis atzīs.

Pie Baltijas valstu likteņa izšķiršanas galveno lomu spēlēs šo valstu dzīves spējība, 
kuru vērtēs pēc valstu iekšējās kārtības, likumības, ekonomiskās dzīves spējības un mi-
litārā spēka stāvokļa. Zināms, militārais spēks, ņemot katru valsti atsevišķi, nevar būt 
lielais, bet, ja Baltijas valstis turas ciešā savienībā, tad šo valstu kopējo spēku nevar ig-
norēt. Pie Baltijas valstu spēka nozīmes vislielāko lomu spēlēs Ukraina: ja tā būs atdalīta 
no Krievijas un vēl pievienosies Baltijas valstu savienībai, tad savienotais spēks būs pie-
tiekošs priekš patstāvīgas aizsargāšanas, šim spēkam nedrīkstēs uzbrukt. Tātad varam 
teikt, ka Ukrainas liktenis izšķirs arī Baltijas valstu likteni. Es turu še par vajadzīgu atgādi-
nāt, ka Baltijas valstu liktenis vēsturē jau reiz ticis izšķirts Ukrainā: caur 1709. gada uzva-
ru pie Poltavas Krievija pievienoja sev Baltijas jūras piekrasti, kura pirms tam piederēja 
zviedriem. Baltijas liktenis arī tad izšķīrās reizē ar Ukrainas likteni (hetmaņa Mazepas 
dumpis pret Krieviju tika likvidēts). Par otru svarīgu faktoru pie Baltijas valstu likteņa 
izšķiršanas būs tās attiecības, kā pret viņām izturēsies viņu lielie kaimiņi – Krievija, Polija 
un Vācija: ja divi no šiem kaimiņiem pabalstīs Baltijas valstis vai vismaz izturēsies pret 
tām labvēlīgi, tad trešais nebūs spējīgs kaitēt.
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Tātad jaunajām valstīm, lai nodrošinātu savu patstāvību un neatkarību, ir vajadzīgs 
radīt dzīves spējību – radīt valstisku darbību visos arodos un būt militāri stipram. Visām 
jaunajām valstīm jārada cieša savienība no Ziemeļu okeāna līdz Melnajai jūrai. Nekas vēl 
nav galīgi nobeigts un nodibināts, vēl ir pāragri atdusēties uz lauriem – ir jāstrādā tikpat 
centīgi un ar tādu pat patriotismu kā pašā sākumā. Citādi visi iekarojumi un ieguvumi 
var izslīdēt no rokām.

Petļuras un Balahoviča stāvoklis un izredzes239

Rudenim iestājoties, padomju Krievija atsvabinājās no Polijas, noslēdzot ar to pa-
mieru. Pateicoties tam, padomju Krievijai rodas iespēja izrēķināties ar Vrangeli. Tikušai 
vaļā no Polijas un Vrangeļa, padomju Krievijai paliek vairs tikai Petļura un Balahovičs. 
Pret šiem diviem viņai tagad ir iespējams izlietot visus savus spēkus. Vēl nekad padomju 
Krievija nav atradusies tik izdevīgā militārā stāvoklī kā tagad. Nekad viņas ienaidnieki 
nav ieņēmuši tik nelielu fronti kā tagad. Te gan jāpiezīmē, ka padomju Krievijas militā-
rais stāvoklis, sākot no 1917. gada, ik gadus ziemā stipri uzlabojas, bet vasarās top vājāks. 
Pagājušā ziema bija pirmā, kad arī ziemā padomju Krievijas armija cieta neveiksmes no 
igauņiem, latviešiem un poļiem. Ja nu tagad padomju Krievijas stāvoklis ir ļoti labs, tad 
Petļuram un Balahovičam tas tagad ir ārkārtīgi slikts un tiem šimbrīžam nav ne mazā-
ko izredžu uz kādiem nebūt panākumiem. Lai tiem tas atkal rastos, tad ir nepieciešami 
jāpārmainās visai tagadējai politiskajai situācijai. Pašu Balahoviča un Petļuras stāvokļos 
šimbrīžam apmēram starpības nav, bet toties viņu dabās ir stipra atšķirība. 

Balahovičs ir vienkāršs viduslaiku kondotjers,240 bez sevišķām nacionālām idejām. 
Viņš bija Judeņiča armijā un cīnījās par veco Krieviju. Pēc tam tas atradās Igaunijas die-
nestā un aizstāvēja Igauniju. Tad atkal pārvērtās par ukraini, pāriedams ar visu savu ka-
raspēku uz Ukrainu; tur tas nevarēja sadzīvot ar Petļuru, kā senāk ar Judeniču, un tādēļ 
pārgāja Polijas dienestā. Kad Vrangelis gāja uz priekšu un Polija iesāka miera sarunas ar 
padomju Krieviju, tad Balahovičs bija neziņā, uz kurieni lai pārietu, – līdz palika par Balt-
krievijas cīnītāju. Ja tagad tam Lietava piedāvātu izdevīgus noteikumus, tas bez šaubām 
pārietu uz Lietavu. Viņš ved karu pilnīgi patstāvīgi: ja kāds no kaimiņiem to pabalsta 
un uztur – tad labi. Viņš izmanto šo pabalstu un kā godīgs kondotjers arī nepieviļ savu 
pabalstītāju. Un ja viņš ne no viena nekādu pabalstu nesaņem, tad tādās reizēs tas prot 
patstāvīgi iegūt visus vajadzīgos līdzekļus. Viņš karo pēc devīzes: karš baro karu; ar karu 
var iegūt visu to, kas kara vešanai vajadzīgs.

Petļura turpretim ir vārda pilnā nozīmē nacionālas idejas cīnītājs. Viņš sacēla tautu 
pret hetmaņa valdību un to nogāza, kad pēdējā sāka svērties uz Deņikina pusi. No tā 
laika viņš ved nepārtrauktus karus ar padomju Krieviju. Pa visu laiku Petļura nav saņē-
mis pabalstus no ārienes, izņemot pagājušo vasaru saņemto Polijas palīdzību. Petļura 
pārtiek tikai no Ukrainas līdzekļiem. Viņa armija sastāv vienīgi no ukraiņiem – brīvprā-
tīgajiem un mobilizētajiem. Bet pati galvenā starpība starp Petļuru un Balahoviču ir tā, 
ka Petļura neved tikai karu vien, bet ļoti daudz ir darījis un dara nacionālās kultūras lau-
kā. Tiek izdoti laikraksti, grāmatas, dibinātas skolas. Un tas ir pilnīgi Petļuras nopelns, 

239 Latvijas Kareivis, Nr. 237 (1920, 1. decembris). 
240 No itāļu valodas „kondotta” – algotā samaksa. Tā viduslaikos Itālijā sauca karavīrus algotņus un viņu 
vadītājus, kas viņus vervēja. (A. P.)
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ka visā Ukrainā tagad tik augsti stāv nacionālā pašapziņa, kur pirms revolūcijas tā bija 
uzglabājusies tikai nelielā tautas daļā. Petļura tādēļ tiek atbalstīts no visas tautas un 
viņa armija ir tīri tautas armija, bet ne kondotjeru armija, kāda ir Balahovičam. Petļu-
ra acumirklī ir pazaudējis gandrīz visu savu teritoriju, bet ar viņu tas nav noticis pirmo 
reizi. Tādēļ arī tagad tas nebūt nezaudē cerības. Viņa pēdējo divu gadu neizdevībām ir 
viens un tas pats galvenais iemesls: nav ieroču, nav munīcijas, nav apģērba. Rudenī, kad 
Petļura bija ieņēmis gandrīz visu Padolijas un daļu Volīnijas guberņu, Petļuram bija iz-
devies samobilizēt diezgan daudz, bet nebija ieroču, ar ko varētu apbruņot samobili-
zētos. Šie jauniesauktie atradās papildu bataljonos, kur priekš apmācīšanas uz katriem 
20 cilvēkiem bija tikai viena plinte. Vēl daudz sliktāk bija ar lielgabaliem un ložmetējiem, 
kas visi atradās frontē. Tādēļ Petļuras armija bija ļoti maza, lai gan aizmugurē atradās 
60 000 neapbruņotu kareivju. Padomju Krievijas frontes ziņojumi, vēstīdami par gūstā 
kritušo Petļuras karaspēku, nebūt neziņo, cik no tiem ir bijis apbruņotu kareivju. Patiesī-
bā ziņas par gūstekņiem zīmējās gandrīz vienīgi uz neapbruņotiem papildu bataljoniem.

No paša sākuma Petļuras valdības rīcībā gan atradās diezgan daudz kara materiālu 
un arī finanšu. Kara materiāls tika nolietots un iztērēts kaujās, jo jauns ne no kurienes 
nepienāca. Kas attiecās uz finanšu līdzekļiem, tad par nožēlošanu jākonstatē, ka tie tika 
lielā mērā iztērēti nelietderīgi. Cik vienkārši dzīvo un pārtiek pats Petļura un viņa kara-
spēks, tikpat netaupīgi tiek izlietotas finanses uz daudziem augstiem valdības vīriem. 
Ukraiņiem kā daudzām jaunām valstīm ir paraža sūtīt lielas delegācijas un misijas uz 
visām Eiropas un pat Amerikas lielvalstīm, un šīs misijas pavisam nerēķinās ar Ukrainas 
grūtajiem apstākļiem. Ja tā nauda, kas tiek izlietota šo lielo un lepno misiju uzturēšanai, 
būtu izlietota priekš ieroču un munīcijas iepirkšanas, tad varbūt Petļuras fronte šimbrī-
žam vēl pārrauta nebūtu un nebūtu arī pazaudētas Ukrainas teritorijas. Pēc Padomju 
Krievijas frontes ziņojumiem arī Balahoviča karaspēks tiek stipri vajāts un tādēļ jādomā, 
ka visā drīzumā kā Balahovičs, tā Petļura tiks pilnīgi izsisti no savas teritorijas un tiem 
būs jāmeklē glābiņš aiz Polijas robežas. Pēc pamiera līguma noteikumiem Polija viņu 
karaspēka atliekas internēs vai arī pārsūtīs uz kādu citu valsti. Tātad, ja padomju Krievija 
grib mieru, tas arī iestāsies, jo nav nekādu šaubu par to, ka Polija radītu kādus šķēršļus 
galīga miera noslēgšanai uz noslēgtā pamiera noteikumu pamatiem; pat otrādi – Polija 
grib pēc iespējas ātri panākt mieru un ir jau demobilizējusi daļu no savas armijas. No pa-
domju Krievija puses tāda izturēšanās gan pavisam nav manāma: uz Polijas robežas tiek 
savilkts karaspēks un pati miera slēgšana tiek noteikti vilcināta. Ne bez pamata angļi jau 
sen pieturas pie ieskata, ka karš ir komunisma stiprākā barība un labākais komunisma 
apkarošanai – izbeigt karu visās padomju Krievijas frontēs. Ir domājams, ka padomju 
Krievija to it labi pati saprot un tāpēc pilnīgu kara izbeigšanos tā nebūt netiecas sasniegt.

Pārliecinātu komunistu nebūs Krievijā vairāk par ½ miljonu. Tātad ½ miljona pār-
valda ne mazāk par 80 miljoniem pārējo iedzīvotāju. Lai šis noteiktais ļaužu skaits varētu 
valdīt, tad tiek izlietoti parastie cara laika paņēmieni, tad arī tāpat apmēram ½ miljonu 
liela pretējā šķira pārvaldīja Krieviju. Viens no šiem paņēmieniem bija karš vai kara drau-
di. Lai novirzītu tautas uzmanību no iekšējā, tai tiek darīta uzmanīga uz ārieni. Tautai 
tiek radīta ilūzija, ka citi ārēji spēki ir vainīgi pie iekšējā sliktā stāvokļa un ar šo naidīgo 
ārieni ir jākaro. Tauta tiek vesta karā, karš dod iespēju izlietot dažādus ārkārtīgus līdzek-
ļus un ar karu no jauna var izskaidrot visas iekšējās grūtības. Tādēļ jādomā, ka padom-
ju Krievija vēl tuvākā nākotnē no kara neatteiksies, neskatoties uz visu iekšējo kritisko 
ekonomisko stāvokli. Ja tā arī varbūt labākajā gadījumā nekaros, tad tomēr draudēs ar 
karu un uzturēs kara gatavību, lai gan neviens no padomju Krievijas kaimiņiem uz to 
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tagad nedod nekādu iemeslu. Šādu stāvokli tad arī domā izmantot Petļura un Balaho-
vičs. Ja Polija nebūs pārliecināta, ka Padomju Krievijai nav pret viņu ne mazāko agresī-
vo tieksmju, tad, protams, Polijai arī būs jāpieņem kādi nebūt drošības līdzekļi – jābūt 
sagatavotai uz varbūtīgo karu. Uz ja šī varbūtība būs tāda kā tagad (Padomju Krievijas 
karaspēka savilkšana no Krimas uz Polijas robežām un miera slēgšanas novilcināšana), 
tad Polijai ir jābūt nopietni gatavai, lai tā netiktu pārsteigta. Kara gadījumā Polija vis-
pirms centīsies pārnest karu uz Krievijas teritoriju – Ukrainu un Baltkrieviju. Šim gadīju-
mam Polijai būs ļoti noderīgs Petļura un Balahovičs. Caur viņiem Polijai ir izredzes dabūt 
savā pusē iedzīvotāju simpātijas. Petļura un Balahovičs, karodami priekš sevis, karos arī 
Polijas labā, un poļiem katrā ziņā labāk vest karu pret padomju Krieviju ar Ukrainas un 
Baltkrievijas karaspēku nekā ar savu. Padomju Krievija nevarēs arī protestēt pret poļu 
iebrukumu, jo Petļura un Balahovičs paskaidros, ka Polija palīdz nodibināt neatkarīgu 
Ukrainu un Baltkrieviju.

Šie ir tie motīvi, kādēļ Petļura un Balahovičs vēl neuzskata savu lietu par galīgi iz-
beigtu, bet tikai uz laiku pārtrauktu. Tie nogaidīs, noorganizēsies, lai izdevīgā brīdī ie-
sāktu no jauna darboties. Petļuram pie tam ir daudz lielākas un labākas izredzes: pilnīgi 
neatkarīgas Ukrainas ideja ir dzīva visā plašajā Ukrainā un šī ideja savienota ar Petļuras 
personu. Petļuru zina un pazīst no Donas līdz Sanas upei un Karpatiem, un visur ir Pet-
ļuras – neatkarīgās Ukrainas piekritēji. Šo piekritēju ir tik daudz, ka izdevīgā gadījumā 
Petļura var būt spējīgs sacelt visu Ukrainu pret komunistu valdību, kā tas 1918. gadā sa-
cēla to pret hetmani. Petļura ir savas tautas dēls, strādā ar tautu un priekš tautas, bet 
ne tikai priekš zināmas tautas šķiras. Ne vienreiz vien viņš ir bijis izdzīts no savas tautas 
zemes, bet, pateicoties ciešajam sakaram ar tautu, tam pastāvīgi ir izdevies atkal atgūt 
kaut arī nelielu, tomēr zināmu savas teritorijas daļu.

Es domāju, ka Zaporožjes kazaku pēcnācēji, cienīdami savu brīvību augstāk par visu, 
neatļaus sveštautiešiem ilgāku laiku valdīt pār brīvo Ukrainu. 

Komunisma ieviešana Padomju Ukrainā241

Sākot no 1918. gada, Padomju Krievija ir vairākas reizes iekarojusi un pazaudējusi 
Ukrainu. Tagadējā Ukrainas padomju valdība ir ceturtā pēc skaita. Komunisma lielākie 
pretinieki Ukrainā ir zemnieki: visas sacelšanās pret padomju valdību tika sāktas no 
zemniekiem. Tādēļ tagadējā Ukrainas padomju valdība vispirms ķērusies pie komunisma 
izplatīšanas uz laukiem, Poltavas, Kijevas un Čerņigovas guberņās ir ļoti daudz huto-
ru (atsevišķu māju) saimniecību. Šīs atsevišķās saimniecības ir nodibinātas no senajiem 
Dņepras (Aizkrāces) kazakiem vēl tajos laikos, kad šie kazaki veda pastāvīgus karus ar ta-
tāriem un turkiem. Šie seno kazaku pēcnācēji, būdami savu zemesgabalu dzimtīpašnieki 
un vezdami atsevišķas saimniecības, dzīvo samērā bagāti nekā sādžu zemnieki. Viens no 
padomju Ukrainas priekšstāvjiem privātā sarunā izteicies, ka Poltavas, Kijevas un Čerņi-
govas guberņās bez žēlastības tiekot pirmā kārtā iznīcināti visi šie veco kazaku pēcnācēji 
ar viņu atsevišķajām saimniecībām. Jekaterinoslavas un Hersonas guberņās, kur šādu 
atsevišķu saimniecību ir ļoti maz, tiekot strādāts citādi: katrā sādžā ir daļa samērā bagā-
tu zemnieku un daļa nabadzīgāku, šis apstāklis esot ļoti izdevīgs, lai savestu nabadzīgā-
kos ar bagātākajiem karā – tas tiekot izvests dzīvē un rezultāti esot apmierinoši, jo dažās 

241 Latvijas Kareivis, Nr. 27 (1921, 4. februāris).
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sādžās jau notiekot pilsoņu karš, un tādas sādžas esot viegli pārvaldāmas  – tās vairs 
neesot spējīgas ne pretoties, nedz arī noslēpt kādu nebūt darbību, kura tiktu virzīta pret 
padomju varu. Līdz šim Ukrainas zemnieks bija visspēcīgākais padomju valdības ienaid-
nieks, jo Ukrainas sādža bija pilnīgi vienprātīga; tādēļ komunismu ideju izplatītāji tagad 
vispirms cenšas šo sādžu saskaldīt savstarpēji naidīgās daļās. Savstarpēji apkarojošies 
sādžinieki vairs nespēs pretoties komunistiem. Kad Ukrainas priekšstāvim ticis aizrādīts, 
ka caur šādu darbību var tikt izputinātas visas Ukrainas labības bagātības, tad padomju 
Ukrainas priekšstāvis atbildējis, ka ar maizes trūkumu un pat ar badu nav ko rēķināties, 
kad jārēķinās ar padomju valdības varas nostiprināšanu, jo, ja Krievijā būtu skatījušies uz 
maizes trūkumu un badu, tad arī tur nebūtu nostiprināta padomju vara.

Visas skolas Ukrainā esot slēgtas, jo visi līdzšinējie skolotāji esot izrādījušies par 
pilnīgi nederīgiem priekš komunistu valdības; jauni skolotāji – komunisti vēl neesot sa-
gatavoti. Ukrainas skolotāji jau no seniem laikiem bija galvenie ukraiņu nacionālo ide-
ju izplatītāji; tie piederēja pa lielākai daļai pie Ukrainas sociāldemokrātu partijas. Tā kā 
komunisms neatzīst nekādu nacionālu ideju, tad nacionālistiskā skolu mācība arī nevar 
tikt pielaista.

Literatūra ukraiņu valodā tiekot izplatīta ļoti plašos apmēros, bet, zināms, tikai ko-
munistiska. Kad Ukrainas priekšstāvim ticis piebilsts, ka Austrijā tagad esot sagatavots 
ļoti daudz skolas grāmatu ukraiņu valodā un ka tādēļ padomju valdība varētu pirkt šīs 
grāmatas izglītības izplatīšanai Ukrainā, jo kā zinības, tā arī pirmmācība arī pie komu-
nistiem nevarētu būt citāda, kā tā ir vispār. Padomju Ukrainas priekšstāvis nav tam pie-
kritis: pat vienkāršā aritmētiskā uzdevumā varot būt komunismam kaitīgas idejas, par 
piemēru, ja teikts, ka Francijā dzelzceļa vilciens noiet 500 kilometrus 6 stundās, cik stun-
das tad vilciens ietu no Kijevas līdz Poltavai? No tāda uzdevuma skolēns varētu nākt pie 
slēdziena, ka imperiālistiskajā Francijā vilcieni esot ātrāki nekā komunistiskajā Krievijā.

Ukrainā tagad novietots daudz karaspēka. Pirmkārt, Ukrainā ir daudz maizes, otr-
kārt, ir vajadzīgs nostiprināt padomju valdību pret stūrgalvīgajiem ukraiņiem un, treš-
kārt, tas ir izdevīgi tādēļ, ka ukraiņi ienīst krievus – krievu karaspēku; tādēļ ar šo karaspē-
ku var vieglāk pārvaldīt naidīgos iedzīvotājus, un nekādā ziņā nevar notikt kāda nebūt 
kopdarbība starp karaspēku un iedzīvotājiem, lai nostātos pret komunismu. 

Trešā Krievija242

Dienvidkrievijas Vrangeļa valdību, kurai padevušās un kurai piekrīt arī visas Savinko-
va organizācijas, pēdējais nosauc par „trešo Krieviju”. Šis nosaukums ir daudz apsološs, 
tāpat kā daudz sola arī tās tēzes, kuras izsludinājis Savinkovs, bet jautājums nu ir, kā 
„trešā Krievija” patiesi rīkosies, kas būs šo darbu darītāji. Pēc kā „trešai Krievijai” jācen-
šas, par to Savinkovs kādā rakstā saka: „Trešā Krievija dibināsies uz sīko zemes īpašumu 
un tautu savienību”. Tas nākamai Krievijai bez šaubām drošs pamats, bet tomēr viņa 
saturs nav pietiekoši skaidrs un pats Savinkovs tālāk paskaidro: „Kādā formā Krievijas 
izbūve izveidosies, to spriedīs nevis jau iepriekš sastādītā valdība, bet vienīgi Satversmes 
Sapulce vai pareizāk „satversmes sapulces”, jo var būt, ka to, ko vēlas Maskava, nevēlas 
Kijeva, un to, ko vēlas Kijeva, nevēlas Tiflisa.”243 Tātad Savinkovs domā, ka Viskrievijas 

242 Jaunākās ziņas, Nr. 232 (1920, 9. oktobris). 
243 Tiflisa līdz 1936. gadam bija Gruzijas galvaspilsēta, pēc tam Tbilisi.
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Satversmes sapulcei jāsastāv no visu bijušo Krievijas tautu satversmes sapulcēm. Tiesa, 
Savinkovs nepiemin Viļņu, Rīgu, Rēveli244, bet var manīt, ka viņš tās pielīdzina Kijevai 
un Tiflisai. Tādā kārtā jauno nomaļu valstu liktenis būtu izšķirams tikai tad, kad „trešā 
Krievija” sasauks Satversmes sapulci. Varbūt savā laikā, gadus 2 atpakaļ, jauno valstu 
tautas tam būtu piekritušas, bet tagad, kur šajās valstīs satversmes sapulces jau darbā 
vai arī savu darbu jau nobeidz, viņas negaidīs Maskavas satversmes sapulci, bet tiks galā 
pašas par savu tālāko likteni un Maskavai laikam būs jārunā ar jauno valstu valdībām. 
Vai varbūt Savinkovs domā jau noorganizējušās jaunās valstis pielīdzināt Maskavai, kura 
vēl nav pat sākusi organizēties?  – Tiesa, ne Vrangelis, ne Savinkovs savos rakstos par 
jaunajām Baltijas valstīm atklāti nav ne vārda minējuši, bet taisni šī noklusēšana dara 
ļaunu iespaidu un saceļ aizdomas, tā kā gribot negribot paceļas jautājums, cik daudz 
tad atšķiras Vrangeļa un Savinkova nolūki no Deņikina un Judeņiča nolūkiem jauno 
valstu jautājumos.

Par Krievijas patiesajiem izbūvētājiem Savinkovs domā: „To izbūvēs pati krievu tau-
ta – brīva tauta, kas tura zemi savā īpašumā, prātīgais un sātīgais zemnieks. To izbūvēs 
arī tas, kas ar savu miesu un dvēseli būs ar šo krievu zemes izbūvētāju”. Savinkovs saka, 
ka Krievijas izbūvi tāpat ārda bijušie ģenerāļi un vārdos sludina mieru ar Bronšteinu, 
muižnieki, kā partijām piederīgie „biedri’ un „īstie demokrāti”. Nav grūti viņas izvest 
dzīvē; nav grūti sastādīt fabriku, tiltu u.c. projektus, bet grūti tos uzbūvēt. Galvenais 
jautājums ir, vai Vrangelim un Savinkovam būs pietiekoši daudz godīgu un saprātīgu 
darba darītāju viņu programmas izvešanai. Deņikins, Kolčaks un Judeņičs pazaudēja un 
sabruka ne no komunistu triecieniem, bet paši darba darītāji sagrāva to, kas jau bija uz-
celts. Protams, arī tagad Vrangeļa valdībai nav bīstami padomju valdības karapulki, kas 
paši iet gūstā, bet jāuzmanās pret pašu darbiniekiem, „trešās Krievijas” cēlājiem. Ja pie 
Vrangeļa pārbizo visi Rietumeiropā izklīdušie kadri, pārģērbušies demokrātisma modes 
drēbēs, tad viņa lieta rādās tikpat bezcerību pilna, kā Deņikina un Kolčaka pasākumi.

Lai „trešai Krievijai” būtu paliekamas sekmes, tad vispirms viņai nav jāpielaiž valsts 
uzbūves darbā izvirtusī paaudze; tie, kuri no revolūcijas neko nav mācījušies; otrkārt, 
viņai patiesi jāievieš dzīvē trīs principi, kurus tā izsludinājusi un kuri līdz šim Vrangelim 
sagādājuši sekmes; treškārt – viņai bez vārda runas jāatzīst jaunās valstis. Šim pēdējam 
apstāklim lielāka nozīme, nekā to daudzi iedomājas.

Baltijas valstīm šajā ziņā tagad vēl nav piešķirama galvenā loma. Vrangelis uzsāka 
savu darbību ne krievu apdzīvotā zemē. Arī viņa uz priekšu virzīšanās nenotiek lielkrie-
vu teritorijā un to viņš tik drīzi nesasniegs, bet pie visa tā jau viņa lozungs – lielkrievu 
Satversmes sapulce... Vrangelis sāka rīkoties ar pulciņu krievu brīvprātnieku un viņam 
pievienojās komunistu novārdzinātās tautas no apgabaliem, pār kuriem viņš gāja. Dar-
ba ļaudis saņem ar izplestām rokām ikvienu, kas viņus atpestī no padomju patvarībām, 
bet tas vēl nenozīmē, ka atsvabinātājs var ar atsvabinātiem darīt visu, kas tikai patīk. 
To aizmirsa Deņikins un Judeņičs. Vrangelis mobilizē vietējos iedzīvotājus, kuri labprāt 
cīnās pret sarkano armiju, bet šie mobilizētie nav krievu iedzīvotāji; tie galvenā kārtā 
ukraiņi, Donas kazaki, kubaņieši u. c. Jau cara laikā donieši un kubaņieši sevi neskaitīja 
par krieviem un patiesi no lielkrieviem viņi stipri atšķīrās kā pēc rakstura, tā arī ieražās 
un sīkumos; ukraiņiem tad bija aizliegts neskaitīties par krieviem. Tik ilgi, kamēr Vran-
gelis stingri pieturēsies pie tautu pašnoteikšanās principa, ukraiņi, donieši un kubaņieši 
viņam sekos, bet neviena no šīm tautām neies pret saviem nacionāliem principiem. Ja 
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tagad Vrangeļa armijai atņemtu ukraiņus, doniešus un kubaņiešus, tad viņam vairs ne-
paliktu vairāk kā ceturtā daļa spēku. Tā kā Vrangelis arvien vairāk un vairāk ievirzās Uk-
rainas teritorijā, tad viņa tālākās sekmes lielā mērā atkarājas no attiecībām pret ukraiņu 
nacionālistiem.

„Trešā Krievija” vēl nav pilnīgi atklājusi savas kārtis; kādas tās, no tā atkarāsies viņas 
sekmes. Darbos, bet ne vārdos, ceļā izdotās Vrangeļa pavēlēs un rīkojumos Dienvidkrie-
vijas valdība var patiesi kļūt par „trešās Krievijas” valdību; patiesi atsakoties no „vienīgās 
nedalītās” viņa var stāties visdraudzīgākās un ciešākās attiecībās ar visām jaunajām val-
stīm. Nākamās Vrangeļa sekmes vai neveiksmes mums rādīs, cik viņa iepriekš pasludinā-
tie principi patiesi vai liekuļoti.

Padomju Krievijas rietumu fronte245

Polijas frontē ir noticis tas, ko varēja jau paredzēt: pēc ļoti ātras iešanas uz priekšu 
padomju Krievijas armija tagad sāk vēl ātrāk iet atpakaļ uz austrumiem. Tagadējā Polijas 
frontē padomju Krievijai nevar būt stipra armija: pēdējā netiek apgādāta ar visu vajadzī-
go no aizmugures, tāpēc ir spiesta ņemt to visu uz vietas. Armijas uzturēšana no vietē-
jiem līdzekļiem ir gan, no vienas puses skatoties, ļoti izdevīga: – tā tiek milzīgos apmēros 
samazināts karspēka vezumu skaits, caur ko palielinās karaspēka kustību ātrums. Bet 
no otras puses ņemot, liela karaspēka uzturēšana tikai no vietējiem līdzekļiem var ļoti 
viegli novest armiju pie demoralizācijas. Ir vajadzīga ļoti noteikta un stingra organizācija 
priekš vietējo līdzekļu savākšanas un izdalīšanas karaspēkam, ja tādas organizācijas nav, 
ja pats karaspēks priekš sevis savāks visu vajadzīgo, tad šī savākšana ļoti ātri pārvērtīsies 
par vienkāršu laupīšanu. Karaspēka daļas sacentīsies laupīšanā, bet ne kaujā, tās virzī-
sies tur, kur varēs cerēt vairāk pielaupīt, bet nevis tur, kur tas būtu vajadzīgs pēc stra-
tēģiskiem vai taktiskiem apstākļiem. Kas daudz pielaupījis, tas grib laupījumu novest 
mājās, tādēļ zūd cenšanās tikt uz priekšu, bet gan mostas tieksmes griezties atpakaļ, 
īpaši, ja vēl dabū kādu triecienu no ienaidnieka; tā tas mēdz būt pie pilnīgi organizē-
ta, veca karaspēka (Krievijas armija 1914.–1915. g.), bet padomju Krievijas armiju nevar 
uzskatīt par pilnīgi noorganizētu un stingri sakopotu, tādēļ viņā šīs ļaunās parādības, 
bez šaubām, ir daudz lielākos apmēros, un padomju Krievijas armijas atkāpšanās, bez 
šaubām, būs ātra; – ja tikai poļiem nenogurdināts karaspēks pie rokas, priekš pastāvīgas 
uzbrukšanas atkāpjošajiem un bēgļiem. Pēc vairāku dienu atkāpšanās šī atiešana, bez 
šaubām, var pārvērsties par pilnīgu bēgšanu.

No 1917. gada sākot, mēs esam jau redzējuši vairākas reizes šo viļņu viedīgo ļaužu 
kustību no austrumiem uz rietumiem, – turpu un atpakaļ, un arī tagad nav vēl ne ma-
zāko cerību, ka šis būs pēdējais vilnis. Varbūt, ka nākošie viļņi neies tik tālu, un kā rādās, 
tad tas tā arī būs, bet tomēr nākošie viļņi ir jāgaida, ja arī tie nebūs lieli un ja arī tie nāks, 
tad pēc ilgāka laika.

No Somijas jūras līča līdz augšējās Narvas purviem pagaidu Krievijas valdība ir no-
slēgusi pagaidu mieru. Tas ir ļoti viegli saprotams politisks solis. Miers ir noslēgs ar tām 
mazajām tautām, kuras tuvākā nākotnē nevar palikt stipras; tādēļ nākamībā rēķinā-
šanās ar šīm tautām nebūs grūta. Bet miers nav slēgts ne ar vienu no tām valstīm, ku-
ras varētu palikt par tik stiprām, ka nākotnē ar tām savest rēķinus būtu grūti. – Polija, 

245 Latvijas Kareivis, Nr. 153 (1920, 25. augusts).
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Somija un Ukraina, – ja šīm tautām Krievija dotu atpūtu, tad viņas varētu tā nostipri-
nāties, ka no viņām neko atpakaļ dabūt nebūtu iespējams. Ar Somiju miera sarunas jau 
gan ir ievadītas, bet, kā redzams, tās norisinās gausi, un padomju Krievija neskaita par 
vajadzīgu būt daudzmaz piekāpīgai. Ar Poliju arī uzsāktas sarunas; bet, kā domājams, 
padomju Krievija ņems viņās par izejas punktu robežu jautājumu: – ne agrākās Lielpoli-
jas, bet tikai etnogrāfiskās Polijas robežas.

Visnepatīkamākais padomju Krievijas ienaidnieks ir Ukraina. Mūsu aprindās ļoti 
bieži var dzirdēt domas, ka Ukraina ir ļoti niecīgs faktors nākamajā Krievijas valsts uz-
būvē, tā tas arī tagad izliekas, kad neatkarīgā Ukraina sastāv tikai no Petļuras valdības 
un ir gandrīz bez teritorijas. Līdz 1917. gadam ukraiņus pavisam nepazina, bet bija tikai 
mazkrievi. Jau 1917.  g. beigās ļoti daudzi pieslējās neatkarīgās Ukrainas idejai tikai tā-
dēļ, lai tiktu vaļā no lieliniekiem; tad pagājušajos trijos gados Ukrainas neatkarības ideja 
ir tapusi ļoti populāra kā tautā, tā arī inteliģencē. Sākot no 1917. gada beigām, ukraiņi 
nepārtraukti cīnās dēļ savas dzimtenes neatkarības sasniegšanas. Kas tad ved šo karu, 
kad valdība nevar ar spēku nevienu piespiest karot un karot bezgalīgi grūtos apstākļos? 
Ukrainas armija nesastāv tikai no tā rajona iedzīvotājiem, kurš atrodas Petļuras valdības 
rīcībā, bet gan no visas Ukrainas brīvprātīgajiem. Ukraina nav neko dabūjusi no ārienes, 
tā strādā tikai no saviem spēkiem un pie tam ar apbrīnojamu izturību: nav apģērba, nav 
ieroču, nav medikamentu, trūkst pārtikas, ļaudis mirst no ienaidnieka lodēm, no nemi-
tējošās tīfa epidēmijas, no aukstuma un citiem trūkumiem, tie mirst sakostiem zobiem 
un kritušo vietā nāk citi aizstāvēt Ukrainas neatkarību. Redzēdami šīs neatkarības idejas 
un nācijas spēka nemitīgu pieaugšanu, padomju Krievijas politiķi visu šo laiku piegriež 
vislielāko vērību Ukrainai,  – gan vedot pret viņu pastāvīgu uzbrukumu, gan arī sūtot 
milzīgas naudas summas priekš iekšējās aģitācijas, nemieru un dumpju organizēšanas. 
Astoņās Ukrainas guberņās ar 40 miljonu iedzīvotāju – tas ir kaut kas daudz svarīgāks, 
nekā visas Baltijas valstis ņemtas kopā.

Arī Baltijas valstis, tas ir – Baltijas valstu savienība246 – varētu būt ļoti stiprs faktors; 
tādēļ padomju Krievija piegriež arī šai savienības idejai vislielāko vērību. Tā izlieto visus 
līdzekļus un visus spēkus, lai šī savienība nenotiktu par reālu faktu, lai padomju Krievijai 
nebūtu nākotnē jārēķinās ar nepārtrauktu fronti no Ziemeļu okeāna līdz Dņestras upei. 
Līdz šim laikam padomju Krievijai ir izdevies šo garo fronti dalīt un tad sist katru atseviš-
ķu ienaidnieku pēc kārtas. Nākotne rādīs, kas uzvarēs: – vai padomju Krievijas vai Baltijas 
valstu politiķi un diplomāti. Tagadējās Baltijas valstu konferences darbība rādīs, vai šis 
pirmais solis izdosies Baltijas valstīm par labu vai padomju Krievijai. 

Krievijas rietumu nomale247

I
Ikviena tauta un valsts izplešas tajos virzienos, kur tā sastop mazāku pretestību. Arī 

Krievijas valsts pakāpeniski izpleta savas robežas pa lielākai daļai tādos virzienos. Taču 
tādā, vieglā kārtā Krievija nevarēja tikt pie jūras, izņemot Balto jūru ziemeļos. Kad Krie-
vijas cariste bija tapusi diezgan liela un stipra, kad priekš tālākas augšanas un labklājī-
bas svabada un izdevīga jūras satiksme un tirgošanās bija ļoti nepieciešama, tad Krievija 

246 Somija, Ukraina, Igaunija, Latvija un Polija. (A. P.)
247 Latvijas Kareivis, Nr. 160, 161, 162 (1920).
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zem Pētera Lielā vadības mēģināja tikt pie Baltijas jūras, neraugoties uz to, ka šinī vir-
zienā tai bija jāsaduras ar visstiprāko pretspēku. Gan vairākas reizes pirms tam Krievija 
veltīgi bija izmēģinājusi tikt pie Baltijas jūras. Pēteris Lielais iekaroja Baltijas jūras pie-
krasti, viņa pēcnācēji pastāvīgi paplašināja šo ieguvumu, Krievija pakāpeniski spiedās uz 
rietumiem un dienvidrietumiem. Baltijas jūra izrādījās par mazu, bez tam tā aizsalst, 
tādēļ bija vajadzīga arī Melnā jūra. Tālāk izrādījās jūras satiksme par nepietiekošu – vaja-
dzēja arī uz sauszemes dabūt tiešu satiksmi ar lielajām Vakareiropas valstīm; šis tiešais 
sakars ar Prūsiju un Austriju tika iegūts caur Lietavas–Polijas un Besarābijas pievienoša-
nu Krievijai. Priekš lielās Krievijas šī virzīšanās uz rietumiem bija nepieciešama vajadzība: 
bez jūras un sauszemes robežām ar Vakareiropu Krievijai nebija iespējams attīstīties par 
pirmās šķiras lielvalsti. Tāpēc Krievija ar visiem spēkiem centās aizraust savas robežas 
līdz Baltijas un Melnajai jūrām un līdz Vakareiropas lielvalstīm un vienkārši samina ar 
kājām tās tautas un tautiņas, kuras tai aizsprostoja ceļu pie šo mērķu sasniegšanas. Visa 
pasaule skatījās uz šo Krievijas izplešanos uz rietumiem kā uz pilnīgi dabīgu parādību, 
jo pasaules politikā tiesības ir tam, kuram ir spēks – spēks attaisnoja katru rīcību. Ceļi 
no Iekškrievijas uz Baltijas jūru un uz Vācijas un Austrijas robežām gāja caur rietumu ap-
gabaliem, kas nebija izdevīgi, un tāpēc Krievija uzstādīja par savu uzdevumu pārkrievot 
rietumu sveštautiešus. Bet tā kā visas tautas Krievijas rietumu nomalē (izņemot moldā-
vus) atrodas uz augstāka kultūras līmeņa nekā paši krievi, tad pārkrievošanas darbam 
bija ļoti mazas sekmes. Rusifikācijas politika tomēr bija stipri sajūtama igauņiem, lat-
viešiem, lietuviešiem, baltkrieviem un ukraiņiem, jo traucēja viņu nacionālo attīstību; 
minētajās tautās nacionālā apziņa mazinājās, tās sāka aprast ar savu likteni. Minēto 
tautu nacionālās neatkarības apziņa turējās šaurākās inteliģences aprindās. Revolucio-
nārā Krievija 1917. g. pati pasludināja tautu pašnoteikšanos, tomēr šinī gadījumā tie bija 
tikai skaisti vārdi: neviena no Krievijas pagaidu valdībām nedomāja izvest dzīvē tautu 
pašnoteikšanās principu, jo tas ir ļoti neizdevīgs priekš Krievijas. Bet tā kā revolūcija vēl 
nav paspējusi Krieviju novest pie kādas pastāvīgas valdības un Krievijā vēl līdz šim turpi-
nās pilsoņu karš, tad šajā karā krievu partijas pastāvīgi spēlējas ar tautu pašnoteikšanās 
principu: kad kādai partijai (grupai, valdībai, armijai) iet grūti, tad tā meklē palīdzību pie 
kādas jaunas valsts un pilnīgi atzīst šo valsti, bet kad tā pati partija uzvar, tad tā atzīst 
tikai „vienoto, nedalāmo”. Lieliniecismam sākoties, lielinieki atzina visas tautas, bet jau 
pēc kādiem mēnešiem gribēja tās nomākt. Bet tā kā (tas jāatzīst) revolūcija deva iespē-
ju nekrievu tautām nostiprināt savu nacionālo pašapziņu un visā Krievijā valdīja pilnīgs 
organizācijas un kārtības sajukums, tad brīvībā nokļuvušās tautas sāka ievadīt savās ze-
mēs kārtību, organizāciju un likumību, reizē ar to nodibinot savu neatkarību no Krievijas.

No otras puse, Vācija, vezdama karu ar Krieviju, jau no 1915. gada visādi lūkoja vā-
jināt Krieviju, modināt dažās pie Krievijas piederošās tautās nacionālo pašapziņu un 
naidu pret Krieviju. Pēc Brestļitovskas miera Vācija, ieņemdama ar savu karaspēku visu 
Krievijas rietumu nomali, ieskaitot arī Ukrainu, bet nevarēdama dabūt savā pusē krievu 
inteliģenci un tātad nespēdama iegūt miera attiecības ar Krieviju, sāka atklāti pabalstīt 
dažas no jaunajām valstīm (Somiju, Lietuvu, Ukrainu), jo cerēja, ka šīs valstis būs Vācijas 
draugi. Lai gan Latvija un Igaunija savos neatkarības centienos netika no vāciem pabal-
stītas, tomēr Vācijas okupācijas laiks atsvabināja igauņus un latviešu no krievu varas un 
deva tiem, tā teikt, laiku apdomāties, ka tie nav vairs Krievijas pavalstnieki un ka tiem 
jāorganizējas nacionālās valstīs.

Kad Vācija bija lielo karu zaudējusi, tad uzvarētāji, zināms, neatļāva vāciem palikt 
okupētajās Krievijas nomalēs, jo, ja tas būtu atļauts, tad Vācija būtu iespējusi dabūt 
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plašas zemes, ja ne par piederumu, tad par zem iespaida stāvošām un jaunām sabiedro-
tām – Vācija nebūtu pietiekoši pavājināta. Tāpēc Antante kategoriski pastāvēja uz to, ka 
Vācijas karaspēkam jāatstāj visas bijušās Krievijas daļas, negriežot ne mazākās vērības 
uz to, ka visas vācu atstājamās zemes tūdaļ nāca lielinieku rokās, – priekš Antantes Vā-
cija bija bīstamāka nekā lielinieki un Rietumkrievijas tautas, izņemot somus un poļus, 
Antantei bija pārāk maz pazīstamas; bez tam Antante bija tajos ieskatos, ka nākamībā 
lielā Krievija tomēr būs pretsvars Vācijai, bet jaunās, no Krievijas atsvabinātās valstis, 
varētu tapt par Vācijas draugiem. Tāpēc visas Rietumkrievijas tautas, izņemot somus 
un poļus, arī būtu atstātas savam liktenim, t. i., būtu atdotas Krievijai, ja Vācija būtu tās 
atstājusi. Bet vācu karaspēks palika Igaunijā, Latvijā un Lietuvā zem Golca vadības. Šo 
karaspēku vajadzēja dabūt ārā. Sūtīt savu karaspēku priekš tam, lai no Baltijas apgaba-
liem izdzītu Golca armiju, Antantei nācās grūti, tas būtu bijis sarežģīts uzdevums, īpaši 
vēl ņemot vērā to, ka starp Antantes valstīm jau bija zināmas nesaskaņas. Tādēļ priekš 
Antantes izrādījās par ļoti izdevīgu kā politiskā, tā materiālā ziņā – izdzīt Golca armiju 
ar Baltijas tautu spēkiem: priekš tā vajadzēja tikai šīs tautas pabalstīt ar ieročiem, pie 
tam vēl ļoti mazos apmēros, salīdzinot ar to, ko Antante deva Deņikinam, Kolčakam un 
Judeņičam. Kad Golca–Bermonta karaspēks bija izdzīts, Baltijas valstis bija savu galveno 
lomu nospēlējušas. Bet taisni šinī brīdī uz politiskā horizonta priekš Antantes nāca jauna 
nepatikšana: padomju Krievija iznīcināja vienu pēc otras visas Antantei draudzīgās krie-
vu grupas – Kolčaku, Judeņiču un Deņikinu un sāka apdraudēt pašas Antantes valstis, 
nemaz nerēķinot to, ka viss krievu ģenerāļiem dotas materiālais pabalsts gāja pazušanā. 
Izrādījās atkal par izdevīgu izlietot Baltijas valstis par barjeru starp padomju Krieviju un 
Vāciju un pie tam vēl kā pretsvaru, lai arī nelielu, padomju Krievijai. 

Tādā kārtā politiskie apstākļi ir bijuši līdz šim izdevīgi priekš Baltijas tautu neatkarī-
bas uzturēšanas. Pa šo laiku šīs tautas pierādījušas savas organizācijas spējas un pastā-
vīgas darbības spēkus un tagad jau tās ir izaugušas par zināmu spēka faktoru, lai arī visai 
nelielu, kurš jau dod Baltijas tautām vairāk tiesību un cerību uz savas neatkarības uztu-
rēšanu. Bet, kā jau redzējām, Baltijas valstu neatkarība bija izsaukta caur to, ka nebija 
vēl izšķirts Krievijas jautājums. Ja kādreiz šis jautājums tiks galīgi izšķirts – tādā veidā 
tad izšķirts tiks arī Baltijas valstu stāvoklis, kad Krievijā sāks nodibināties pastāvīga, no 
visām tautas šķirām dibināta un atbalstīta valdība, ņemot vērā to, ka pasaules politikā 
neviena valsts vai tauta neko nedara aiz mīlestības, bet vienīgi aiz sava labuma.

II
Jau no seniem laikiem Eiropas valstis izturas vienaldzīgi pret Krievijas rietumu robe-

žas jautājumu, jo to uzskata par Krievijas un Vācijas, Krievijas un Austrijas, Krievijas un 
Zviedrijas savstarpējo lietu. Vienīgi Polijas jautājums ir no vēstures izcelts par pasaules 
politikas jautājumu. Pasaules tirgotājiem ir patīkamāk, sūtot savas preces uz Krieviju 
vai pērkot ko no Krievijas, izdarīt to Rīgā, Rēvelē vai Liepājā kā Krievijas pilsētās; tāpēc 
ne tikai Krievija, bet arī visa pasaule ieradusi uzskatīt Baltijas jūru par Krievijas dabīgo 
robežu. Vienīgi Polija, kā diezgan liels politiski militāra spēka faktors un vēsturisks Fran-
cijas sabiedrotais, nav priekš pasaules politikas vienaldzīga un spēlē lielu lomu: Polija ir 
Francijas austrumu politikas atbalsts. Citu Rietumkrievijas nomaļu valstu nozīme priekš 
Eiropas ir pārejoša: šodien tās var būt noderīgas, bet rīt kaitīgas  – atkarībā no tā, kā 
pārveidojas politiskās draudzības un naidi, ar ko draudzējas vai naidojas Krievija. Un to-
mēr šo Baltijas valstu jautājums nekad nevar būt priekš Eiropas svarīgs, jo šīs valstis nav 
nekādi lieli militāra spēka faktori. Šo valstu eksistences jautājums ir svarīgs tikai priekš 
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Krievijas un pa daļai (Lietuva) priekš Vācijas. Kad Krievija agrāk pleta savas robežas uz 
rietumiem, tad nekad tas nebija pasaules politikas jautājums, bet vienīgi tikai jautājums 
starp Krieviju un to valsti, no kuras zemes nācās atņemt.

Kamēr nebija ierobežota Vācija un kamēr vajadzīgs ierobežot Krieviju no rietumiem, 
tikmēr lielvalstu interesēs ir pabalstīt jaunās valstis. Cik izdevīga lielvalstīm nākamībā 
būtu jauno valstu pabalstīšana? Bez labuma priekš sevis neviena valsts neko nedarīs. 
Jārēķinās ar to, ka nākamībā jaunās valstis tiks atstātas viņu liktenim, tiks padotas tam, 
ko nospriedīs šo jauno valstu bijusī pārvaldniece – Krievija. Labākajā gadījumā Rietumei-
ropas lielvalstis aizstāvēs jaunās valstis ar diplomātiskām notām, bet nekad ne ar iero-
čiem rokās. Kāda Rietumeiropas lielvalsts ar ieročiem aizstāvētu jaunās valstis tikai tanī 
gadījumā, ja šīs jaunās valstis pašas būtu tik stipras, ka ar nelielu pabalstu no ārienes 
būtu spējīgas aizstāvēties pret Krieviju, t. i., ja jaunās valstis būtu stiprs militārs faktors 
kā šimbrīžam Polija, kura vajadzības gadījumā var sniegt lielu militāru pabalstu savām 
sabiedrotajām Rietumeiropā.

Visas jaunās valstis kopā ņemot, tās pilnīgi atgriež Krieviju no Rietumeiropas – tā 
ir visu jauno valstu vispārējā nozīme priekš Krievijas un krievu tautas. Bez tam katrai no 
jaunajām valstīm ir sava atsevišķa nozīme, caur kuru tā vai nu pazemina, vai palielina 
šo vispārējo nozīmi. Vismazāk nepatīkama priekš Krievijas ir Somijas patstāvība. Somijā 
nav dabas bagātību, dzīvo tā un uzplaukst no savas tautas čakluma. Caur Somiju neiet 
krievu tirdzniecības ceļi, Somijas ostām ļoti niecīga nozīme Krievijas tirdzniecībā. Varbūt 
Somija pat netiktu no krieviem iekarota, ja pie Pēterpils un Viborgas guberņu iekaroša-
nas zviedri paši nebūtu vairākkārt sākuši karu ar Krieviju: Krievijai Somija bija maz vaja-
dzīga. Tikai pēdējā laikā, kad, tehnikai progresējot, jūras karš stipri pārvietojies plašumā, 
Somijas piekrastei piekrīt liela militāra loma: bez Somijas piekrastes Peterpils–Kronšta-
tes kara ostai nav nozīmes. Pēterpils nav drošībā, ja Somijas piekraste nepieder Krievi-
jai – tā ir galvenā Somijas nozīme priekš Krievijas. Somija militārā ziņā ir samērā diezgan 
stipra, somu tauta krieviem pilnīgi sveša, tā nemaz nav padevusies pārkrievošanas ie-
spaidam. Krievijai nav un nebūs arī tuvākā nākotnē ne kara, nedz tirdzniecības flotes, tai 
nav un tuvākā nākotnē nebūs arī liela sauszemes karaspēka. Tāpēc jācer, ka, ja Krievija 
noslēgs ar Somiju mieru un miera līgumā Pēterpils būs nodrošināta no sauszemes puses, 
tad Krievija, vismaz tuvākā nākotnē, atstās Somiju mierā, jo Somija šimbrīžam Krievijai 
nav nepieciešami vajadzīga, Somija diezgan stipra; tādēļ Krievijai izdevīgāk izlietot savus 
spēkus citā, daudz vajadzīgākā virzienā nekā pret Somiju. Krievija censtos pievienot sev 
Somiju pēc tam, kad būtu vecās rietumu robežas citur jau sasniegusi. Arī Rietumeiropa 
no seniem laikiem pazīst Somiju gan kā atsevišķu Zviedrijas, gan kā atsevišķu autonomo 
Krievijas daļu; tādēļ Rietumeiropas tautas un piegriezušas Somijai vienmēr lielāku vērī-
bu nekā dažām citām jaunām valstīm.

Igaunija un Latvija ieņem gandrīz visu Baltijas jūras piekrasti no Pēterpils līdz vecajai 
Vācijas robežai un tādā kārtā norobežo Krieviju no visizdevīgākajām ostām. Pēterpils 
osta nav uzskatāma par svabadu, ja visas Somijas jūras līča piekrastes atrodas svešās 
rokās – ziemeļos Somijas un dienvidos Igaunijas. Tādos apstākļos Pēterpils zaudē ne tikai 
kara ostas nozīmi, jo vismazākā diplomātiskā sadursme starp Krieviju un Igauniju vai 
pēdējās sabiedrotajiem uz reizi milzīgi sacels kā frakti, tā apdrošināšanu un tādā kār-
tā stipri kavēs Krievijas tirdzniecību. Milzīgā Krievija nevar iztikt ar vienu pašu Pēterpils 
ostu: šī osta ziemā aizsalst; Krievijas dzelzceļi ir būvēti ar tādu aprēķinu, ka Pēterpils 
osta apkalpo tikai Krievijas ziemeļdaļu, kamēr Viduskrieviju apkalpo Rēvele, Baltijas 
Ports, Rīga, Ventspils un Liepāja. Tātad, ja Krievija gribētu iztikt tikai ar Pēterpils ostu, 
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tad būtu jāpārbūvē visa viņas dzelzceļu sistēma vai arī jācieš lieli ekonomiski zaudējumi. 
Pie tam vēl jāņem vērā, ka Krievijas tirdzniecības aprobežojums nozīmē ierobežojumu 
arī priekš tām valstīm, kuras tirgojas ar Krieviju. Diplomāti lūkos man iebilst, ka caur 
Baltijas jūras ostām var ierīkot brīvu tranzīttirdzniecību, bet es domāju neapstrīdams 
ir tas, ka katram patīk tirgoties tieši, ne caur kādu starpvalsti, jau nemaz nerunājot par 
politiskiem sarežģījumiem starp Krieviju un Baltijas valstīm, kuri katrā gadījumā stipri 
traucēs tirdzniecību. Krievija nekad neatsacīsies no Baltijas jūras, uz to viņu var piespiest 
tikai ar spēku. Ja Krievija būs piespiesta (kā tas tagad ir) atteikties no Baltijas jūras pie-
krastes, tad šī atteikšanās vilksies tik ilgi, kamēr Krievijai nebūs pietiekošu spēku atkal 
atdabūt savās rokās visas Baltijas jūras ostas. Bez Baltijas jūras Krievija ir Āzijas, ne Ei-
ropas valsts. Kā Igaunijas, tā Latvijas teritorija Baltijas jūras ostu labad Krievijai nepie-
ciešami vajadzīga, to pierāda jau visa Krievijas vēsture. Kā Igaunijas, tā Latvijas piekraste 
Krievijai vienādi vajadzīgas: Krievija nevar iztikt ar vienu Igaunijas piekrasti bez Latvijas 
piekrastes un otrādi. Var noteikti sacīt, ka Krievija vistuvākā nākotnē nemēģinās Baltijas 
jūras piekrasti iegūt tika tādā gadījumā, ja šī iegūšana būs riskanta, t. i., ja jauno Baltijas 
valstu stāvoklis būs politiski militārā ziņā tā nodrošināts, ka Krievija nedrīkstēs mēģināt 
iegūt priekš sevis Baltijas jūras piekrasti.

III
Tālāk uz dienvidiem no Latvijas atrodas ceturtā jaunā valsts – Lietava – starp Krie-

viju un Vāciju. Lietava ieņem šimbrīžam politiski vissvarīgāko vietu, jo atdala Krieviju no 
Vācijas. Krievija ar Vāciju ir dabiski sabiedrotie: Krievija – lauksaimniecības zeme, Vāci-
ja – rūpniecības; uz agrākās krievu–vācu robežas nebija strīdīgu apgabalu – ne Krievijai 
bija vajadzīga Vācijas teritorija, ne Vācijai Krievijas. Krievija ar Vāciju ir karojusi tikai di-
vas reizes: Septiņgadu karā un nesenajā karā; abos gadījumos Krievija iesāka karu zem 
citu valstu iespaida, bet ne aiz Krievijas politikas un Krievijas labad. Lielo karu Krievijas 
iesāka citu valstu labā, bet no šī kara Krievija iznāca ļoti stipri apgraizīta, kamēr viņas 
sabiedrotie beidza karu ar milzīgiem ieguvumiem. Vācija sakauta un Krievija sakauta un 
ir stipri dabīgi, ka abi cietušie saprotas. Šī pārliecība jau no 1919. g. sāk izplatīties visās 
krievu aprindās – no pašiem labējiem līdz galējiem kreisajiem. Tāpēc ir jāsagaida, ka nā-
kamībā Krievija visādā ziņā ies ar Vāciju kopīgu ceļu, jāsagaida krievu–vācu savienība, jo 
jau tagad visa krievu tauta, kā komunisti, tā monarhisti, raugās tikai uz Vāciju un, no ot-
ras puses, vācieši – no spartakistiem līdz monarhistiem, vismīļāk izturas pret krieviem. 
Kā Krievijai, tā Vācijai tagad nav ne kara, nedz tirdzniecības flotes (un to nav iespējams 
iegūt īsā laikā); tādēļ Krievijas–Vācijas savienība nevar dibināties uz satiksmi pār jūru. 
Krievijai jādabū sauszemes robeža ar Vāciju. Šo sauszemes robežu ir atgriezusi Lietava, 
tādēļ Lietava jādabū nost no ceļa starp Vāciju un Krieviju. Priekš tam, lai kā Krievija, tā 
Vācija varētu izvest savus valstiskos plānus, viņām vispirms šādā vai tādā ceļā – politiskā 
vai militārā – jādabū tiešs sakars. Tikai tad var notikt pilnīga Vācijas un Krievijas kopdar-
bība, kad tās būs tiešā sakarā, tikai tad kā viena, tā otra no viņām varēs domāt par savu 
spēku pavairošanu un par to, kā izvest dzīvē tālākos plānus: Krievija – kā iegūt Baltijas 
jūras piekrasti, Vācija – kā iegūt Vislas tiltu. Tādēļ man liekas, ka Lietava atrodas uz vis-
nepieciešamākā Krievijas ceļa un tādēļ Krievija vispirms Lietavu lūkos dabūt nost no ceļa 
un tikai pēc tam virzīsies uz Baltijas jūras piekrasti. Visizdevīgākais priekš Krievijas ceļš 
uz Baltijas jūras piekrasti ved caur Lietavu.

Tālāk uz dienvidiem no Lietavas atrodas atjaunotā Polija. Nekad Krievija ar Po-
liju nav bijušas draudzīgas un jādomā, ka arī nākamībā tās nebūs, bet gan naidīgas. 
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Krievijas–Polijas naids ir dabīgs, jo starp šīm valstīm nav noteiktas etnogrāfiskas robe-
žas: robežu rajonā ir plaši strīdīgi apgabali, kuros dzīvo kā krievi, tā poļu tautības iedzīvo-
tāji. Nacionālam naidam pievienojas ticības naids: Krievija ir visas pasaules pareizticīgo 
aizstāve, bet Polija katoļu ticības avangards austrumos. Cik liels ir šīs nacionāli reliģiskā 
antagonisma iespaids uz Krieviju un Poliju, to pierāda pēdējā kara darbība starp šīm val-
stīm. Ne uz vienas citas frontes Krievija nebija spējīga izvest tādu uzbrukumu kā pret 
poļiem, kad pat komunisti sāka izmantot krievu nacionālās un reliģiskās jūtas, kuras viņi 
līdz tam nekad un nekur neatzina. Pat uz tagad ārkārtīgi nogurušo un novārgušo krievu 
tautu šai nacionāli reliģiskajai aģitācijai bija milzīgs iespaids. Polija ir ieņēmusi visus strī-
dīgos apgabalus kā uz Krievijas, tā uz Vācijas robežas. Tādēļ vienādi naidīgas pret Poliju 
ir un būs kā Krievija, tā Vācija. Tas arī ir viens no motīviem – kopīgais ienaidnieks – kas 
apvieno Krievijas un Vācijas intereses. Bet Polija ir liela valsts ar vecu nacionālu kultūru, 
Polija ir bagāta kā ar dārgām bagātībām, tā arī stipri attīstītu rūpniecību; tādēļ Polija 
spēj ieinteresēt citas lielvalstis kā ekonomiskā ziņā, tā arī ar savu militāro spēku kā stiprs 
sabiedrotais. Tāpēc izrēķināties ar Poliju nav tik vienkārša lieta. Priekš tam, lai Krievija 
un Vācija būtu spējīgas sekmīgi beigt rēķinus ar Poliju, tām ir labi jāsagatavojas. Pēdējais 
padomju Krievijas uzbrukums to stipri pierāda. Vispirms Krievijai un Vācijai jānostiprinās 
iekšēji, tad jāiegūst Polijas flangi – ziemeļos un dienvidos. Ziemeļu flangā atrodas Lie-
tava. Tātad darbībā pret Poliju atkal lielu lomu priekš Krievijas spēlē Lietava. Arī pēdējo 
uzbrukumu padomju Krievija veda caur tagadējo Lietavas teritoriju – un tas ir viens no 
visizdevīgākajiem virzieniem. Pie tam šis virziens dod iespēju karadarbībai ar Vāciju, at-
griež Poliju no jūras un tādā kārtā izolē to no viņas sabiedrotajiem. Caur Lietavu iet tas 
ceļš, pa kuru Krievija vēsturiski virzījās pret Poliju.

Polijas dienvidu flangā atrodas Ukraina, kurā dzīvo tauta, kas ir ilgāku laiku dzīvoju-
si kā patstāvīga, neatkarīga valsts; dažus laikmetus Ukraina ir bijusi atkarībā no Polijas 
un dažus laikmetus atkarībā no Krievijas, pie kuras galu galā tā tika pievienota. Patei-
coties tam, ka ukraiņi ir tuvu rada krieviem, Krievijai sekmējās ukraiņu pārkrievošana, 
lai gan ukraiņi nebūt netika tā pārkrievoti, kā to ziņoja oficiālā Krievija cara laikos. Uk-
raiņiem gan nācās ļoti grūti uzglabāt savas nacionālās īpatnības, jo viņu valodā nebija 
atļauts drukāt grāmatas un laikrakstus; ukraiņu grāmatas un avīzes varēja dabūt tikai 
Galīcijā. Ja vecās Krievijas valdība apgalvoja, ka ukraiņi ir tie paši krievi, tad tāpat var 
apgalvot, ka viņi stāv tikpat tuvā radniecībā ar poļiem kā ar krieviem; ukraiņu valoda ir 
tuvāka poļu nekā krievu valodai un paši ukraiņi netur krievus par tuvākiem nekā poļus. 
Savā pagātnē Ukraina ir pieslējusies gan Polijai, gan Krievijai un pat Turcijai. Varbūt, ka 
Ukraina būtu stāvējusi daudz tuvāk Polijai nekā Krievijai, ja starp viņām nebūtu ticības 
ienaida. Visās ukraiņu tautas dziesmās un visā Ukrainas nacionālajā literatūrā Krievija 
un krievi nosaukti ar vārdu „moskaļ”, kurš priekš ukraiņa nozīmē ienaidnieku un ļaunu 
cilvēku. Tādēļ, lai Krievija tiktu pie Polijas dienvidu spārna ielenkšanas, tai jāpievieno sev 
Ukraina un jāiznīcina ukraiņu neatkarības tieksmes.

Padomju Krievijas militārā darbība un spēki248

Ar lielāko daļu no saviem kaimiņiem padomju Krievija ir noslēgusi mieru: lai gan 
ar dažiem kaimiņiem miers vēl noslēgts nav, bet arī karš nav pastāvējis, un, lai gan šie 

248 Latvijas Kareivis, Nr. 52 (1921, 6. marts).



557

kaimiņi nav atzinuši padomju Krieviju, tad tomēr arī karu tie neuzsāk. Tātad, no ārienes 
skatoties, nav ne mazākā iemesla priekš tam, lai padomju Krievija nepārietu uz pilnīga 
miera stāvokli, lai varētu ar mierīgu darbu novērst ekonomisko sabrukumu. Bet kā no 
laikrakstu ziņām redzams, tad padomju Krievija turpina karus kā ārējā, tā iekšējā frontē: 
Kaukāzā, Turkestānā (uz Indijas un Afganistānas robežām) un Sibīrijā – uz Mongolijas 
robežas. Rodas jautājums  – vai padomju Krievija tiek no kaimiņiem piespiesta karot, 
vai tā meklē kaimiņus, ar kuriem būtu iespējams vest karu. Kā zināms, tad neviena no 
Kaukāza tautām nav domājusi uzbrukt padomju Krievijai. Gruzija bija noslēgusi mieru 
ar padomju Krieviju, kura tomēr iesāka karu ar Gruziju. Vēl mazāk kāda nebūt no Vidu-
sāzijas tautām ir domājusi iebrukt Krievijas Turkestānā; pie tam Turkestāna, pati par sevi 
ņemot, ir apdzīvota no cittautiešiem un krievu tur ir ļoti niecīgs procents, – padomju 
Krievija tomēr arī šeit ved karu. Tāpat tas ir arī ar Mongolijas robežu, kur arī notiek kara 
darbība. Tātad iznāk, ka padomju Krievija pati grib karot. Neviļus duras acīs tās vietas, 
kur padomju Krievija ved karus – tie ir vistālākie Krievijas stūri. Kādus labumus Krievija 
varētu iegūt, iekarojot Kaukāza tautas un paplašinot savas robežas Turkestānā un Mon-
golijā? Vecajai cariskajai Krievijai bija jāved 60 gadu ilgs karš, tomēr tā dabūja pilnīgi zem 
savas varas visu Kaukāzu. Tagad, kad Kaukāza tautas ir apbruņotas ar šī laika ieročiem 
un ir iemācījušās vest modernus karus, iekarot Kaukāzu un lauzt šo tautu brīvību nevar 
būt viegls darbs. No otras puses, neizdevība Kaukāza frontē nebūt neapdraud pašu pa-
domju Krieviju, jo Kaukāza tautas un valstis ierobežosies tikai ar savu zemju iztīrīšanu no 
ienaidnieka. Ekonomisko labumu padomju Krievija arī nav spējīga iegūt Kaukāzā: ņemot 
vērā pilnīgi sabrukušos Krievijas transporta līdzekļus, nav domājams, ka tā varētu no 
Kaukāza ko nebūt izvest; kas Krievijai ir vajadzīgs no Kaukāza bagātībām, to viņa var 
atrast arī citās Krievijas daļās, tā nafta ir dabūjama arī Krievijas rajonā, tātad – daudz 
tuvāk nekā no Baku rajona. Kas attiecas uz Turkestānu un Mongoliju, tad Krievija tur vēl 
mazāk var ko nebūt iemantot, bet, zināms, arī zaudēt viņa tur neko nevar. Tātad, visas 
šīs vietas ir izdevīgas kara vešanai tādēļ, ka viņas ir tālu no Krievijas un ka pat pie pilnīgas 
kara neizdevības Krievija neko nevar zaudēt. Ja armija neved karu, tad viņa ir vai nu jāde-
mobilizē – jāatlaiž uz mājām, vai jānovieto kur nebūt Krievijā. Kamēr sarkanarmietis at-
rodas dienestā, tikmēr viņš tiek samērā labi ēdināts un apģērbts, līdzko viņu atlaidīs uz 
mājām, tā viņš nonāks pie savas badā mirstošās ģimenes, ieraudzīs visapkārt postu un 
nelaimi, sāks pats ciest badu un trūkumu un, zināms, paliks tūliņ par vislielāko padomju 
valdības ienaidnieku. Būdams dienestā, viņš vēstules nedabū, jo tās iet caur stingru cen-
zūru. Tādēļ, it īpaši atrodoties armijā – kur nebūt Kaukāzā, Turkestānā vai Mongolijā, tas 
no laikrakstiem var tikt pārliecināts, ka viņa dzimtenē viss iet tik labi kā paradīzē.

Ja karaspēks tiks novietots Krievijā kur nebūt uz ilgāku laiku, tad tas varētu nākt sa-
karā ar vietējiem iedzīvotājiem un kopā ar tiem sacelties pret padomju valdību. Tādēļ tās 
sarkanās armijas daļas, kuras neatrodas kara laukos, netiek arī novietotas pašā Krievijā 
kur nebūt uz ilgāku laiku, bet pastāvīgi tiek pārvadātas no vienas vietas uz otru vietu. Jau 
tā sabrukušie Krievijas dzelzceļi tiek pastāvīgi nodarbināti ar karaspēka pārvadāšanām, 
kuras notiek tik lielos apmēros, kā tas mēdz būt tikai nopietnu kara operāciju laikā. Daļa 
no sarkanās armijas, – lai gan neliela, tika demobilizēta: pēc neilga laika daudzās vietās 
iesākās nemieri un sacelšanās.

Šie ir tie galvenie iemesli, kādēļ padomju Krievija turpina karus vistālākajās valsts 
nomalēs un ar ienaidniekiem, kuri Krieviju nevar apdraudēt. Sarkanās armijas skaits nav 
visai liels; tās kaujas daļu kopsummā nekad nav bijis vairāk par pusmiljona uz visu lielo 



558

Krieviju. Līdz pusmiljonam vīru skaitījās kaujas vienībās, bet patiesībā bija mazāk un šti-
ku skaits vēl daudz mazāks, bet toties milzīga aizmugure.

Bez sarkanās armijas ir vēl iekšējās aizsardzības karaspēks, priekš kura nav sastādītu 
štatu un noteiktas organizācijas, bet kurš tiek palielināts „pēc vajadzības” un pēc iespē-
jas, tas ir, cik ir iespējams atrast pilnīgi uzticamu komunistu, jo šis karspēks tiek papildi-
nāt tikai no komunistiem. Tāda karspēka daudzums tiek rēķināts ap 50 000; viņš spēlē 
to pašu lomu, kuru cariskajā Krievijā spēlēja žandarmu korpuss; – tikai ar to starpību, ka 
žandarmu korpuss bija samērā ļoti mazs un žandarmi pret karspēku netika un nevarēja 
tikt izlietoti, kamēr tagadējā iekšējās apsardzības karaspēka galvenais uzdevums ir – dot 
iespēju apspiest sarkanās armijas daļas sacelšanās un tā pārvaldīt karaspēku. Tātad tiek 
uzturēts sevišķs karaspēks priekš savas armijas pārvaldīšanas. Sarkanā armija nekad nav 
bijusi visai uzticama padomju valdībai, un ar laiku viņa ne tikai nepaliek uzticamāka, bet 
gan otrādi. Tagad arī sarkanā armija sāk prasīt, lai tiktu sasaukta satversmes sapulce un 
nodibināta valdība, kura būtu izvēlēta no visas tautas.

Kaut kas par mieru249

Ikviens starptautisks līgums paliek spēkā tikai tik ilgi, kamēr tas līgumu parakstī-
jušajām pusēm izrādās izdevīgs; bet līdzko tas vienai vai otrai pusei kļūst neērts, tad 
viņš savu nozīmi zaudē. Latvju tauta un valdība, stādamās pie miera sarunām un pa-
rakstīdama miera līgumu ar padomju Krieviju, patiesi vēlējās mieru: izdzinusi no savas 
zemes ienaidniekus, Latvija neieņēma nekādu svešu teritoriju, bet aizsargāja tikai savu 
zemi un tautu; nav neviens solis sperts, kuru varētu ieskatīt par cenšanos sagrābt svešu 
īpašumu – Latvija cenšas sadzīvot draudzīgi ar visiem kaimiņiem un stāvēt ar tiem labās 
attiecībās, tātad Latvija vēlas mieru; miers viņai noderīgs un vajadzīgs.

Drusku citādi ir ar padomju Krieviju. Viņa jau no sava sākuma parakstījusi miera lī-
gumus, bet tikai tad, kad to darīt piespiesta ar varu, bet tiklīdz viņas spēki atļāva, tā šos 
līgumus lauza (līgums ar Vāciju, līgums ar hetmaņa Ukrainu).

Pagājušā ziemā padomju Krievija vispirms noslēdza mieru ar Igauniju, bet te jājautā, 
kad un kādos apstākļos? Viņa veda izmisuma pilnu cīņu pret igauņu karaspēku, bet, kad 
visi uzbrukumi ar milzīgiem zaudējumiem tika atsisti, t. i., kad padomju Krievija pārlieci-
nājās, ka ar spēku Igauniju pārvarēt neizdosies, tikai tad noslēdza mieru. Bet varbūt man 
atbildēs, ka lielinieki būtu varējuši sapulcināt pret Igauniju tik lielus spēkus, kā tagad 
pret Poliju, un tad viņi būtu igauņus uzvarējuši. Tai laikā lielinieki to nevarēja: vēl nebija 
izbeigts Deņikina uzbrukums, rezervju viņiem nebija un patreiz Latvija nobeidza savas 
operācijas pret Bermontu, tā kā lieliniekiem bija jāsāk rēķināties ar mūsu uzbrukumu. 
Ja lielinieki nebūtu gribējuši iekarot Igauniju, tad viņi nebūtu tūkstošiem ļaužu sūtījuši 
nāvē pret igauņu pozīcijām. Mūsu un poļu uzbrukuma draudi piespieda padomju Krieviju 
slēgt mieru ar Igauniju, lai savu karaspēku no igauņu frontes atbrīvotu un nodrošinātu 
Pēterpili pret dienvidrietumiem. Kā padomju Krievija jau tagad izpilda savu ar Igauniju 
noslēgto miera līgumu un cik stipri igauņi pārliecināti par šā līguma pastāvību, par to 
lūdzu parunāties ar pašiem igauņiem.

Padomju Krievijas diplomātiem izdevās noslēgt mieru ar Igauniju agrāk, nekā Lat-
vija varēja uzsākt Latgales atsvabināšanas gājienu; tāpēc, kad mēs sākām uzbrukumu, 

249 Jaunākās ziņas Nr. 192 (24.08.1920)
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mūsu frontē parādījās karaspēka daļas no igauņu frontes. Neraugoties uz to, mūsu va-
ronīgie kareivji līdz ar mums draudzīgās Polijas slaveno karaspēku bez lielām pūlēm iz-
svieda lieliniekus no mūsu dzimtās zemes. Pēc tam mūsu stratēģiskais stāvoklis kļuva 
ļoti izdevīgs: mēs ieņēmām izdevīgas dabīgas robežas; mūsu labo spārnu nodrošināja 
poļu karaspēks, bet kreiso spārnu sedza purvains apgabals, pār kuru pavasarī nav ie-
spējams izvest lielākas operācijas. Bez tam poļu fronte stāvēja pret mūsu fronti gan-
drīz taisnā (pilnīgā) leņķī, stiepdamās gar Daugavu uz austrumiem līdz Polockai. Poļi 
mums palīdzēja atsvabināt Latgali, tāpēc lieliniekiem bija jārēķinās ar to, ka gadījumā, 
ja viņi mums uzbruktu, poļi tiem uzbruks no sāniem un muguras Drisas–Polockas ra-
jonā. Tātad kamēr pastāvēja stipra Polija, Latviju aizskart bija ļoti bīstama lieta, tāpēc 
bija vispirms jālūko tikt galā ar Poliju. Lai nebūtu vienā un tai pašā laikā jācīnās ar Poliju 
un lai gan mazo, bet tomēr ļoti stipro Latvijas armiju, un, redzot mūsu tiekšanos pēc 
miera, padomju Krievijas diplomāti labprāt iesāka ar mums miera sarunas, piedāvādami 
arī Polijai mieru, bet tai pašā laikā ar ārkārtēju enerģiju gatavojās uzbrukt Polijai. Miera 
sarunas uz šādu rīcību neatstāja iespaidu, bet gan uzvaras vai zaudējumi poļu frontē jo 
spilgti atspoguļojās miera sarunu gaitā ar mums. Lai gan padomju karaspēka iebrukšanu 
Polijā nevar uzskatīt par poļu uzvarēšanu un Polijā atrodošies padomju kara pulki daudz 
tuvāk viņu sakaušanai, nekā pirms 2 mēnešiem poļu karaspēks, tomēr šīs iebrukšanas 
morāliskā nozīme ir milzīga. Varbūt ka, izmantodama šo apstākli, padomju valdība tad 
arī vēl būtu noslēgusi ar mums mieru, bet tai pašā laikā dienvidos parādījās Vrangeļa 
draudošā figūra. Padomju valdību nebaidīja vis Vrangeļa uzvaras – Deņikina uzvaras jau 
bija daudz lielākas, – bet viņa valdības iekārta, reformas un ar to savienotā iedzīvotāju 
piekrišana baida Maskavas demagogus.

Šie apstākļi padomju valdību piespieda noslēgt miera ar mums un Lietavu. Vienā 
laikā ar visiem karot nav iespējams; daudz vieglāk satriekt ienaidniekus pa vienam, pēc 
kārtas. Sākot ar 13. gs., Krievija vedusi karus Baltijas jūras iegūšanai, mainās tur valdības 
un valsts iekārtas, bet šī cenšanās paliek negrozāma. Vai tagad Krievijas dzīves intereses 
pārgrozījušās? Padomju valdība allaž un visur apstiprina, ka komunisms jāizplata visā 
pasaulē. Komunisma izplatīšanu kaimiņu valstīs, sevišķi bijušās Krievijas impērijas sa-
stāvdaļās, lielinieki pūlas panākt ar šo valstu pievienošanu padomju Krievijai. Padomju 
valdība bez tā nevar dzīvot, jo visā Krievijā valda vislielākais bads, kālab vajadzīgs pie-
vienot apgabalus, kuri paspējuši atpūsties no komunistu „paradīzes” un godīgā darbā 
iekrājuši dzīvei nepieciešamos priekšmetus. Ar šo apgabalu ieņemšanu komunisti vis-
pirms vēlas mazināt savu badu. Padomju valdība strādā ļoti sistemātiski, nepalaizda-
ma nevienu izdevīgu brīdi un nekautrēdamās savu mērķu sasniegšanai ne no kādiem 
līdzekļiem.

Visiem vēl atmiņā mūsu pārpratumi ar Igauniju tai laikā, kad mūsu karaspēks gāja 
uzbrukumā Latgalē. Kādi bija šo pārpratumu cēloņi? Vienīgi komunistu nauda un pro-
paganda. Ar kā līdzekļiem izplatīja provokatoriskas baumas, it kā būtu notikušas sadur-
smes starp mūsu un poļu karaspēku, kad pēdējais atradās Latgalē? To darīja, protams, 
tas, kam no ļoti liela svara mūs izšķirt, lai pēc tam katru atsevišķi sakautu.

Padomju Krievijas „miera mīlestība” ļoti skaidri redzama, komunistiem ielaužoties 
Polijā. Poļu karaspēka uzķertie dokumenti rāda, ka komunisti apņēmušies iekarot visu 
agrāko Krievijas Poliju, t. i., atjaunot agrākās Krievijas robežas. Ja tik tas viņiem izdotos, 
tad tūdaļ pēc Polijas nāktu rinda kādai citai jaunai valstij. 

Ir arī vēl kāds cits jautājums. Ja miera slēgšanā no Latvijas puses izpaudās visas tau-
tas griba, tad no padomju Krievijas puses miera slēgšana ir tikai nelielas ļaužu grupas 
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lieta, kura tagad Krieviju pārvalda. Ar šīs grupas nobīdīšanu pie malas paši par sevi at-
kristu viņas parakstītie miera līgumi un jaunā valdība varētu skatīties pavisam citādām 
acīm. Kas nedzīvo vienīgi šai dienai, bet domā par nākotni, tam jādomā ne tikai par mie-
ru, bet arī par miera apsargāšanu.

Padomju Krievijas tieksmes uz Indiju250

Karš ir vajadzīgs padomju Krievijai, pirmkārt, tāpēc, ka caur karu ar ārēju ienaidnie-
ku ir iespējams novērst tautas uzmanību no zemes iekšējā kritiskā stāvokļa, ar karu var 
novērst un apspiest iekšējos nemierus; otrkārt – tādēļ, ka pēc Padomju Krievijas meto-
des – karš dara karu – ar karu var uzturēt armiju. Visās Eiropas frontēs kari ir izbeigti, šeit 
uzsākt jaunus karus pagaidām nav izdevīgi, vismaz līdz pavasarim. Kari Eiropā ir likvidē-
ti, vest propagandu par viņu atjaunošanu ir grūti; pirmkārt, tāpēc, ka miers ir noslēgts, 
un, otrkārt, tādēļ, ka visi sarkanarmieši zina, ka karš šeit būs grūts un nevarēs iegūt lau-
pījumu. Indijā, turpretim, ir pavisam cita lieta, par Indijas bagātībām stāsta pasakas, un 
tādēļ būs daudz karotāju, kuri vēlēsies iegūt šīs bagātības un baudīt tos pasakainos In-
dijas labumus. Otrkārt, Indija atrodas ļoti tālu un uz turieni var nosūtīt visus nemierīgos 
padomju Krievijas sarkanos pulkus, arī tos, kuri citādi būtu jāatbruņo. Tā, piemēram, arī 
revolucionārā Francija nosūtīja Bonapartu ar visu viņa armiju uz tālo Ēģipti, lai tur karo 
un nejaucas valsts iekšējās darīšanās. 

Uz Indiju sūtāmam karaspēkam var apsolīt daudz ko: bagātību, labu dzīvi, labu pār-
tiku, vairākus simtus miljonu lielās indusu tautas atsvabināšanu no angļu jūga un sakarā 
ar to milzīgu piekrišanu un pateicību no iedzīvotāju puses, un vēl daudz citus labumus. 
Tad vēl priekš propagandas par labu šim kara gājienam var tikt ņemtas palīgā arī vecās 
caru laiku Krievijas tieksmes pēc Indijas, jo – reiz jau šīs caru laiku tieksmes tika izman-
totas kā propagandas līdzeklis: tas bija pagājušā rudenī karā pret Poliju, kad tika kliegts 
gan par pareizticību, gan par mūžīgo krievu–poļu ienaidu.

Krievijas tieksmes uz Indiju ir ļoti vecas. Jau Pēteris Lielais prātoja par Indijas iekaro-
šanu. Pēc Pētera Lielā šīs tieksmes reizi pēc reizes atdzima atkal un bieži vien uzliesmoja 
ļoti spoži. Šo tieksmju izpildīšana arī virzījās pamazām uz priekšu; kā viens pasākums 
bija Turkestānas iekarošana, Krievijas varas izplatīšanās uz Pamira kalniem, kur tās ro-
bežas pienāca pie Anglijas robežām. It īpaši šie Krievijas centieni bija lieli Krievijas va-
ras spožākajā laikmetā, t.  i., pirms 1905.  g. Anglija tad skaitījās par Krievijas galveno 
ienaidnieci. Karš dēļ Indijas tika uzskatīts kā laika jautājums. Arī Anglija skatījās uz šīm 
Krievijas tieksmēm ļoti nopietni. Lai nodrošinātu sevi pret Krieviju, Anglija 1904. gadā 
noslēdza konvenciju ar Japānu. Karā pret Japānu Krievija tika vājināta un atvilkta no In-
dijas. Bet tūliņ pēc Japānas kara tieksmes pēc Indijas uzliesmoja vēl gaišāk: pazaudētās 
Dzeltenās jūras vietā dabūt savās rokās Persijas jūras līci vai pat Indijas okeānu. Cik lieli 
bija šie centieni un kā uz tiem gatavojās, var redzēt no tā, ka Ģenerālštāba Akadēmijas 
mācību programmā ietilpa Indija kā varbūtējā kara teātris, – tāpat kā ietilpa arī Prūsija 
un Galīcija. Tikai 1901. gadā, kad Krievija jau bija noslēgusi ar Angliju līgumu par iespaida 
sfērām Persijā, Indija kā varbūtējais kara darbības teātris tika izslēgta no Ģenerālštā-
ba Akadēmijas; bet ceļš uz Persijas jūras līci tika tomēr atstāts (Afganistāna un no An-
glijas pārvaldītā Beludžistāna); tātad arī vēl pēc tam karš ar Angliju netika skaitīts par 

250 Latvijas Kareivis, Nr. 252 (1920, 18. decembris). 
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izslēgtu. Par vēl pēc 1909. gada, kad Krievija jau bija lielā mērā tuvojusies Anglijai un par 
Krievijas galveno ienaidnieci skaitījās Vācija – kad Krievija jau tiecās pēc Konstantinopo-
les, tad tomēr – bagātā Indija netika pilnīgi aizmirsta. Krievijas inteliģencē valdīja ieska-
ti, ka visa Indija skatās uz ziemeļiem un ka indusu vidū ir populāra teika, ka baltais cars 
viņus atsvabinās no Anglijas jūga. Šīs teiksmas un teikas tapa izplatītas arī krievu tautā. 
Tagad padomju Krievijas valdībai nenāksies grūti no jauna izplatīt šīs teiksmas un teikas.

Anglija no savas puses arī jau sen gatavojās pret Krievijas varbūtējo iebrukumu In-
dijā. Priekš tam tika būvēti ceļi uz Indijas ziemeļu robežām un uzbūvēti arī kaut kādi 
nocietinājumi; – pēdējie gan bija vairāk piemēroti pret iedzimto dumpiniekiem; bet pret 
padomju Krievijas karaspēku arī šie nocietinājumi varētu tagad spēlēt zināmu lomu.

Padomju Krievijai ir divi iekarošanas līdzekļi: pirmā vietā – propaganda un otrā vie-
tā – karaspēks. Zināms, karā pret Angliju arī tiks izlietoti šie abi līdzekļi.

Nav šaubu, ka padomju Krievija jau sen ir nosūtījusi uz Indiju savu aģitatoru armiju. 
Bet nav šaubu arī par to, ka padomju Krievijā valda maldīgi ieskati par Indijas ienaidu 
pret Angliju valdību. Šie ieskati par iedzīvotāju ienaidu pret Angliju ir dibināti uz nove-
cojušiem faktiem. Patiešām, agrāk visa Indija skatījās uz angļiem kā uz saviem apspie-
dējiem, un ir jādomā, ka viņiem uz to netrūka iemeslu: bads plašos apmēros nāca ļoti 
bieži priekšā, – „bada nāvē mirstošais induss” ir palicis par sakāmvārdu. Vēl 1909. gada 
20.  janvārī „Evening Journal” raksta: „Pasaules vēsturē nav melnākas lappuses kā zi-
ņas par Anglijas rīcību Indijā, kur viņa apspiež svešu rasi un ar tādiem paņēmieniem, 
ka mums visiem ir jāuztraucas par karaļa Georga valdību”. Bet viss tas nāca arī Anglijas 
parlamenta pārspriešanā un jau kopš seniem laikiem Indijas lietas tur tika pārrunātas; 
paši angļi aizrādīja uz Indijas notikumiem. Anglija ir tālredzīga un visvairāk apmierinātas 
ar savu metropoli ir – Anglijas kolonijas. Tādēļ nevar būt šaubu, ka arī Indijā tika izlie-
toti visi līdzekļi, lai samierinātu tautu ar valdību un nav šaubu, ka šie līdzekļi ir devuši 
vislabākos rezultātus. Bet Indija ir tālu; un Indija ir ļoti plaša, tādēļ ziņas par to, kas tur 
notiek un kā tur iet, – pienāk ļoti vēlu un visa pasaule tiek maldināta ar vecām ziņām In-
diju. Bet tagad vācu ģenerālštābs atzīst par savu vienīgo kļūdu to, ka tas pirms kara nav 
paredzējis, ka Anglijas kolonijas tik labvēlīgi izturēsies pret metropoli, kā to pierādījis 
lielais karš. Indijai nekad nav bijis tik izdevīga brīža sacelties pret Angliju, kā lielā kara 
laikā. Nav jāšaubās, ka Vācija arī sūtīja uz Indiju savus aģitatorus un mēģināja ar visiem 
līdzekļiem panākt Indijas sacelšanos. Šī sacelšanās nenotika, un Anglija sūtīja savu In-
dijas karaspēku ne tikai vācu koloniju iekarošanai, bet pat uz Francijas kara lauku. Bet 
tā kā indusi nevarēja panest Francijas klimatu, tad pēdējos kara gados tie tika izlietoti 
citu koloniju aizsargāšanai, tomēr pārējo koloniju karaspēks tika sūtīts uz Franciju. Bet 
galvenais fakts paliek tas, ka sacelšanās Indijā nenotika. Ja nu to nevarēja panākt Vācija 
ar savu aģitāciju tanī laikā, kad Anglija nebūtu spējusi šo sacelšanos apspiest, tad – man 
liekas, ka padomju Krievijai tagad var būt vēl mazākas cerības izsaukt Indijā daudzmaz 
plašākos apmēros sacelšanos.

Kas attiecas uz padomju Krievijas karaspēka tiešu gājienu uz Indiju, tad tas man 
liekas vēl fantastiskāks, ņemot vērā padomju Krievijas tehniskos līdzekļus, armijas ap-
gādāšanu un karaspēka visu līdzšinējo iekšējo organizāciju.

Vispirms ir jārēķinās ar ģeogrāfiskiem apstākļiem un tad vēl ar Anglijas Indijas ko-
loniju armiju. Kara gājienu nāktos vest caur Pamira kalniem un tad caur Himalajiem vai 
atkal – papriekš caur Afganistānu un Hindukuša un Galimana kalnājiem. Pēc visām sta-
tistiskām ziņām – nekāds kara gājiens caur Pamira kalnāju nav iespējams – šis virziens kā 
tāds ir pilnīgi izslēgts. Ja sarkanā armija ietu caur Afganistānu, tad vispirms ir jārēķinās 
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ar šo neatkarīgo valsti, kurā, cik zināms, līdz šim vēl padomju valdība nepastāv. Tad – 
pats ceļš caur Afganistānu arī nav viegls. Pēc cara laiku statistiskām ziņām, – priekš tam, 
lai varētu iet ar lielāku karaspēku caur Afganistānas kalniem un tuksnešiem, bija vaja-
dzīgs taisīt ceļus un būvēt dzelzceļu; un pats kara gājiens uz Indiju varēja tikt izvests 
dzīvē vairākos gados. Tas tika aprēķināts, pieņemot, ka netrūks nekādu tehnisku, nedz 
materiālu līdzekļu kā priekš paša karaspēka, tā arī pie ceļu un dzelzceļu būvēšanas.

Atliek vēl trešais ceļš – caur Persiju un Beludžistānu. Šis ceļš ir ļoti garš, ved caur 
daudziem kalniem un tuksnešiem; un tādēļ tas ir vēl grūtāks, nekā ceļš caur Afganistānu.

Ja nu padomju Krievijas karaspēks visus šos grūtumus tomēr pārvarētu un nonāktu 
līdz Indijas robežām, tad viņš tūliņ uzdurtos uz angļu nocietinājumiem, apsargātiem no 
angļu koloniālās armijas – armijas, kura ir lieliski organizēta pēc vietējo apstākļu visām 
prasībām, – armijas, kurai ir lieliski noorganizēta un ar visādiem ceļiem bagāta aizmu-
gure un kura ir pieradusi pie vietējiem apstākļiem. Turpretim padomju Krievijas armija 
atrastos pilnīgi svešos apstākļos un neparastā klimatā; tad izrādītos, ka tā ir pilnīgi ne-
piemēroti apģērbta un apgādāta. Ar šādām grūtībām tai būtu jāved karš pret angļu ka-
raspēku. Tādēļ man liekas, ka padomju Krievijai nevar būt nopietna nolūka – izvest dzīvē 
karagājienu uz Indiju. Varbūt, ka tā grib Anglijai draudēt, lai pēdējā būtu piekāpīgāka; 
bet padomju Krievija nekādā ziņā nevar cerēt uz sava karaspēka nopietniem panāku-
miem Indijā. Bez tam es domāju, ka padomju Krievijai ir labi zināms, ka, iesākot šādā vai 
tādā veidā uzbrukumu Indijai, tā iesāk karu ar Angliju. Anglija nekaros tikai Indijā vien: 
Anglija atkal bloķēs visu Krieviju, un pēdējā atkal tiks izspiesta no visas ārpasaules. 

Kaut kas par Krieviju251

Ļoti bieži nākas dzirdēt, ka, spriežot par kādu nebūt tautu, valsti, tiek ņemts par 
mērauklu viņas teritorijas plašums, iedzīvotāju skaits un dabas bagātības un no šiem 
faktiem tiek taisīts slēdziens par valsts vai tautas politisko iespaidu uz citām tautām 
un valstīm. Šāda spriešana ir stipri teorētiska, un ar dzīves patiesību un notikumiem tā 
nekad nesaskan. Tādēļ, spriežot par Krieviju, nevar pamatoties uz Krievijas lielumu un 
iedzīvotāju skaitu vien; nevar pamatoties arī uz viņas tagadējās valdības izteicieniem un 
redzes stāvokli. Lai varētu spriest par Krieviju, ir daudzmaz jāpazīst krievu tauta un viņas 
rakstura īpašības. Vispirms ir jāzina pirmā krievu vēsturnieka izteiciens: „Mūsu zeme ir 
liela un bagāta, bet kārtības viņā nav”. Tad ir jāzina, ka šis Krievijas pirmā vēsturnieka 
izteiciens ir kā dieva likums pastāvējis visā Krievijas vēsturē. – Krievija ir bijusi visu lai-
ku liela un bagāta, bet kārtības viņai nekad nav bijis, un no tā+ ir cēlusies otra paruna, 
ka nekārtībā ir Krievijas spēks. Krievijas iekšējās nekārtības nekad nav parādījušās viņas 
politiskā nespēka brīžos, bet gan otrādi: taisni tad, kad Krievijā nav bijis īstas kārtības, 
viņa ir bijusi ārīgi visstiprākā. Jānis Briesmīgais, ievezdams Krievijā tirāniju un karodams 
pret ienaidniekiem, veda tanī pašā laikā ļoti sekmīgus karus ar ārējiem ienaidniekiem 
un, starp citu, izpostīja visu Vidzemi; Pēteris Lielais vienā un tanī pašā laikā izdarīja iek-
šēju revolūciju – sagāza Krievijas muižniecības varu un izdarīja grandiozus ārējus iekaro-
jumus, iekarodams arī Latviju – viņš iznīcināja Krievijas muižniecības varu, bet Baltijas 
muižniecībai tas atdeva viņas varu atpakaļ, kuru Zviedrijas valdība tai bija atņēmusi: 
Katrīna II veda visspožāko un enerģiskāko ārējo politiku tanī laikā, kad Krievijas iekšienē 

251 Latvijas Kareivis, Nr. 30 (1921, 8. februāris).
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notika milzīgas sacelšanās pret Katrīnas imperiālistiski muižniecisko politiku. Tāpat tas 
bija Aleksandra I laikā.

Krievijas ārējā politika nekad nav bijusi atkarīga no viņas iekšējā stāvokļa. Tas var 
izlikties kā paradokss, bet tas tā ir un tas ļoti pareizi ir izteikts krievu sakāmvārdā: „Što 
ruskomu zdorovo, to ņemcu (domāts inostrancu) smertj.” „Kas krievam veselīgs, tas vā-
cietim (ārzemniekam) nāve”. – Un tas tā ir kā politikā, tā visā Krievijas valsts dzīvē. Krie-
vija nav mērojama pēc kāda nebūt sveštautieša mērauklas. 1918. gadā, kad Deņikinam 
un Kolčakam bija vēl ļoti mazas sekmes, viens no baltās Krievijas žurnālistiem rakstīja, 
ka ne Francija ar savu sīktirgotāju mērauklu, nedz Anglija – ar savu egoistiski imperiālis-
tisko mērauklu var būt par Krievijas likteņa noteicēju un Krievijas tiesnesi, jo Rietumeiro-
pa nepazīst Krievijas dabu; viņa nepazīst krievu tautu, viņa nezina, kas ir krievu „troika”, 
kuru satrakoti zirgi nes pār sniega tuksnešiem; šī „troika” zem zvārguļu skaņas kā putns 
lido pa sniega ceļu, bet viņa tomēr nonāk pie mērķa, lai arī šis mērķis būtu – tikai fan-
tāzija. Tikai krievi māk braukt ar šo „troiku” un tādēļ arī tikai krievi ir spējīgi nodibināt 
Krievijas likteni un to izvest no haosa atkal valstiskā gultnē; angļu tanki un franču lielga-
bali nav spējīgi pārtaisīt Krieviju, tāpat kā nav spējīgi viņu pārtaisīt komunisti ar ebreju 
komisāriem. Krievija ir mīkla, kuru vēl neviens ārzemnieks nav spējis atminēt; bet katrs, 
kurš ir mēģinājis ar spēku atklāt Krievijas noslēpumus, ir Krievijā noslīcis: Persijas karalis 
Dārijs bija piespiests bēgt no skitiem; mongoļi ar spēku ienāca Krievijā, bet pēc tam tie 
izkusa un ir palikuši par Krievijas apakšniekiem; zviedru karalis Kārlis XII noslīka Krievi-
jā; noslīka Krievijā arī Napoleona ģēnijs ar saviem no visas Rietumeiropas salasītajiem 
karapulkiem; noslīka Krievijā arī neuzvaramais Hindenburga karaspēks, kurš neatdeva 
savus ieročus ne frančiem, ne angļiem, ne amerikāņiem, bet kurš atļāva sevi bez kaujas 
atbruņot krievu–ukraiņu neorganizētajām bandām. 

Pilnīgi pareizs ir raksturojums, ka Krievija ir zeme ar neiespējamām varbūtībām 
(strana nevozmožnih vozmožnostei). Šīs neiespējamās varbūtības ir redzamas visur: es 
uzrādīju militārus paradoksus, pie tiem varu pievienot vēl vienu, kurš nekur citur nav 
vēsturē piedzīvots, kā Krievijā: pēc sakaušanas katra armija paliek vājāka, bet ar krievu 
armiju ir otrādi, – 1905. gadā Kuropatkins ziņoja – „no mūsu sakaušanām mēs paliekam 
stiprāki”, pēc lielā pasaules kara vācieši raksta: „Tikai krievu armijā ir iespējama tāda pa-
rādība, ka karaspēks pēc sakaušanas paliek stiprāks”; bet arī citās tautas dzīves nozarēs 
šīs neiespējamās varbūtības ir redzamas: uz purviem uzbūvētā miljonu pilsēta – Pēter-
burga; knapi 200 gadu veca miljonu pilsēta Odesa – ar tādām parādībām ar Krieviju var 
konkurēt tikai Amerika.

Ja Krievija nav mērojama ar cittautu mērauklu, tad citas tautas arī nevar – nav spē-
jīgas mēroties ar to, ko dara Krievija, – „kas krieviem veselīgs, tas cittautiešiem nāve”. To 
savā laikā bija novērojis arī Vācijas valsts kanclers – firsts Bismarks. Būdams Pēterburgā 
par sūtni, tas tika uzaicināts uz medībām, izbraucot Bismarks bija drusku nokavējies un 
palicis citiem tālu iepakaļ; tādēļ viņa kučieris, gribēdams panākt citus braucējus, laida 
troiku pilnos aulekšos. Redzēdams pārāk ātro braukšanu, Bismarks uzprasa kučierim: 
„Vai zirgi nesāks trakot?” (jāatzīmē, ka Bismarks pilnīgi pārvaldīja krievu valodu). Uz to 
kučieris atbild : „Ničevo.” Zirgi patiesi bija iesākuši trakot, un tādēļ Bismarks atkal uzpra-
sa kučierim: „Zirgi tak trako”, uz to Bismarks atkal dabū atbildi – „Ničevo”. Kad trakojo-
šie zirgi, noskrējuši no ceļa, devās uz priekšu pār bedrēm uz celmiem, Bismarks uzsauc 
kučierim: „Mūs tak tā sadauzīs”, uz to kučieris atkal atbild „Ničevo”. Drīzumā kamanas, 
uzskrējušas no bedres uz celma, sasitas drupās un kā Bismarks, tā kučieris tiek izmesti 
uz sniega. Kad kučieris, noķēris zirgus, pieved tos pie kamanu atliekām, Bismarks atkal 
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uzprasa viņam: „Ko tad tagad iesāksim?” Uz to kučieris tāpat mierīgi atbild „Ničevo”. 
Uztaisījis no kamanu atliekām ko nebūt, uz kā var uzsēsties, viņš tomēr atvedis Bismar-
ku uz nosacīto medību vietu. Šo „Ničevo” Bismarks pēc tam uzsvēra vienā no savām ru-
nām reihstāgā, aizrādīdams, ka krievu tauta ir spējīga iziet dzīva un vesela no vislielākās 
katastrofas. Tādēļ krievu tauta arī nebaidās nekādu katastrofu, jo viņa apzinās savus 
spēkus, apzinās, ka tā ir spējīga iziet no katra stāvokļa; šī nebaidīšanās un šī apziņa ir 
instinktīva, bet ne domu vai prāta darbības rezultāts. Tādēļ arī Krievijas vēsturē ir re-
dzami ļoti daudzi katastrofiski stāvokļi, pēc kuriem nejauši ļoti ātri iesākas atkal lieliska 
Krievijas uzzelšana. Kā uz burvja spēka mājienu Krievija uzreiz nokrata savu miegu, savu 
vienaldzību, savu dzēruma trakumu un iesāk visspēcīgāko un enerģiskāko darbību, – par 
brīnumiem visiem kaimiņiem: tatāru jūga nosviešana, juku laiku izbeigšanās 1613. gadā, 
1812.  gads un 1856.  gads  – Krievijas teritorijas plašums ir ieaudzinājis krievu tautā arī 
rakstura plašumu. Krievija dara visu tik lielos un plašos apmēros, ka neviena tauta to 
nav spējīga izdarīt. Šis apstāklis ir jāņem vērā citām tautām – īpaši Krievijas kaimiņiem: 
ko Krievija var izturēt bez sevišķām sāpēm, tas priekš citiem var būt nāvīgs; tagadējai 
Krievijai nav ne mazākās līdzības ar to Krieviju, kura bija 5 gadus atpakaļ, un varbūt pēc 
nākošiem pieciem gadiem Krievijai nebūs ne mazākās līdzības ar tagadējo Krieviju, jo 
viņa ir neiespējamo varbūtību zeme.

Krievijas un Polijas militārais stāvoklis252

Padomju Krievijas armija, iesākdama uzbrukumu jūlija sākumā, ir uz visas Rietumu 
frontes un īpaši ar abiem saviem flangiem pavirzījusies uz priekšu vairākus simtus kilo-
metru. Panākumi milzīgi. Pat lielajā pasaules karā Vācijas armija savā Austrumu fron-
tē nekad tik īsā laikā nevarēja tikt uz priekšu. Pagājušā gada beigās un šī gada sākumā 
Polijas armiju uzskatīja par vienu no stiprākām Eiropā. Tātad padomju Krievijas armija 
izrādījusies par vēl stiprāku. Tas ir fakts.

Vispirms, kā jau aizrādīju kādā no saviem agrākiem rakstiem, padomju Krievijas 
armijā ir notikušas lielas pārmaiņas. Pēc pēdējā laikā no vairākām pusēm ienākušām 
ziņām – lielinieku armijas vairs nav, bet ir vecās Krievijas armija ar tās labajām un slikta-
jām īpašībām. Jāatzīmē, ka tagadējā padomju Krievijas armijā disciplīna ir daudz stiprā-
ka, nekā tā bija vecajā Krievijas armijā: katram komandierim ir tiesības ikvienu pavēles 
neizpildītāju bez tiesas uz vietas sodīt ar nāvi, t. i., vienkārši nošaut kā suni (vecajā Krie-
vijas armijā tas tā nebija). Agrāk padomju Krievijas armijā šādas tiesības bija piešķirtas 
komisāriem, bet tagad komandieriem (padomju Krievijas armijā virsnieku nav, bet ir 
komandieri). „Armija, kurā disciplīna ir dibināta tikai uz nāves sodu, kaujā neuzvarēs,” – 
atzina šogad arī padomju Krievijas valdība un tādēļ, sagatavojot uzbrukumu pret po-
ļiem, sauca palīgā savas tautas reliģiskās un nacionālās jūtas, kuras visu laiku lielinieki 
neatzina un pat apsmēja.

Pēdējos padomju Krievijas valdības uzsaukumos, kas parakstīti no vecajiem krievu 
ģenerāļiem, pirmajā vietā stāv: „Krievija, krievi, svētā pareizticība” utt., tas ir viss tas 
pats, ko lietoja visi Krievijas ķeizari, sākot ar Pēteri Lielo un beidzot ar Nikolaju II., visos 
kara gadījumos.

252 Latvijas Kareivis, Nr. 128 (1920, 27. jūlijs). 
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Krievijas armijas redzamākās īpašības ir šādas: liela izturība pret dabiskiem grūtu-
miem un organizācijas un kārtības trūkumiem, t.  i., pret aukstumu, karstumu, badu, 
sliktu ēdienu, netīrību utt., liela kaujas dūšība un visai plaša uzņēmība. Ar tik sliktiem 
ēdieniem, apģērbu un ieročiem, ar kādiem karo krievi, citi nekarotu. Zināms, jo sliktāk 
armija apgādāta, jo stingrāka vajadzīga disciplīna, lai šī armija ietu kaujā – to pilnīgi at-
zinuši lielinieki. Tik lielai tautai kā krieviem nenākas grūti samobilizēt vairāk par miljonu 
lielu karaspēku, nav grūti arī to sakoncentrēt uz zināmas frontes priekš stipra uzbruku-
ma izpildīšanas, bet gan ir grūti apgādāt šo karaspēku ar ēdienu, furāžu, apģērbu, mu-
nīciju, kā arī attransportēt slimos un ievainotos. Ņemot šo vērā, Polijas virspavēlniecība 
cerēja, ka padomju Krievijai nebūs iespējams dabūt uz Rietumu fronti pārāk lielu kara-
spēku, bet ar nelielu pārspēku poļi varēja tikt galā, jo viņu armija bija daudz labāka. Kā 
redzams pēc tagad pienākušām ziņām, tad padomju Krievija visas minētās grūtības pār-
var tādā pat kārtā, kā to senos laikos darīja huņņi un tatāri, t. i., cilvēki un zirgi uzturas 
no tā, ko var atrast uz vietas. Viņi nebēdā par to, ka tie zemes gabali, caur kuriem tie iet, 
paliek par tuksnesi, viņi nebēdā par ievainotiem un slimiem, lai tie mirst, kad tikai dzīvie 
un veselie iet uz priekšu, un, iedami uz priekšu, tie atkal atradīs ēdienu, furāžu, drēbes 
utt. Dzelzceļi tiek izlietoti tikai munīcijas pievešanai, un šo uzdevumu tie spēj izpildīt. Lai 
zaldāti atņem un noēd iedzīvotājiem pēdējo maizi uz gaļu, lai zirgi noēd visu uz druvām 
augošo labību – par to nebēdā un spriež: jo briesmīgāks karš, jo labākas sekas. Krieviem 
bez apgādības grūtībām bija jāpārvar arī lielā karaspēka pārvaldīšanas grūtības (jo lielā-
ka armija, jo komplicētāka vadīšana). Šīs grūtības padomju Krievija pārvarēja caur veco 
cara laiku ģenerāļu un virsnieku pārdabūšanu savā pusē: tiešām tagad vecie Krievijas 
karavadoņi vada vecajā garā saformētu un saorganizētu Krievijas (ne lielinieku) armiju.

Polijas armija bija organizēta un apmācīta pēc jaunākā parauga, bet tai bija dažas 
vājās puses. Vieglās uzvaras to bija padarījušas par pārāk iedomīgu (šinī ziņā jābrīdina arī 
Latvijas armija), tā pārvērtēja par augstu savus spēkus un noraudzījās ar nicināšanu uz 
pretinieku spēkiem. Poļu armijā bija pilnīgi nesaskaņoti sastāvi: Austrijas poļi, Krievijas 
poļi un Vācijas poļi. Pirmie bija visos štatos un augstākās vietās; otrie karaspēka daļās. 
Pirmie otriem un otrādi – neticēja un neuzticējās, bet neuzticība no augšas uz apakšu un 
otrādi ir pirmais neizdevības iemesls. Austrijas štābi ir visnelaimīgākais poļu mantojums 
no Habsburgu monarhijas: šie štābi vēsturiski un tipiski ved karaspēku uz neizdevībām, 
kad ir grūtāki apstākļi.

Kā jau minēju, tik ātra atkāpšanās lielajā karā nenāca priekšā pat 1915. g., kad Vā-
cija ar visiem spēkiem uzbruka Krievijai; tādēļ no sākuma likās, ka poļu karaspēks pēc 
pirmām neveiksmēm būs pilnīgi dezorganizēts. Izrādās, ka dezorganizācijas karaspēka 
daļās nav, tās atrodas pilnīgā kārtībā, bet štābi atdot teorētiskas pavēles, pavēles, kuras 
ir novecojušas un pavisam nav piemērotas apstākļiem, un tādēļ karaspēka daļas nezina, 
ko darīt; karaspēku daļu priekšnieki, saņemdami šādas pavēles, būdami labi disciplinēti 
un karsti patrioti, pilnīgi zaudē galvas: šis ir galvenais padomju Krievijas uzvaras cēlonis, 
šo apstākli krievi lieliski izmanto.

Pie tālākās krievu virzīšanās uz priekšu un poļu atkāpšanās militārais stāvoklis stipri 
grozās par labu poļiem un par sliktu krieviem, protams, ar to priekšnoteikumu, ka poļi 
nezaudēs galvu un aukstasinību.

Poļu armijas atkāpšanās notiek tanī joslā, kur lielajā karā atradās krievu un vācu 
pozīcijas, tātad šī josla jau no lielā kara bija stipri cietusi. Tagad atkāpdamies poļi arī 
posta, vismaz satiksmes līdzekļus; krievu armija, dzīvodama gandrīz tikai no vietējiem 
līdzekļiem, vēl jo stiprāk noposta šo apgabalu. Tādēļ tad, kad krievu armija tiks apturēta, 
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tai īsā laikā sāks trūkt dzīves līdzekļu, bet no aizmugures tos nebūs iespējams piegādāt 
kā dzelzceļa materiāla trūkuma dēļ, tā izpostīto ceļu un tiltu dēļ; bez tam ir apšaubāmi, 
vai Krievijas iekšienē ir pietiekoši sagatavoti līdzekļi visu armijas vajadzību apgādāšanai. 
Tādēļ ir jādomā, ka Krievijas armijai, paliekot uz vietas, t.  i., nedabūjot pastāvīgi klāt 
jaunus neizpostītus rajonus, būs jācieš liels trūkums, kurš var izārdīt visu viņas tagadējo 
kaujas spēju. Virzoties uz priekšu, armija mazinās, jo tai ir jāieņem un jāuztur kārtība 
ieņemtajās vietās – lai arī mazi, tai tomēr jāatstāj garnizoni apdzīvotajos punktos. Bez 
tam neapšaubāmi ir arī zaudējumi, īpaši pirmajās kaujās. Tādā kārtā novājināta armija 
var pretuzbrukumu arī neizturēt un sākt mukt atpakaļ tikpat ātri, kā tā virzījās uz priek-
šu. Priekš tam no poļu puses ir vajadzīgs tikai viens – nezaudēt galvu un aukstasinību. 
Poļu aizmugure ir saīsinājusies, viņu armija tagad atrodas uz daudz šaurākas frontes, 
pie tam šīs frontes aizmugure ir ļoti bagāta ar dzelzceļiem un šosejām, tādēļ karaspēka 
pārgrupēšana ļoti viegla, un tādēļ tai ļoti viegli strādāt no tā sauktām iekšējām operāci-
jas līnijām. Poļu modernā karaspēka vadīšana un darbība arī stipri atvieglota uz šauras 
frontes; turpretim krievu karaspēku nekādā ziņā nevar uzskatīt par piemērotu darbībai 
ar lielām laužu masām uz šauras frontes, jo pat lielajā karā krievu armijai šāda darbī-
ba neveicās. Polijas armijā, nonākot uz savām etnogrāfiskām robežām, pieaugs patrio-
tiskās jūtas, kas pastiprinās viņu morāliski. Bet še ir tikai viens ļoti svarīgs noteikums; 
no armijas augšas līdz apakšai – nezaudēt apziņu. Ja Polijas armija un tauta nezaudēs 
aukstasinību, tad savas robežas tā visādā ziņā būs spējīga aizsargāt, ja vien neparādīsies 
kāds negaidīts faktors aizmugures draudu vai uzbrukuma veidā.

Polijas nelaime ir tā, ka šimbrīžam tai nesaiet robežas ne ar vienu draudzīgu kai-
miņu: ziemeļos un rietumos kaimiņi ir pat ļoti naidīgi. Ja šie kaimiņi atklāti arī neko ne-
uzsāks, tad tomēr poļiem jātur pie šīm robežām savs karaspēks pret segtu vai maskētu 
darbību. Pēc drošu avotu ziņām nav ko šaubīties, ka Vācijas valdība būs neitrāla un ne-
darīs neko naidīgu pret poļiem, bet jāņem arī vērā, ka prūšu junkuri un spartakisti visiem 
spēkiem lūkos poļiem kaitēt un krievu armijai palīdzēt tikt uz priekšu. Tādēļ uzbrukums 
Polijai no muguras nav gaidāms, bet dažādas nepatikšanas gan.

Miera sarunu iesākšanās starp abām karojošām pusēm ir izdevīgāka Polijai, jo tas 
dos Polijai iespēju un laiku savest kārtībā un pārgrupēt savu karaspēku, kā arī mobilizēt 
un apmācīt jaunas karaspēka daļas un caur patriotisko sajūsmu pacelt armijas morā-
lisko stāvokli. Krievijai miera sarunu rezultātu gaidīšana nav izdevīga, jo savas armijas 
aizmuguri tai īsā laikā nebūs iespējams uzlabot Krievijas ārkārtīgi grūtā ekonomiskā stā-
vokļa dēļ; bez tam Krievijai – jāpiegriež vērība arī Vrangeļa armijai dienvidos. Tātad pie 
miera sarunām Krievijai būs jābūt piekāpīgai, ja vien tā šimbrīžam uz tām ielaidīsies un, 
protams, ja tai būs zināms, ka Polija aukstasinīgi un bez jebkādām iekšējām nepatikša-
nām gatavojas uz tālāku karu, tāpēc ka šis tālākais tad var norisināties uz ļoti izdevīga 
priekš Polijas teātra. Šis teātris ir sagatavots jau no seniem laikiem un ir ļoti labi pazīs-
tams abām pusēm. Šis ir tas kara teātris, uz kura Krievijas, Vācijas un Austrijas ģenerāl-
štābi vairākus gadu desmitus veda savas karaspēles un lielajā karā mēroja savus spēkus. 
Tuvākās dienas rādīs, kādu gaitu ņems politika, jo no pēdējās atkarāsies tas, vai vēlreiz 
pār šīm no ļoti daudziem kariem cauri ietām vietām plosīsies kara vētra. Var noteikti 
sacīt tikai vienu – ja uz šī teātra kara vētra būs, tad tā būs ļoti stipra un izšķiroša.
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Vēstule no Varšavas253

Pēdējās dienās uzmanību Varšavā saistīja krīze Polijas ārējā politikā. Tiklīdz pienāca 
ziņa par Latvijas un Rumānijas miera sarunām ar padomju Krieviju, nacionāldemokrātis-
kā opozīcija uzsāka niknu kara gājienu pret valdības ārējo politiku, kas esot izolējusi Poli-
ju un neesot spērusi soļus, nodrošinot Polijas iespaidu Baltijas valstīs. Neveiklā situācija, 
kādā lielinieki nostādīja poļu valdību, atsakoties vest miera sarunas Borisovā, pavairoja 
vēl vairāk valdības pretinieku skaitu pa kreisi un labi un draudēja novest pie valdības 
krīzes. Šo izdevīgo momentu mēģināja izmantot nacionāldemokrāti un tāpēc viņi pielika 
visus spēkus, lai gāztu viņiem nevēlamo ārlietu ministru Pateku un lai ārējās politikas 
kursa noteikšanu dabūtu atkal savās rokās. Izšķirošā cīņa starp nacionāldemokrātiem, 
no vienas puses, un demokrātisko spēku, kuru reprezentē Pateks, no otras puses, nori-
sinājās ap Ukrainas jautājumu. Nekas nacionāldemokrātus tā nebaida un neuztrauc, kā 
domas par patstāvīgu Ukrainu, un tāpēc Pateka mērenie, pat fiktīvas Ukrainas valsts 
projekti, atrod pie nacionāldemokrātiem visasāko opozīciju. Šīs opozīcijas dēļ nacionāl-
demokrāts Grabskis, Seima ārlietu komisijas priekšsēdētājs, demonstratīvi izstājās no 
jau sastādītās miera delegācijas, ar to izsauca sašutumu pat pie labējā spārna partijām, 
kā „prawica narodowa”. Arī citi delegācijas locekļi, kā sūtnis Berlīnē Šebeko un ārlie-
tu viceministrs Dombrovskis no premjera Skuļska partijas, krasā opozīcijā pret Pateka 
austrumu politiku. Šīs domu starpības un nesaskaņas valdības un vadošajās politiskās 
aprindās, liekas, bija viens no galvenajiem iemesliem, tāpēc poļi kavējās uzsākt miera 
sarunas un ļāva tām beidzot pavisam izjukt.

Lai poļu ārējo politiku nobīdītu no tā „nelaimes punkta”, uz kura viņa bija sastrēgu-
si, tad valdībai un Seima demokrātiskajām partijām neatlika nekas cits, kā atsvabināties 
no nacionāldemokrātu iespaida un krasi norobežoties no pēdējiem. 22. aprīlī Seima ār-
lietu komisijas sēdē visu partiju priekšstāvji, izņemot nacionāldemokrātus un kristīgos 
strādniekus, taisījās izteikt Grabskim kā Seima ārlietu komisijas priekšsēdētājam neuz-
ticību. Bet Grabskis pats sēdes sākumā pasteidzās atsacīties no priekšsēdētāja amata 
un cēla pret valdību apvainojumu par tīšu viņa partijas un sabiedrības maldināšanu. 
Ministru prezidents Skuļskis esot solījis nacionāldemokrātu partijas vadoņiem, ka ne-
kādus valstiski juridiskus līgumus ar ukraiņiem neslēgs. Viņš, Skuļskis, esot ieguvis pie 
virspavēlniecības (Pilsudska) trīs principiālus panākumus:

Virspavēlniecība esot ar mieru neuzstādīt 1772. gada robežu kā reāli politisku pra-
sību, atstājot krievu valdībai aiz frontes noteikt šo zemju likteni saziņā ar iedzīvotāju 
gribu un Polijai saziņā ar iedzīvotāju gribu izšķirt to zemju likteni, kuras viņa ieņēmusi.

Virspavēlniecība esot ar mieru atmest federācijas programmu Baltkrievijā.
Virspavēlniecība esot ar mieru nostādīt Lietuvas jautājumu etnogrāfiskās robežās.
Par šiem panākumiem ministru prezidents Skuļskis prasījis, lai nacionāldemokrāti 

piekāptos tik tālu, ka dotu virspavēlniecībai brīvību atļaut Petļuram apmesties pāris Po-
dolijas apriņķos. Tas nekādi nevarot valstiski juridiski saistīt Poliju, jo virspavēlniecības 
soļi nesaistot valsti un valdību.

Bet tagad valdība darot pavisam ko pretēju: tā esot noslēgusi līgumu ar Petļuru, 
radot lielu neatkarīgu Ukrainu un atdodot viņai visas zemes uz austrumiem no Šončas 
līdz pat 1772. gada robežai. 

253 Latvijas Kareivis, Nr. 64 (1920, 7. maijs). 
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Atbildot uz to, Skuļskis mēģina atspēkot, ka viņam bijusi tāda politiska līnija kā 
pretstats virspavēlniecībai. Bet viņš uzskatot tomēr par panākumu to, ka idejas vietā 
radīt kādu Baltkrievijas valsti, kas būtu federatīvi saistīta ar Poliju, viņa esot izdevies 
radīt vienotu stāvokli Baltkrievijas jautājumā zināmas autonomijas garā. Ar nacionālde-
mokrātiem viņš nekādu līgumu neesot slēdzis, bet bijusi tik privāta saruna.

Nacionāldemokrātu apvainojumi un pārmetumi valdībai tika no ārlietu komisijas 
atraidīti ar 19 pret 6 nacionāldemokrātu balsīm. Ar to tika lauzts nacionāldemokrātu 
iespaids ārējā politikā. Šī sēde, kā raksta „Kurjer Poranny”, noārdīja tiltu, kas Skuļska 
partiju vienoja ar nacionāldemokrātiem. Poļu ārējā politika nosvērusies uz citu, demo-
krātisku pusi. Cik īsti demokrātisks ir šis kurs, par to vēl var arī šaubīties, it īpaši pēc 
Skuļska izteicieniem Baltkrievijas jautājumā.

Poļu–lielinieku fronte254

Kad karā notiek neizšķirošas kaujas, tad, – no tām vien skatoties, – kura armija iet 
uz priekšu un kura atkāpjas, vēl nevar spriest par to, kurš no pretiniekiem uzvar un kurš 
no pretiniekiem zaudē; kad uz karalauka notiek sadursmes, tad ir vajadzīgs izšķirt kauju 
no manevra. Es domāju, ka visiem ir vēl no skolas gadiem atmiņā ķēniņa Pirra uzvaras 
un gala iznākums. Kad lielinieki uzbruka poļiem Svencjanu virzienā, tiem izdevās tikt ļoti 
tālu uz priekšu un mūsu publikā bija diezgan liels uztraukums, – es toreiz pilnīgi noteikti 
varēju sacīt „Jaunāko Ziņu” korespondentam, ka poļi nav sakauti, bet manevrē, un ka 
viņi pāries pretuzbrukumā un novedīs savas operācijas pie tāda gala mērķa, kādu tie 
vēlas. Tanī laikā man nebija daudz vairāk ziņu, kā kuram katram laikraksta lasītājam par 
to, kā norisinājās kaujas un cik lieli spēki ņēma dalību no vienas puses un no otras puses; 
savu slēdzienu es varēju izvest, pateicoties tam, ka labi pazīstu lieliniekus un viņu kara 
vešanu; un kopdarbībā ar poļiem man bija iespēja iepazīties ar poļu armiju, viņas kaujas 
spējām un kara mākslu, bez tam vienkāršie, oficiālie frontes ziņojumi arī dod daudz vai-
rāk tam, kurš ir labi pazīstams ar vispārīgo kara vešanu un kara mākslu.

Līdz šim vēl lielinieki uz kara lauka nav uzvarējuši nevienu no saviem ienaidnie-
kiem; – jau tādēļ vien nekādā ziņā nevarēja iedomāties tādu gadījumu, ka viņi uzvarē-
tu poļu armiju, kura ir ļoti labi organizēta, apmācīta, apbruņota un atrodas labā gara 
stāvoklī.

Kad poļi veda savas galvenās operācijas Ukrainā un turienei tika piegriezta viņu gal-
venā uzmanība, lielinieki pārgāja ar ļoti lieliem spēkiem uzbrukumā Svencjanu virzienā 
un ar mazākiem spēkiem – pie Borisovas. Samērā nelielie poļu spēki, zināms, nevarēja 
uz visas garās frontes būt diezgan stipri, lai atsistu lielinieku uzbrukumu tajās vietās, 
kur pēdējie bija koncentrējuši pārāk lielus spēkus; tas nebija no liela svara: karā galveno 
lomu spēlē karaspēks, bet nevis lielāks vai mazāks teritorijas apgabals. Tādēļ poļi atkā-
pās, pie kam atkāpšanās tika izdarīta pilnīgā kārtībā un pēc izstrādāta plāna. Ja poļi būtu 
kur nebūt sakauti, tad jau lielinieku rokās kristu kara laupījums, un viņi savās radiotele-
grammās to izkliegtu pa visu pasauli; bet tas nenotika. Gandrīz ¾ no visa lielinieku Eiro-
pas Krievijas karaspēka atrodas poļu frontē; puse no tā bija sagrupēta Svencjanu virzienā 
un ņēma dalību šajā uzbrukumā. Tādēļ arī no iesākuma uzbrukumam bija sekmes un pat 
lielākas, kādas līdz šim tie kādreiz poļu frontē sasnieguši. Bet toties, ja lielinieki diezgan 
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ātri gāja uz priekšu, – vēl ātrāk tie tagad atkāpjas, un poļi ir jau ieņēmuši atpakaļ gandrīz 
visu veco frontes līniju un dažās vietās pat pārgājuši tai pāri.

Par lielinieku uzbrukumu ir jāatzīstas, ka tas tika apdomīgi un apsvērti izdarīts; 
moments bija izvēlēts ļoti izdevīgs; sliktu satiksmes līdzekļu dēļ lieliniekiem nebija ie-
spējams pārsviest savus Ziemeļkrievijā atrodošos spēkus Kijevas virzienā; tādēļ viņi tos 
sagrupēja tuvākajā frontes rajonā; pats uzbrukums tika vests ļoti enerģiski – ar lieliem 
spēkiem šaurā frontē; pie kam uzbrucēju ķēdes sekoja viena pēc otras; – uzbrukums tika 
izvests pēc lielā kara metodes. Zināms, lielinieku zaudējumi tamdēļ arī bija ļoti lieli, jo 
tiem nācās uzbrukt vienai no mūsu laika labākajām armijām.

Poļu armija izpildīja savu uzdevumu bez mazākā uztraukuma – kā dara parastu dar-
bu piedzīvojuši speciālisti. Jāpiezīmē, ka Polijas virspavēlniecība ir izskaudusi no savas 
armijas to, kas agrāk raksturoja poļu karaspēku; tas ir – pārmērīgu straujumu. Tagadējā 
poļu armija strādā pēc auksta aprēķina un tādēļ, skaitot no tagadējās Polijas valsts sāku-
ma, poļu armija nav vēl līdz šim cietusi nevienu neveiksmi – viņu daļas nav nekad un ne-
kur sakautas. Šo ļoti aprēķināto darbību es novēroju, būdams Ukrainā, un vēl vairāk – pie 
poļu karaspēka darbības Latgalē; tāpēc arī, kad poļi pārgāja uzbrukumā, es nešaubījos 
par rezultātiem.

Es turu par vajadzīgu piezīmēt, ka pa lielinieku uzbrukuma laiku poļiem, mūsu presē 
ļoti bieži parādījās no lielinieku aģentiem safabricētas ziņas, kuras pavisam nesagājās ar 
lietas īsto stāvokli, par piemēru, – ziņoja, ka lielinieki ieņēmuši Borisovu, ka poļi atkā-
pušies no Kijevas utt.; nav zināms, no kurienes nāca šīs ziņas, un nesaprotami, kamdēļ 
laikraksti baroja publiku ar nepārbaudītām tenkām, kad mums bija dažas oficiāli pār-
baudītas ziņas.

Tālāk es gribu griezt latviešu publikas sevišķu vērību uz sekojošo: kad lielinieki uz-
bruka un poļu karaspēks atkāpās, atrazdamies diezgan grūtā stāvoklī – viņš iekļuvis it 
kā šaurā garā koridorā starp Lietuvu un lieliniekiem, – tad tomēr poļi neaizmirsa Latviju: 
Daugavas kreisajā krastā poļu karaspēks pastāvīgi atradās daudz tālāk uz rītiem nekā 
visā pārējā frontē; un poļu frontes līnija pastāvīgi gāja no Daugavas krasta uz dienvidva-
kariem. Šāds stāvoklis gan bija priekš poļiem drusku riskants; ja lieliniekiem izdotos iz-
sisties vēl tālāk uz vakariem, tad ziemeļu grupa būtu atgriezta no pārējā poļu karaspēka. 
Kad poļu karaspēks pārgāja uzbrukumā, tad arī toreiz vistālāk pastāvīgi uz priekšu vir-
zījās poļu karaspēks gar Daugavmalu. Tātad poļu virspavēlniecība arī visgrūtākajos aps-
tākļos grieza lielāko vērību uz to, lai aizsargātu Latviju no dienvidiem, un mums nebūtu 
jāpārvelk no citiem rajoniem stiprākās karaspēka daļas priekš Daugavas apsargāšanas.

Kas attiecas uz poļu fronti Ukrainā, tad tur Polijas karaspēka stāvoklis ir ļoti stiprs 
un drošs, jo tur ļoti ātri aug un veidojas jaunā Ukrainas armija, kura ieņems daļu no 
poļu frontes un pēdējiem būs iespēja turēt vēl lielākas rezerves. Bez tam, kā redzams, 
poļu–ukraiņu labais spārns drīzumā var nākt tiešos sakaros ar Vrangeļa armiju, caur ko 
saīsināsies poļu fronte.

Poļu–lielinieku frontes pārskats255

Jūlija sākumā lielinieku armija iesāka savu uzbrukumu poļu frontei, kura tanī laikā 
atradās ar savu kreiso flangu pie Disnas un tālāk uz dienvidiem pāri Berezinas upei. Pēc 
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mēneša – augusta sākumā poļu frontes līnija atradās ar savu kreiso spārnu pie Prūsi-
jas robežām, uz ziemeļiem no Lomžas, gar Lomžas pilsētu un tālāk uz dienvidiem pa 
Rietumu Bugas upi. Tātad lielinieku armija pavirzījusies uz priekšu, mērot taisnās lī-
nijās no Disnas līdz Lomžai  – 450 verstis un no Borisovas līdz Brestļitovskai – arī līdz 
400 verstīm. Ja izmērītu to ceļa gabalu, kurus nogājušas karaspēka daļas no Disnas līdz 
Lomžai un no Berezinas līdz Bugai, tad izrādītos, ka katrai karaspēka daļai būs bijis jāno-
iet ne mazāk par 600 verstīm – 30 dienās. Bez mazākām kaujām un sadursmēm ar ie-
naidnieku, izpildot tikai vienkārši maršus, karaspēks spēj mēneša laikā noiet 600 verstis, 
rēķinot ar 25 verstis garus dienas maršus un mēnesī 25 marša dienas, bet priekš lielā-
kām armijām arī tāds gājiens būs pārāk grūts. Kad 1918. g. jūnija mēnesī Vācijas armija 
pārgāja uzbrukumā, tad augusta beigās tā bija pavirzījusies uz priekšu, skaitot taisnās 
līnijas – 200 līdz 300 verstis. Tas divu mēnešu laikā. – Tātad, pavirši vērojot, var nākt pie 
slēdziena, ka padomju Krievija ir tik stipra, ka tā var uzrādīt daudz spožākus panākumus, 
nekā spēja Vācija lielajā pasaules karā, tātad kaujas spēju ziņā lielinieku armija pārāka 
par Vācijas armiju.

Jūlija sākumā padomju Krievija sakoncentrēja uz poļu frontes lielus spēkus. Patei-
coties vispārējam pārspēkam, padomju Krievijai nenācās grūti zināmā frontes rajonā 
savilkt tik lielu pārspēku, kurš nodrošina poļu frontes pārraušanu. Pēc stipras, bet īsas 
kaujas fronte tiešām tika pārrauta. Pārrautajā rajonā padomju Krievija svieda iekšā lielas 
kavalērijas masas, kuras uzbruka no flangiem un no muguras poļu daļām un ar to pie-
spieda poļus atkāpties plašā frontē. Padomju Krievijas karaspēks izlietojas šo momentu 
un bez kavēšanās turpināja tālāku uzbrukumu, spiezdamies uz priekšu, kur tik bija ie-
spējams, un nedodams poļiem laiku pārgrupēties un savest kārtībā izjukušās vienības. 
Tādu pastāvīgu, nepārtrauktu uzbrukumu padomju Krievija turpina līdz šai dienai – tas ir 
vairāk nekā mēnesi – ar pastāvīgām sekmēm un uz visas ļoti plašas frontes.

Jūlija sākumā Polijas armija ieņēma tūkstoš verstis garu fronti – no Daugavas līdz 
Dņestrai. Tik garu fronti nav iespējams aizsargāt no pārraušanas un tas nav arī vajadzīgs, 
jo frontes nodrošināšana jādibina uz pretuzbrukumiem, bet ne uz ienaidnieka uzbruku-
mu pasīvu atsišanu. Tāpēc nebija nekas sevišķs, kad poļu fronte uz dienvidiem no Disnas 
tika pārrauta un poļi pēc tam atkāpās. Nebija nekas sevišķs arī, kad poļi atkāpās vēl 
tālāk – uz vecajām krievu–vācu pozīcijām: atkāpjoties poļi varēja izdarīt pārgrupējumus; 
ātri atkāpjoties, poļi varēja uz kādām dienām tikt vaļā no ienaidnieka un dot atpūtu 
savam karaspēkam; turpretim krievi caur pastāvīgu un ātru uz priekšu došanos stipri 
pavājināja savu karaspēku, jo pie tādas iešanas uz priekšu to ir pārāk grūti apgādāt, ne-
runājot jau nemaz par karaspēka nogurumu. Kaut gan padomju Krievija savu karspēku 
apgādā pēc huņņu sistēmas, t. i., ēdienu un furāžu nepieved, bet ņem uz vietas, tad to-
mēr nākas grūti piegādāt munīciju, tehniskus piederumus, kā arī apmainīt vai izlabot to 
sabojājušās daļas. Tāpēc pēc zināma atkāpšanās laika vajadzēja nākt brīdim, kad poļiem 
būtu bijis visai izdevīgi pāriet pretuzbrukumā un sakaut nogurušās un pajukušās padom-
ju Krievijas karaspēka daļas, vai arī vismaz uz ilgāku laiku pilnīgi apturēt viņu tālāk virzī-
šanos. Bet ne pretuzbrukums, ne ienaidnieka apturēšana nenotika; nenotika arī pat tad, 
kad poļi atkāpās uz visai izdevīgām aizsargāšanās līnijām – Ņemanai, Oginska kanālam 
un Šaras upei un līnijai – Grajevo–Belostoka–Brestļitovska–Koveļa. Tāda nevarība varēja 
būt attaisnojama tikai tad, ja pirmajā kaujā visa poļu armija būtu pilnīgi sakauta un tik 
stipri cietusi, ka tā vairs pavisam nebūtu spējīga uz tālāku pretim turēšanos. Kā zinām, 
tad poļu armija pirmajās kaujās nekur sakauta netika, tikai piespiesta atkāpties. Tāpēc 
poļu armijas atkāpšanās iemesli meklējami citur.
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Kad Polijas armija atradās uz plašās frontes, uz tā sauktās 1772.  g. robežas, tad 
lieliniekiem bija ļoti viegli dzīt propagandu kareivju starpā, vēl sevišķi pateicoties tam 
apstāklim, ka dažas poļu politiskās partijas savos laikrakstos piekopa propagandu pret 
valdību, apvainojot viņu par to, ka tā cenšas pēc vecām 1772. g. robežām. Lieliniekiem 
tikai atlika izplatīt starp poļu kareivjiem domas, ka Polijai 1772. g. robeža nav vajadzīga. 
Ja armijā bija plaši izplatīts šāds ieskats, tad nebija vairs nozīmes no kareivjiem prasīt, 
lai tie riskē ar dzīvībām un aizstāv to, kas viņu tēvijai nav vajadzīgs. Tādā kārtā politiskās 
partijas, dzīdamas savu politiku, palīdzēja vājināt savas zemes aizsardzību.

Kad Polijas armija atradās uz 1772. g. robežas, tad fronte bija ļoti tālu no Varšavas 
un zemes iekšienē un galvaspilsētā karš nebija sajūtams; neviens to negribēja sajust un 
tādēļ par karu nedomāja. Vecs romiešu sakāmvārds: „Ja gribi mieru, gatavojies uz karu” 
bija piemirsts. Miera apstākļos dzīvojošā Polija negribēja gatavoties uz karu: politiskās 
partijas turēja savas ķildas par svarīgākām, nekā kopēju gatavošanos uz aizsardzību. 
Apvienošanās nāca tikai pēc tam, kad ienaidnieks bija pie durvīm un nāca Polijā iekšā. 
Armiju padarīt vāju var īsā laikā, bet uzbūvēt no jauna – tur vajag ilgāku laiku.

Kad fronte atradās uz 1772.  g. robežas, padomju Krievija piedāvāja Polijai mieru. 
Katrs cilvēks tic tam, kas viņam liekas par labu esam. Liela daļa no poļu tautas, tāpat arī 
dažas poļu partijas ticēja, ka padomju Krievija patiesi grib iesākt mierīgu dzīvi ar saviem 
kaimiņiem. Tāpēc dažas poļu partijas neatlaidīgi prasīja no valdības, lai tā slēdz ar Krie-
viju mieru. Šī prasība izplatījās tautā un armijā, jo katrs pilsonis labāk grib mieru nekā 
karu. Padomju Krievija propagandas vajadzībām naudas nežēlo un tādēļ plaši varēja iz-
platīt ziņas par to, ka padomju Krievija grib mieru un arī poļu tauta grib mieru, vienīgi 
tikai Polijas valdība grib karot. Tika izvesta jau 1917. g. no lieliniekiem izmēģinātā metode 
priekš poļu armijas vājināšanas. Bet tagad padomju Krievija par mieru vairs nedomā, pat 
nepieņem poļu radiogrammas ar miera priekšlikumiem. No otras puses, tikai tagad poļu 
tauta un arī visas politiskās partijas ir pārliecinājušās par to, cik miermīlīga ir padomju 
Krievijas valdība. Šī pārliecība nāk drusku par vēlu, dārgi būs visai poļu tautai jāsamak-
sā par viņas politisko partiju savstarpējiem strīdiem un par lētticību padomju Krievijas 
miermīlībai. Šīs vasaras notikumi Polijā vēl reizi to skaidri pierāda, ka nedrīkst aizmirst 
romiešu parunu: „Ja gribi mieru, gatavojies uz karu”. 

Kas zīmējas uz padomju Krievijas armijas kaujas spējību patlaban poļu frontē, tad 
tā nekādā ziņā nevar būt liela. Pēc tik gariem maršiem, tik tālu no bāzes, pie sliktiem 
ceļiem un dzelzceļu trūkuma tagad Polijā atrodošā armija droši vien skaita ziņā stipri 
pamainījusies, ļoti nogurusi, tās vienības izjukušas, sajūtams liels munīcijas trūkums. 
Tāpēc, ja Polijai būtu kādas rezerves, kas nebūtu ņēmušas dalību pie atkāpšanās, tad 
pēc dažiem triecieniem šī padomju Krievijas armija izietu no Polijas vēl ātrāk, nekā tā 
tur iegāja.

Polijas fronte256

Kad augusta mēnesī padomju Krievijas armija plašā frontē ļoti ātri virzījās uz Varša-
vu, jau tad piedzīvojušiem kara lietpratējiem bija redzams, ka šīm padomju Krievijas ar-
mijas sekmēm nav droša pamata, un tādēļ viņas vēlākā atkāpšanās nebija nekas negai-
dīts. Lasītāji, neiedziļinādamies frontes ziņojumos, izloba no tiem tikai parastus faktus, 
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it īpaši vēl tad, ja šie fakti lasītāju neaizskar. Patiesībā šie notikumi ir ļoti pamācoši, ja par 
tiem daudzmaz pārdomā un tos salīdzina ar pagājušā lielā kara notikumiem un faktiem. 

Mēneša laikā poļu armija atkāpās un padomju Krievijas armija pavirzījās uz priekšu, 
rēķinot taisnu līniju, vairāk nekā 500 verstis. Vācu armija 1915.  gadā, izvezdama savu 
lielo uzbrukumu Krievijai, trīs mēnešu laikā (jūnijs–augusts) paspēja atspiest krievu ar-
miju, rēķinot taisnā līnijā, par 150–200 verstīm un tikai centrā, kur krievu armija vienmēr 
bija ielokama – 400 verstis. Pēc šā manevra pabeigšanas kā krievu, tā vācu armijas nebija 
spējīgas izdarīt kādas aprēķinātas operācijas – tām bija nepieciešama vairākus mēnešus 
gara atpūta un laiks priekš sakārtošanās. Tagadējā krievu-poļu karā, sākot no augusta 
mēneša, abas puses pastāvīgi ziņo par sīvām kaujām, operācijām, manevriem utt., par 
lielu gūstekņu skaitu un par milzīgām kara trofejām, kamēr par kritušajiem un ievaino-
tajiem ziņu trūkst. Zināms, par saviem zaudējumiem neviena puse nekad neziņo un to 
nevar darīt, jo tas nāktu ienaidniekam par labu. Bet pēc visa var redzēt, ka zaudējumi 
kritušo un ievainoto ziņā ir pārāk niecīgi un galvenā kārtā tie nāk priekšā tad, kad vie-
na puse iesāk nekārtīgu atkāpšanos. Pirms lielā kara teorētiski un pēc agrāko karu sta-
tistikas tika apspriests jautājums, cik lieli var būt zaudējumi kaujā, kas karaspēka daļai 
nelaupa kaujas spējas. Pie tam tika pieprasīts, ka karaspēka daļai jāiztur 25% lieli zaudē-
jumi kritušos un ievainotos. Lielā kara sākumā – visu 1914. gadu un līdz 1915. gada vasa-
rai – krievu armijas daļas izturēja šo procentu. Piemēram, 1914. gada 13. augustā 38. di-
vīzijas brigāde kaujā no plkst. 10 līdz 16 zaudēja ievainotos un kritušos – 30% kareivju 
un 42% virsnieku; ienaidnieks, kā bija redzams, zaudēja ne mazāk, bija saņemti tikai divi 
neievainoti gūstekņi. Tomēr abas puses palika kaujas spējīgas. 1915.  gada 12.  februārī 
kāds 38. divīzijas pulks divu stundu laikā zaudēja pāri par 30% kritušos un ievainotos, 
bet palika uz ieņemtās vietas. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tagadējā poļu-krievu karā 
kritušo un ievainoto skaits ir samērā ļoti niecīgs un, caurmērā rēķinot, nesasniedz pat 
5%; toties milzīgus apmērus ir pieņēmis gūstekņu un izklīdušo procents, īpaši padomju 
Krievijas armijā, lai gan arī poļu armijā ir lieli zaudējumi, par ko liecina valsts galvas pa-
vēle par dezertieru amnestiju.

Tātad no tagadējā kara gaitas ir jākonstatē, ka armijas ir palikušas diezgan vājas 
morāliskā ziņā, stipras kaujas vest tās nav spējīgas. Te nejauši nāk prātā pareģojums, 
kurš izteikts jau sen pirms lielā kara, proti, ka visas Eiropas valstis, cenzdamās pavairot 
savu militāro spēku skaitliski, sagatavo karu, ko vedīs veselas tautas – apbruņotas tau-
tas; šīs apbruņotās tautas, karodamas stipri demoralizēsies, un ja pēc tam parādīsies 
kāds ģeniāls karavadonis ar skaitliski pavisam mazu, bet morāliski stipru armiju, tad šī 
mazā armija spēs uzspiest savu varu visām miljonlielajām armijām. Tagad, liekas, taisni 
ir pienācis tāds brīdis, kad skaitliski neliela armija, kurai būtu tāds morālisks spēks, kāds 
bija 1914. gadā krievu un vācu armijās, būtu spējīga uzvarēt tagadējās milzu armijas. Ja 
ņemsim tikai zaudējumu procentus (lielā kara sākumā 25–30%, tagadējos mazāk par 
5%), tad jau no tiem redzams, ka viena vecā armija varētu sekmīgi operēt pret 5–6 taga-
dējām. Bez tam ir jāņem vērā, ka labi šaujošs, dūšīgāks un izveicīgāks karaspēks cietīs arī 
mazāk zaudējumu nekā demoralizēts un slikti apmācīts.

Uz šiem faktiem mums, latviešiem, jāgriež sevišķa vērība. Mūsu karaspēks gan ir 
ļoti sekmīgi izkarojis Latvijas brīvību, bet tas vēl nav pierādījums, ka mūsu karaspēks ir 
sasniedzis iespējamo augstumu, tas liecina, ka mūsu ienaidnieka karaspēks bijis daudz 
sliktāks par mūsējo. Bet ja nu mūsu varbūtējiem ienaidniekiem rastos ļoti labs kara-
spēks, tad mums ietu daudz grūtāk. Ja vispār valsts un tauta uztur karaspēku, tad jāuz-
tur vislabākais karaspēks, citādi uzturēšana neatmaksājas. Ja Latvijas nelielais karaspēks 
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sasniedz visaugstāko kaujas spēju, bet mūsu varbūtējie ienaidnieki, paliek pie šo laiku 
tipiskās kaujas spējas, tad šiem ienaidniekiem priekš Latvijas pārspēšanas būtu vajadzī-
ga milzu armija. Bet ja Latvija būs vēl tuvā savienībā ar dažiem kaimiņiem, kuriem arī būs 
stipras armijas, tad Baltijas valstu savienībai (reizē, protams, arī atsevišķiem tās locek-
ļiem) nedraud nekādas briesmas kaut vai no Krievijas miljonu armijas, ja tā ir tagadējā 
kaujas spējībā.

Tālāk Polijas karš rāda mums arī ko vēl citu – politiskā ziņā. Kad poļu armijas atkā-
pās, Lietuvas armija bez kavēšanās ieņēma visus tos apgabalus, kurus vēlējās, nemaz 
nerēķinoties ar poļiem – to Lietuva ar savu karaspēku spēja un poļi nespēja to aizstāvēt. 
Tagad poļu armija, virzīdamās uz priekšu, arī ieņem to, kas tai ir izdevīgi un vajadzīgi, 
savukārt nerēķinoties ar Lietuvu. Man nav zināms, kam ir taisnība šajā poļu–leišu kon-
fliktā, no kura es ņemu tikai faktus un tie rāda, ka tagadējā laikmetā viss dibinās tikai 
uz reālu spēku  – uz armijas spēku. Armija ir vienīgais, ar ko rēķinās katra politika un 
diplomātija, un tā tas arī paliks, kamēr nebūs galīga miera, bet tāda miera, vismaz mūsu 
apkārtnē, nebūs ātrāk, kamēr nebūs izšķirts Krievijas jautājums. Krievijas problēma ta-
gad nonākusi jaunā stadijā – radies jauns faktors, proti Vrangelis–Savinkovs ar Francijas 
atbalstu. Kādu virzienu ņems Krievijas jautājums šajā stadijā, to rādīs nākotne, bet, ka-
mēr Krievijas jautājums nav izšķirts, mēs nedrīkstam uz iegūtajiem lauriem atdusēt vai 
pat iesnausties. Mums un mūsu armijai jābūt nomodā un gatavībā.

Poļu–krievu fronte257

Cik no poļu un krievu štābu ziņojumiem var spriest, tad kauju darbībai viņu frontē 
nav vairs izšķirošs raksturs. Padomju armija izkļuva no kritiskā stāvokļa, pazaudēdama 
visu savu labo spārnu. Poļu armija izsviedusi pretinieku no visiem poļu apdzīvotajiem ap-
gabaliem un izvirzījusies caurmērā ap 300 verstis tālāk uz priekšu no tā stāvokļa, kurā tā 
atradās, kad pretinieks bija jau Varšavas tuvumā. Pēc visai grūtas un ilgas atkāpšanās, kas 
vietām pārgāja bēgšanā, uzsākt uzbrukumu un pavirzīties ap 300 verstis uz priekšu, tas 
prasa visu spēku saņemšanu un lielu piespiešanos. Tāpēc tagadējās nelielās kaujas rāda, 
ka šī operācija beigusies. Rādās, ka poļi nevēlas tagad dzīties pēc vieglām uzvarām, bet, 
ieņēmuši izdevīgu stāvokli, organizēs aizmuguri un savedīs karapulkus kārtībā, lai, ja neiz-
dotos noslēgt mieru, varētu sākt nākamo operāciju. Poļi uzsāk miera sarunas, atrazdamies 
ļoti izdevīgā stāvoklī, pat labākā, nekā pirms padomju armijas uzbrukuma. Pirmkārt, tā 
dūre, kuru padomju Krievija sagatavoja, uz kuru lika savas cerības un ar kuru visu laiku 
varēja draudēt, tagad galīgi iznīcināta; otrkārt, padomju Krievijai radušās jaunas briesmas, 
varbūt lielākās, kādas viņai jebkad ir bijušas – tas ir Vrangelis sakarā ar jaunformējama-
jiem spēkiem Krievijas dienvidos, Polijā u. c. vietās. Kā padomju armijas uzbrukuma pašā 
sākumā poļu armija nonāca izirumā, lai gan viņu nesatrieca, tā, sākoties poļu uzbruku-
mam – pilnīgi sabruka padomju armija. Protams, piedzīvojušu franču virsnieku un iedzī-
votāju augstajai patriotiskajai sajūsmai bija ļoti liela loma. Nav šaubu arī par to, ka milzīgs 
vairums gūstekņu saņemts ne kaujās, bet padomju valdības armija pati padevusies; ne 
tikai padevusies, bet gluži vienkārši pārgājusi poļu pusē; veselas karaspēka daļas, neviena 
spaidītas, neviena apdraudētas, pilnā sastāvā, ieročiem rokā pārgāja pie poļiem, par to 
iepriekš paziņodamas un piekaudamas savus komisārus. Šāda pāriešana ir vairāk bīstama, 

257 Jaunākās ziņas, Nr. 216 (1920, 21. septembris). 
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nekā vissmagākie kauju zaudējumi: kaujās ciestos zaudējumus var aizpildīt, bet pāriešana 
rāda, ka krievu tauta savu padomju valdību tur par lielāku ienaidnieku nekā poļu 
valdību un valsti. Ir, protams, arī padomju valdībai uzticamas komunistu nodaļas un tā-
das, kurās liels komunistu piejaukums. Bet kā darbības rezultāti poļu frontē rāda, tad tādu 
nodaļu nav daudz: no 400 000 vīru lielās armijas poļu frontē 110 000 padevušies poļiem 
un vairāk par 70 000 pārgājuši pār Vācijas robežu – tas iztaisa pusi no visas sarkanarmijas 
sastāva. Daļa otras puses arī varbūt vēlētos kļūt poļu rokās, kolīdz tai radīsies iespēja. Tā-
dos apstākļos padomju valdībai nevar būt ne mazāko cerību uz sekmīgu kara turpināšanu 
pret Poliju. Ja tam vēl pievieno galējo saimniecisko sabrukumu Krievijas iekšienē: badu, 
nekārtības, ugunsgrēkus, transporta izbeigšanos u. c., tad ir skaidrs, ka tagad padomju 
valdībai viscaur jāpiekāpjas, lai tikai sasniegtu mieru ar Poliju un uz kādu laiku nostiprinā-
tos. Karaspēka masu pāriešanu pretinieka pusē, kad tas ir cita valsts, cita tauta, pret kuru 
krievi nekad nav izturējušies ar simpātiju, bet gan naidīgi, ir visai zīmīga parādība. Vrangeļa 
frontes patiesie apstākļi mums ir sveši, bet ļoti var būt, ka tie karapulki, kuri pārgāja pie 
poļiem, vēl ātrāk būtu pārgājuši Vrangeļa pusē. Jādomā, ka padomju valdībai jāsūta pret 
Vrangeli tikai uzticamas komunistu nodaļas, bet tā kā tādu nav daudz, tad arī kļūst sa-
protamas Vrangeļa sekmes, kaut gan skaita ziņā viņa armija visai neliela, salīdzinot to ar 
padomju valdības bruņotajiem spēkiem. Šo spēku izlietošanas iespējamība atkarājas no 
Vrangeļa valdības turpmākās politikas. Francija viņu jau ir atzinusi. Un Polija, kura pret 
Deņikinu un Judeņiču izturējās naidīgi, pret Vrangeli izturas citādi.

Tagadnes karā, kas izceļas pēc lielā pasaules kara, vairs nav to asiņaino kauju, ku-
rās karapulki cieta milzīgus zaudējumus. Ja šad un tad raksta par lielu skaitu kritušo un 
ievainoto, tad tas parasti attiecas uz tādiem brīžiem, kur nesaudzīgi apšauj bēgošos vai 
gūstā padevušos. Bet jo vājāks karaspēks morāliskā ziņā, jo vairāk tas zaudē gūstekņu. 
Visu kara darbību ar padomju armiju raksturo tas, ka šī armija zaudē lielu procentu gūs-
tekņu, salīdzinot ar kritušiem un ievainotiem. Šīs raksturīgās īpašības dēļ skaita ziņā 
vairākkārt mazāka, bet morāliski stiprāka armija var vest ilgu un sekmīgu karu. Latgali 
atbrīvojot, padomju armija bija allaž vairāk kā divreiz lielāka par mūsējo, bet mūsu zau-
dējumi, salīdzinot tos ar padomju karapulku zaudējumiem, bija visai niecīgi. Šis apstāklis 
dod arī Vrangelim cerību vest sekmīgu karu pret padomju valdību, neraugoties uz viņa 
armijas mazumu un nepietiekošu ļaužu materiālu tās papildināšanai. Mums vislabāk zi-
nāms, ka spēks nepastāv skaitļos. No padomju miljonu lielās armijas Vrangelim nav ko 
bīties, kamēr viņa karaspēkā valdīs kārtība, kamēr tas un iedzīvotāji viņam uzticēsies. 
Tad arī komunistu propaganda nav viņam bīstama. Turpretim padomju valdībai ļoti bīs-
tamas kļūst ziņas par to, kas notiek Vrangeļa apgabalā. Varbūt ka šīs ziņas lielā mērā 
veicināja arī padomju karaspēka sabrukumu Polijas frontē. 

Vai Polija var Latviju ieraut karā?258

Ģenerāļa Radziņa intervija
Ģenerālis Radziņš par Krievijas–Polijas kara iespējamību

Latvijas virsnieku sagatavošana pilnīgi pietiekoša. — Blakus uzdevumi kareivjiem. — 
Atbruņošanās konferenču nozīme. — Vai vajadzīgs būvēt cietokšņus? — Mūsu ceļi iztaisīti 

258 Pēdējā Brīdī, Nr. 100 (06.05.1930).
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uz politisko partiju andeles pamata un bez stratēģiskas nozīmes. — Vai būs kara gājiens pār 
Alpiem? — Krievijai labākā armija Eiropā. — Krievijas spēki koncentrēti pret Poliju. — Bal-
tijas Valstīm Krievija neuzbruks. — Polijas–Krievijas karš norisināsies Ukrainā. — Poļi sola 
Latvijai vēl 9 pagastus par palīdzību pret Krieviju.

Sakarā ar varbūtējiem politiskiem sarežģījumiem tuvākā nākotnē Eiropas valstu 
starpā, ar kuriem pēdējā laikā dzīvi nodarbināta prese un sabiedrība, mūsu līdzstrād-
nieks griezās pie viena no redzamākajiem Latvijas armijas kara teorētiķiem, kara mācī-
bas iestāšu pārziņa un akadēmisko virsnieku kursu priekšnieka ģenerāļa Radziņa, kurš 
paskaidroja:

Iesākot ar manu tiešo darbu, kas veltīts Latvijas armijas virsnieku, tāpat ari pārējo 
karavīru sagatavošanai, jāatzīst, ka virsnieku kā teorētiskā, tā arī praktiskā apmācība ir 
nostādīta apmierinoši un neko daudz labāku nevaram vēlēties.

Mūsu armijas virsnieki var droši stāties blakus ārzemniekiem un it sevišķi, ja 
ņem vērā, ka tiem ir pazīstama daudz labāk vietējā – Latvijas daba un apstākļi. Kas attie-
cas uz kareivju sagatavošanu – apmācību, tad tā stāv diezgan tālu no pilnības.

Mūsu kareivjiem ir uzlikti ļoti daudz blakus uzdevumi, no kuriem kā galvenos varētu 
minēt plašo ārējo sardžu dienestu un iekšējos saimnieciskos darbus, kurus citās armijās 
veic algoti speciālisti.

Te varētu man iebilst un aizrādīt uz ilgo kara dienesta laiku, t. i., 15–18 mēnešiem, pa 
kuru, neskatoties uz visiem darbiem, būtu dota iespēja sagatavot kareivjus visā pilnībā, 
bet tā nav. Ja franču kareivji dienē tikai vienu gadu, tad jāņem vērā, pirmkārt – sardžu 
dienests un saimnieciskie darbi armijai nav uzlikti, otrkārt – Francijā apmācības uz klaja 
lauka var noritēt cauru gadu. Bet mūsu apstākļos tas iespējams tikai vasaras 6–8 mēne-
šos. Pārējais laiks kareivjiem jāpavada telpās un jānodarbojas ar teorētiskām zināšanām, 
atsakoties gandrīz pavisam no taktiskām un citām ārējām apmācībām piemērotu telpu 
trūkuma dēļ. Atsevišķi būtu jārunā par augstākiem  – štāba dienestam sagatavotiem 
virsniekiem.

Līdz šim viņiem speciālas mācības iestādes nebija, bet visi augstākie virsnieki, sākot 
ar diviziona komandieriem. bija spiesti papildināt savu izglītību, apmeklējot viengadīgos 
augstāko virsnieku kursus. Protams, šādi kursi ne tuvu nevar apmierināt augstākās mi-
litārās izglītības prasības.

Tāpēc arī šogad, kad visi līdzšinējie augstākie virsnieki ir jau nobeiguši kursus, ie-
sāksim jaunu ceļu, atverot tā saucamos kara akadēmiskos virsnieku kursus, kuros var 
iestāties katrs jaunākais virsnieks, kas nav sasniedzis maksimālo vecumu un kas sekmīgi 
izturējis konkursa pārbaudījumus vispārējos un speciālos militāros priekšmetos.

Pirmie konkursa pārbaudījumi notiek patlaban un uz tiem pieteicies 2l virsnieks. Pēc 
sekmīga konkursa tos nosūtīsim uz svešām ieroču daļām līdz rudenim, kad sāksies teo-
rētiskās apmācības.

Ja man jārunā par varbūtējiem kara jautājumiem, tad iepriekš piezīmēju, ka visai 
lielu svaru un paļāvību nevar likt uz dažnedažādām atbruņošanās konferencēm un sav-
starpējiem miera līgumiem.

Jau senos laikos grieķiem ir bijis kaut kas līdzīgs miera sapulcei, kas noliedz visāda 
veida asins izliešanas (karu), bet tomēr, neskatoties uz to, grieķi paši bija vieni no cītīgā-
kajiem karotajiem.

1815. gadā pēc Napoleona kara gājieniem un Eiropas izpostīšanas, liela daļa Eiropas 
valstu noslēdza tā saukto Svēto savienību, pēc kuras nebija atļauti savienības locekļiem 
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(valstīm) savstarpēji kari, un, ja kādai uzbruktu, tad citām, pieturoties pie savienības 
nosacījumiem, jānāk tai materiāli un morāliski palīgā. Bet labo gribu sekmes nevaina-
goja un kari iesākās no jauna, pie kam līguma nosacījumus par palīdzību izpildīja tikai 
vienu vienīgu reizi Krievija 1849. gadā, sūtot savu karaspēku uz Austriju ungāru sacelša-
nās apspiešanai.

Objektīvi vērtējot, tas pats būtu jāsaka arī par Tautu Savienību, kuras lēmumi ir labi 
domāti, bet diemžēl neviens nerēķinās ar to, ka viņi tiktu pildīt. Šim faktam skaidrus 
pierādījumus dod nesen uzliesmojušie krievu–ķīniešu nemieri, kuru likvidēšanai neviena 
no Tautu Savienības loceklēm nesniedza reāli palīdzīgu roku.

Arī krievu kara kuģu brauciens cauri Dardaneļiem uz Melno jūru pēc Tautu Savienī-
bas noteikumiem bija aizliegts, bet ar Itālijas u Turcijas klusu piekrišanu Krievija to bez 
bēdām izveda un neviens pat nemēģināja aizturēt Krievijas kuģus. 

Šīm savienībām un konferencēm var būt nozīme tikai tiktāl, ka valstis ērtākā veidā 
dabū zināt viena otras spēkus un mēģina šo spēku vairošanu kaut kādā ceļā normēt, 
lai bruņošanās dēļ nenobīdītu pie malas visu pārējo saimniecisko dzīvi. Bet kara ierobe-
žošanā šiem institūtiem nebūs nekādas lielās nozīmes.

Pieejot pie jautājuma tuvāk, dziļi jāpārdomā, kādi ceļi būtu ejami mums – Latvijai, 
lai labāk aizsargātu savas robežas un nodrošinātos pret vienu otru nejaušību, kas valstij 
varētu būt visai sāpīga.

Pašiem savu piedzīvojumu mums nekādu lielo nav. Bet, ja raugāmies uz Vāciju, kas 
pirms pasaules kara nebija domājusi iebrukt Krievijā un vācu–krievu robežu organizēja 
tikai aizsardzībai, tad redzam, ka vācieši necēla vis cietokšņus vai citāda veida nocieti-
nājumus uz robežas, bet gan visus brīvos kara resora kapitālus ieguldīja militārās lite-
ratūras izdošanā, apmācībā un jaunu, labu ceļu būvei, kam kara gadījumā dominējoša 
nozīme. Tāpat Polija uz Krievijas robežām nebūvē cietokšņus, bet gan cītīgi būvē ceļus 
un apmāca karaspēku.

Mums, jāsaka, nav ne viena, ne otra. Kareivju militārā apmācība cieš līdzekļu trūku-
ma dēļ, jaunie ceļi, kam varētu būt stratēģiska nozīme, tiek būvēti uz atsevišķu zemes 
novadu ierosinājumu pamata bez kara ministrijas atsauksmēm.

Tāpat laba tiesa no zemes ceļiem un jaunie dzelzceļi ir izprojektēti uz politisko par-
tiju andeles pamata un stratēģiskā ziņā ir vislabākā gadījumā pilnīgi bez vērtības, 
ja pat ne kaitīgi sekmīgai valsts aizsardzībai. 

Kur varētu izcelties karš? 
Ilgi daudzināja Amerikas un Japānas sacensību flotes būvē, lai iegūtu varu pār Klu-

so okeānu, bet tagad šis jautājums atmests, jo Amerika vienmēr ietur veselīgu samēru 
starp bruņošanās un saimnieciskām vērtībām un karot bez lieliem iemesliem neiesāks, 
bet Japānu pēdējos gados ļoti lielā mērā novājinājušas zemestrīces.

Asas attiecības pastāv arī Francijai un Itālijai, jo Itālija pārlieku biezi apdzīvota un 
visādos veidos grib iegūt teritorijas savu iemītnieku kolonizēšanai. Visērtākās, protams, 
būtu franču Āfrikas kolonijas. Otrkārt, frančiem pieder Savoja, no kurienes cēlies Itālijas 
karaļa nams, kas arī tikai kurina naidu abu tautu starpā. Bet, runājot par karu, jāņem 
vērā, ka franči stipri cietuši no pasaules kara un nekādā ziņā, vismaz šimbrīžam, negrib 
bruņoti uzstāties, bet Itālijai kara gājiens pret Franciju tikpat kā neiespējams, jo Alpi 
no Itālijas puses grūti pārejami stāvo krauju, un no Francijas puses viegli aizsargājami – 
lēzeno slīpumu dēļ. Jāpiezīmē arī, ka satiksmes ceļus pār Alpiem likvidēt vai aizsprostot 
var ļoti īsā laikā.

Paliek nopietnākais un svarīgākais Eiropas karotājs – padomju Krievija.
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Krievijas kaimiņvalstis neviena nav tik stipri saimnieciski atspirgušas, ka tām nestos 
prāts uz jauniem kariem. Un kā jau minēju par mūsu armiju, tas pats arī sakāms par 
igauņu un lietuviešu armijām, kuras ne pēc sava lieluma, nedz apmācības un apbruņo-
juma nevarētu uzstāties pret Krieviju. Vienīgi Polija var mēroties ar Krieviju spēkiem.

Bet arī poļi karu neiesāks, jo viņiem daudz darāms savas iekšējās saimnieciskās dzī-
ves uzlabošanai un tāpat arī poļi neuzskata savus militāros spēkus par pilnīgi sagatavo-
tiem karam.

Ja padomju Krievijā ir kas labs, tad tā ir armija.
Lielinieku armija sastāv no divām daļām: sezonas  – teritoriālās, kurai ir milicijas 

raksturs, un vietējās, kurā kara dienesta laiks ir 2–3 gadi, – apmācība un apbruņojums 
priekšzīmīgi. Krievu armijas vadošie spēki pa lielākai daļai komplektējas no pirmskara 
virsniekiem. Tāpat krievu valodā ir tulkoti visi pasaules ievērojamākie militārie raksti, 
kam ārkārtīga nozīme pie apmācības. 

Un sen būtu jau iesācies karš, krievi būtu uzstājušies pret poļiem, ja valdībai, respek-
tīvi –Staļina grupai, būtu pārliecība, ka viņu armija ir tiešām komunistiski noskaņota, un 
ka uz to no politiskā viedokļa var pilnīgi paļauties.

Ja nu krievi pieteiktu poļiem karu, tad kā mums, tā igauņiem tieši nebūtu jābaidās, 
jo viss krievu karaspēks jau tagad tiek koncentrēts Mazkrievijā, Baltkrievijā un Ukrainā 
uz poļu robežām un uzbrukumu varētu virzīt tikai tanī rajonā.

Novirzot uzbrukumu, teiksim, caur Daugavpili, krieviem būtu jāatvelk spēki no Uk-
rainas, kur jau tagad stipra nacionālā kustība, kuru arī poļi pabalsta, par ko liecina ilgā 
Petļuras uzturēšanās Polijā.

Tātad, izmantojot vājos krievu spēkus Ukrainā, poļi tikai aizsargātu šo – Daugavas 
fronti, bet kopā ar ukraiņiem apietu krievus no dienvidiem.

Tādejādi mums nav ko baidīties.
Bet no otras puses, krieviem daudz ērtāk un vieglāk būtu tikt pie Baltijas jūras, iz-

nīcinot mazās valstiņas. Tomēr viņi to nekad nedarīs, jo skaidri zināms, ka Polija šādam 
kara gājienam nepiekritīs un nāks palīgā mazajām valstīm, pretējā gadījumā tai pašai 
draud galīga atgriešana no jūras.

Pieņemot, ka poļi piespiestu krievus nākt ar miera līguma priekšlikumu, respektī-
vi – uzvarētu tos – mūsu stāvoklis nebūtu apskaužams, ja mēs nebūtu snieguši poļiem 
palīdzību roku un mūsu patstāvība vai vismaz teritorijas platība varētu tikt apdraudēta.

No otras puses, ja krievi uzvar – mums nav nekādu cerību palikt patstāvīgiem un 
viņi ar mūsu karaspēku nerēķināsies. 

Tātad galu galā jānāk pie slēdziena, ka vismazāk mēs riskējam poļu–krievu kara 
gadījumā, sabiedrojoties ar pirmajiem, bet nevis paliekot neitrāli. Arī vispiemērotākā 
mūsu armijas priekšzīmei būs poļu, kā dabas apstākļu, tā izveidošanās ziņā. Par sabied-
rību ar krieviem, man šķiet, lieki būtu runāt.

Šinī sakarībā ievērojams poļu valstsvīrs arī savā laikā teica – „mēs jums dotu vēl 9 
pagastus (bez trim strīdus pagastiem Augškurzemē) – tikai sargājiet stipri savas austru-
mu robežas, jo no citas puses nekas nevar draudēt.”

Sacīto nevar attiecināt uz tagadni, bet arī ne uz tālu nākotni. Es runāju pēc savas 
militārās pārliecības un piedzīvojumiem pilnīgi no teorētiska un bezpartejiska viedokļa.
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Latvija un Lietuva259

Leiši ir latviešu brāļu tauta. Tas diezgan savādi, ka mēs viņus pazīstam mazāk nekā 
mūsu ziemeļu kaimiņus – igauņus. Še vainīga pagātnes politiskā dzīve. Ar igauņiem jau 
700 gadus vedam kopīgu politisku un saimniecisku dzīvi, kamēr no leišiem līdz Lietuvas 
pievienošanai pie Krievijas bijām pilnīgi nošķirti. Bet arī pēc tam latviešus stipri šķīra no 
leišiem poļu iespaids uz pēdējiem: poļi arī pēc Lietuvas pievienošanas pie Krievijas centās 
pārpoļot leišus. Tagad nevajadzēja būt vairs nekādiem šķēršļiem, kuri varētu traucēt abu 
brāļu tautu tuvināšanos, bet šķēršļi tiek mākslīgi radīti no tiem, kuriem nepatīk, ka abas 
brāļu tautas tuvinātos līdz ciešai apvienībai un tādā kārtā nostiprinātu savu ekonomis-
ko un politisko nākotni. Abu valstu saimnieciskais stāvoklis un iekārta ir gluži vienādi; 
izšķirība še nav lielāka kā starp Vidzemi un Kurzemi, un tomēr starp Latviju un Lietuvu 
pastāv cieši noslēgta robeža, kuras noslēgšana abām valstīm izmaksā diezgan dārgi un 
vislielākā mērā traucē saimniecisko dzīvi, rada pārpratumus un nepatikšanas kā no vie-
nas, tā no otras puses. Kamdēļ ir vajadzīgi šie lielie izdevumi, kamdēļ vajadzīgs mākslīgi 
radīt grūtības abu valstu iedzīvotājiem un izskaust nepatikšanas un pārpratumus? Vai 
var būt šaubas par to, ka, noslēdzot ar Lietuvu saimnieciskus līgumus, kā mēs, tā leiši ar 
to vislielākā mērā veicinātu mūsu saimnieciskās dzīves uzplaukšanu? Ja tas ir tā, tad ro-
das jautājums, kamdēļ abu valstu dabiskā tuvināšanās vēl līdz šim nav notikusi? Varbūt 
par šķērsli rodas politiskie apstākļi?

Kā Latvija, tā Lietuva ir Baltijas valstis, kā viena, tā otra agrāk sastādīja tās Krievijas 
provinces, kuras deva Krievijai izeju uz Baltijas jūras piekrasti. Kā viena, tā otra tagad 
sastāda to barjeru, kura atdala Krieviju no Baltijas jūras. Šo barjeru uz ziemeļiem paga-
rina Igaunija un Somija. Kā Latvija, tā Lietuva cenšas iegūt tādu politisku stāvokli, kurš 
tām nodrošinātu nacionālo attīstību, pie kam šī nacionālā attīstība ir ļoti radnieciska. 
Kā vienai, tā otrai valstij nav ne mazāko agresīvo nolūku ne tikai vienai pret otru, bet 
arī vispār. Kā Lietuva, tā Latvija ir dabūjušas iespēju nodibināt neatkarību un patstāvību 
sakarā ar to, ka sabruka abu valstu varenie kaimiņi: Krievija un Vācija. Abi šie kaimiņi vēl 
līdz šim nav paspējuši nostāties uz kājām, bet reiz taču tas notiks. Katra no šīm valstīm 
ir maziņa samērā ar lielajiem kaimiņiem, kādēļ abām tām var draudēt briesmas no tās 
puses, no kuras tās tagad ir atsvabinājušās: tātad vienāds mērķis, vienāds ienaidnieks 
diviem brāļiem. Vai tas nesauc šos brāļus apvienoties.

Mēdz teikt, ka Latvijas–Lietuvas tuvināšanos traucē Polijas labās attiecības ar Lat-
viju un Polijas–Lietuvas savstarpējā nesaprašanās: ar tuvošanos Lietuvai mēs itin kā pa-
balstītu Polijas ienaidnieku un tādā kārtā pierādītu nekorektas attiecības pret Poliju. Tas 
nav pareizi. Ja Polijai nav nekādu agresīvu nolūku attiecībā pret Lietuvu, tad mēs ar savu 
tuvināšanos Lietuvai, un paliekot labās attiecībās ar Poliju. varam uzņemties starpnieka 
lomu un panākt miermīlīgu attiecību nodibināšanu starp Lietuvu un Poliju. Mūsu labās 
attiecības ar Poliju nevar būt par kavēkli labu attiecību nodibināšanai ar mūsu tuvāko 
kaimiņu, bet gluži otrādi – labas attiecības ar Poliju uzliek mums pienākumu pabalstīt 
labu attiecību nodibināšanu ar Lietuvu un starp Lietuvu un Poliju. Bez tam Lietuva ir 
mūsu tuvākais kaimiņš: Lietuva nodrošina apmēram trešo daļu no mūsu sauszemes 
robežas. Ja Lietuva būs stipra, tad arī viena trešdaļa no mūsu robežas ir droša, bet, ja 
kristu Lietuva, vai tad mums vēl varētu būt kāda drošība? Bez Lietuvas patstāvības nav 

259 Jaunākās ziņas, Nr. 284 (1923, 18. decembris).
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iespējama arī mūsu pilnīga patstāvība un neatkarība. Turpretim, ja mēs būtu ciešā savie-
nībā ar Lietuvu, tad jau mēs sastādītu prāvu politisku un militāru spēku.

Tālāk var celties jautājums, vai mūsu līgumi ar Igauniju neapgrūtina mūsu tuvināša-
nos Lietuvai. Latvijas–Igaunijas tuvināšanās taču notiek taisni ekonomiskās dzīves uzla-
bošanas un lielākas politiskas drošības iegūšanas nolūkā. Tātad arī Igaunijai būs daudz 
izdevīgāk tirgoties un nodibināt saimnieciskus sakarus ar Latviju, ja caur Latviju varēs 
tieši izplatīt tirdzniecību uz Lietuvu. Arī Igaunija būs drošāka, ja Latvijai līdzās stāvēs 
uzticami draudzīgs kaimiņš – Lietuva. Tātad man liekas, ka Igaunijas diplomāti un poli-
tiķi ar lielāko prieku un gandarījumu apsveiks Latvijas–Lietuvas tuvināšanos: viņi nevar 
citādi skatīties uz šo lietu, ja viņi grib būt tālredzīgi, domāt par savas tēvijas nākotni un 
to nodrošināt. Lietuvas–Latvijas tuvināšanās varētu būt nepatīkama Igaunijai tikai aiz 
kaut kādiem šauri un tuvredzīgi egoistiskiem vai patmīlības ieskatiem: tagad Igaunija 
ieņem itin kā pirmo vieto, Igaunija izrāda sevi par stiprāku, par vadošo, turpretim, ja 
Latvija cieši saistītos ar Lietuvu, tad Latvijas–Lietuvas savienība iegūtu kā ekonomiski 
politisko, tā arī militāri politisko spēku pārsvaru. Zināms, tas varētu notikt tikai tādā 
gadījumā, ja Igaunija nevēlētos iestāties Latvija –Lietuvas savienībā, bet paliktu tikai sa-
vienībā ar Latviju. Bez tam man liekas, ka pie mazo Baltijas valstu tuvināšanās nevar un 
nedrīkst būt ne hegemonijas, ne iespaidošanas ar spēku pārsvaru. Mazajiem kaimiņiem 
ir jādzīvo sirsnīgā, neliekuļotā draudzībā, bez kādām priekšrocībām un labumiem uz 
kaimiņa rēķina.

Latvijas–Lietuvas savienība sastādītu diezgan ievērojamu politisku spēku  – kop-
summā ap 5 miljonu iedzīvotāju un lielu teritorijas platību. Katra starptautiska sarežģī-
juma gadījumā šis spēks būtu jūtams un citas valstis ar to rēķinātos daudz vairāk nekā 
tagad. Ja šī savienība izplatītos uz visām trim valstīm: Latviju, Lietuvu un Igauniju, tad 
tas jau būtu spēka faktors, līdzīgs pirmskara Bulgārijai vai Beļģijai – tas būtu tāds poli-
tisks spēka faktors, ar kuru pat lielie kaimiņi nevarētu nerēķināties. Kamdēļ tad nenodi-
bināt šo labklājības un drošības stāvokli? Ja Latvija ir jau panākusi tuvināšanos Igaunijai, 
tad atliek tikai noslēgt tādu pašu līgumu ar Lietuvu un šī triju Baltijas valstu savienība 
būs noticis fakts. Cik redzams no Lietuvas laikrakstiem un no Lietuvas politiķu izteicie-
niem, tad Lietuva šinī jautājumā izrāda lielāko pretimnākšanu. Lietuva tagad ir pilnīgi 
izolēta un viņai ir tikai divas izejas: nokļūt atkal zem Polijas virskundzības vai pieslieties 
savai brāļu tautai Latvijai. Lietuva, bez šaubām, grib iet pēdējo ceļu. Tātad atkarājas no 
Latvijas – no Latvijas diplomātiem un politiķiem – sniegt roku Lietuvai un nodibināt cie-
šu Lietuvas–Latvijas savienību, kura vislielākā mērā nostiprinātu arī Latvijas ekonomisko 
labklājību un politisko drošību. 

 

Viļņas frontē260

Lietuvas valstij (nerunājot par seno Lietuvas valsti) nekad līdz šim nebija jāved tik 
grūti kari kā Latvijai. Tā bija Lietuvas laime un nelaime. Šā gada pavasarī kāds no Lietu-
vas darbiniekiem man teica: „Līdz šim Lietuvai viss laimējās un tāpēc Lietuvas valdība ir 
pārliecināta, ka viss ir iegūts caur vadības gudro un enerģisko rīcību, bet tas tā nav; ja 
liktenis sūtīs Lietuvai pārbaudījumus, tad tai ies ļoti grūti.” Šis pareģojums nupat pie-
pildījās. Valdība nemācēja novērst sadursmi ar poļiem, un armija neprata šo sadursmi 

260 Latvijas Kareivis, Nr. 201 (1920, 20. oktobris).



580

izšķirt Lietuvai par labu. Zināms, mazā Lietuva ar savu nelielo armiju nav spējīga karot ar 
Poliju, bet Lietuvas armija nebija spējīga aizturēt arī tās divas divīzijas, kuras bija atdalī-
jušās no poļu armijas. Ja Lietuvas armija samērā ar poļu armiju bija vāja, tad valdībai tas 
bija jāapzinās un jālūko izlīgt miera ceļā. Katrā karā viena no karojošām pusēm galu galā 
tiek uzvarēta; lasītājs lai nedomā, ka es katrā gadījumā uzvarētās puses valdībai pārme-
tu to, ka tā nav apsvērusi savas armijas spēkus – armija var tikt pievarēta, bet tā nedrīkst 
tikt pārsteigta. Lietuvas armija tika pilnīgi pārsteigta kā no poļu armijas Sejnu rajonā, tā 
no ģenerāļa Žeļigovska karspēka Viļņas rajonā: nebija ne tikai cerēto leišu pusē sekmju, 
bet bija pilnīga pārsteidzoša neveiksme – Viļņa tika ieņemta no Žeļigovska gandrīz bez 
kaujas, jo lietuviešu armija izrādījās par nespējīgu apturēt poļus. Ja armija tiek pārsteig-
ta, tad tā ir kā valdības, tā armijas vadītāju kļūda. Ja nu še bija kļūda, tad, domāju, būs 
interesanti aplūkot, iekš kam bija šī kļūda. Kā jau minēju, tad daži lietuvieši paši jau sen 
atpakaļ atzina savas kļūdas un paredzēja neizdevības grūtos laikos.

Jaunās valstis nodibinājās, pateicoties nacionālās pašapziņas pacelšanai; šī nacio-
nālā pašapziņa nedrīkst pieņemt nedabīgu formu, kā tas bieži manāms jaunās valstīs, 
kad nacionālisms tiek īstenots nevis tēvijas interešu aizsargāšanai, bet gan personīgu 
priekšrocību un personīgu labumu iegūšanai. Cilvēks, vēlēdamies dabūt sev siltu vietiņu, 
bet nebūdams ne ar zināšanām, ne ar praksi šai vietiņai piemērots, sit sev ar dūri pie krū-
tīm un skaļi sauc: „Esmu īsts tautietis, kurš gatavs savu miesu un dvēseli upurēt tēvijas 
labā – es gribu strādāt tēvijas labā, tēvijas uzbūves darba laukā, bet man, īstam tautie-
tim, vietu nedod, jo augstākās vietās sēž vīri, kuri labi sadzīvo ar tēvijas ienaidniekiem.” 
Lai dabūtu savu līdzcensi no ceļa, tad visvieglākais līdzeklis – izpaust baumas, ka tas nav 
īsts tautietis, bet tautas ienaidnieka draugs. Kad vīriņš ar tādām nekādām zināšanām 
ir uzsēdies augstā vietā un viņam prasa, kādēļ tas neved savas darīšanas tādā un tādā 
ceļā (ceļš, kuru tas pilnīgi nepārzina), tad viņš droši atbild, ka šis ceļš nav nacionāls, bet 
ka viņš iet par īsti nacionālo ceļu. Visi šādi gadījumi ļoti bieži nāk priekšā kara dienestā. 
Kā man zināms, šī parādība bija stiprā mērā uzplaukusi Lietuvā: lai dabūtu nost stingru 
priekšnieku, nosauc to par poļu draugu; ja prasa virsniekam, kādēļ tas nelieto tādus un 
tādus paņēmienus, tad tas atbild, ka šie paņēmieni nav tautiski, ka tāpēc Lietuvas armijā 
tie nav lietojami. Latvijas armijā šī parādība nāk reti priekšā, tomēr es turu par vajadzīgu 
brīdināt latviešus arī uz priekšu neklausīties uz šādu sava labuma meklētāju patriotu ru-
nām. Kā visas zinības, tā arī kara zinības dibinās uz viena un tā paša pamata visā pasau-
lē un tikai pie šo zinību piemērošanas dzīvē dažreiz ir jāņem vērā nacionālās īpatnības. 
Nevar slimnieku ārstēt, nedz tiltu būvēt īpatnēji latviski, bet tikai jāpiemērojas Latvijas 
apstākļiem. Tāpat tas ir kara lietās. 

Augšā minētās parādības ļoti pavājina armiju, bet tas vien vēl nav iemesls, lai vājā 
armija kara gadījumā tiktu pārsteigta. Rezultāti uz leišu–poļu frontes rāda vēl citus ie-
meslus. Ir jādomā, ka tur ir notikusi rīvēšanās vai nu starp virspavēlniecību un viņai tieši 
padotām karaspēka vienībām, vai arī rīvēšanās un nesaskaņas virspavēlniecības štābā; 
bez tam, liekas, ka virspavēlniecības darbā ir zināmā mērā iejaukušies augstākie valdības 
vīri. Visas šīs parādības ir pilnīgi nepielaižamas un kara zinībās tās tiek atzīmētas par no-
ziedzīgām. Katrā karā uz kaujas lauka šīs parādības nes visļaunākās sekas tai armijai un 
valstij, kura tās ir pielaidusi. Par laimi, mūsu armijā šīs parādības līdz šim ir bijušas pilnīgi 
izslēgtas un tādēļ arī visā mūsu kara darbībā nav nākuši priekšā nekādi ne vismazākie 
nepatīkamie pārsteigumi.

Karš ir visnopietnākais valsts darbs. Ļoti bieži, iesākdama karu, valsts–tauta liek 
uz spēli visu – būt vai nebūt. iesākot karu – tik nopietnu darbu – jāmobilizē visi valsts 
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spēki  – bez izņēmuma, jo citādi šie spēki var tikt sakauti pēc kārtas  – pa atsevišķām 
daļām – tas nav tautas karš, ja netiek izlietoti visi tautas spēki. Nabadzīgā, no lielo karu 
vētras briesmīgi nopostītā Latvija tomēr bija spējīga savilkt ļoti ātrā laikā visus savus 
spēkus. Daudz bagātākā un mazāk nopostītā Lietuva nav paspējusi līdz šim saorganizēt 
pat tik daudz spēka kā Latvija. Lietuvai viss laimējās, Lietuva nebija baudījusi sīvo karu, 
tai bija izdevies bez kara, bez karaspēka darbības iegūt visu savu teritoriju, un valsts vara 
bija nākusi pie sprieduma, ka apbruņots spēks pavisam tik nepieciešams nav – ja labi 
māk, tad var tikt cauri arī bez tā. Tādēļ armijai netika piegriezta pienācīga vērība, īpaši 
vēl tāpēc, ka armija prasa lielus izdevumus. Bet cik lielus izdevumus tagad prasa armijas 
neveiksme uz kara lauka? Uz šo jautājumu arī mums, latviešiem, jāgriež sevišķa vērība. 
Krievijā karš vēl nav nobeidzies un tādēļ neviena no jaunajām valstīm nevar zināt, kādus 
pārsteigumus tai liktenis var nest tuvākā nākotnē no austrumiem. Var karaspēku sama-
zināt, bet tam jāpaliek tādā veidā, ka katrā gadījumā visātrākā laikā tas atkal varētu būt 
pienācīgi kaujas spējīgs; jo tikai karaspēks var aizsargāt valsti pret negaidītiem politis-
kiem pārsteigumiem. 

Tagad, dabūjusi ļoti sāpīgu sitienu, Lietuva atzīst savas kļūdas un lūko tās labot, 
taču tas viņai maksā daudz dārgāk, nekā kad viņa nebūtu šīs kļūdas pielaidusi. Kāpēc tad 
katram vajadzīgs izdarīt visus mēģinājumus uz savas ādas, kad vēsture mums skaidri 
rāda, ka šos mēģinājumus izdarījuši citi un kādas bijušas sekas? Katra kara neizdevība 
nes bēdīgu ziņu tautai un valstij, zīme, ka tur kaut kas nav kārtībā. Pēc šāda brīdinā-
juma spējīga tauta atmostas, atsakās no bijušām kļūdām un sāk nopietni un enerģiski 
rīkoties, lai izlabotu zaudējumu un novērstu neizdevības nākotnē. Ja tautas iekšienē ir 
spēks, tad pēc šāda brīdinājuma tas sapurinās kā uz āru, tā uz iekšieni. Nav šaubu, ka 
leišu tautā šis iekšējais spēks ir un tāpēc jāzina, ka pēc notikušajām neveiksmēm leiši 
sāks strādāt ar lielu enerģiju visās valsts dzīves nozarēs un bez šaubām iegūs lielāku 
spēku nekā līdz šim.

Viļņas apgabala piederība261

Par šo jautājumu ģenerālis P. Radziņš mums raksta:
Tālu no Viļņas – Ženēvā – diplomāti pūlas izšķirt jautājumu, kam lai piederētu Viļņa 

un Viļņas apgabals. Tas ir viens no diplomātu mākslas gabaliem un lielā mērā atgādina 
Bismarka laikus; jautājumus nākas izšķirt tā, ka lai vilki būtu paēduši un aitas paliktu 
neskartas. Kad pēc pasaules kara tika pārstrādāta Eiropas politiskā karte, tad pie šīs pār-
veidošanas kā pamats tika ņemti (pareizāk – teica, ka tiekot ņemti) vēsturiskie, etno-
grāfiskie un saimnieciskie dati. Bija taču pasludināta tautu pašnoteikšanās. Ja apskatām 
Viļņas jautājumu no vēsturiskā redzes stāvokļa, tad jau no Ģedimina laikiem (1316. g.) 
Viļņa ir bijusi Lietavas galvaspilsēta, un par Lietavas galvaspilsētu Viļņa ir bijusi visu lai-
ku, kamēr ir eksistējusi Lietavas valsts, kā neatkarīga un arī federācijā ar Poliju. Viļņas 
tuvumā – Traķos ir dzīvojuši Lietuvas lielkņazi Ķēstutis un Vitauts. Viļņa nekad nav bijusi 
atdalīta no Lietavas. Tomēr poļi mēdz teikt, ka vēsturiski tas neesot tā. Ja skatoties no 
vēsturiskā redzes stāvokļa, tad Lietavai vajagot ietilpt Polijā, jo pirms 1772. gada Lietava 
esot bijusi Polijas federatīva sastāvdaļa. Pretendēšana uz Lietavu kā Polijas federatīvu 
daļu ir ļauna vēsturiska nepateicība. Kad 1386. gadā Lietavas lielkņazs Jagailis apprecēja 

261 Latvijas Kareivis Nr. 218 (1921, 27. septembris).
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poļu troņmantnieci Jadvigu un tika par Polijas karali, tad tas bija vajadzīgs Polijai, bet 
nevis Lietavai. Polija caur šo glābās no saviem ienaidniekiem, turpretim Lietuvai tas ne-
bija vajadzīgs, jo Lietuva tad bija liela uz stipra valsts. Faktiski līdz 1430. gadam Lietuva 
arī palika pilnīgi neatkarīga no Polijas. No 1430. līdz 1589. gadam, Lietavas savienība ar 
Poliju pastāvēja tikai iekš tam, ka viņām bija kopīgs karalis no Jagelonu dinastijas. Tātad 
Lietavas lielkņazi ir valdījuši pār Poliju, bet ne otrādi – Polijas karaļi pār Lietuvu. Tikai 
1589. gadā tika noslēgta ūnija (federācija) starp Poliju un Lietavu un atkal šī federācija 
bija Polijai vairāk vajadzīga nekā Lietuvai. Pēdējā tika piedabūta uz šo federāciju gan ar 
viltu, gan ar spaidiem, gan ar labiem apsolījumiem. Polijas un Lietavas kopdzīves vēsture 
ir nepārtraukta lietuviešu izmantošana. Ja poļi gribētu atcerēties to vēsturisko robežu, 
kura bija starp Poliju un Lietavu toreiz, kad Lietavas lielkņazs Jagailis tapa ievēlēts par 
Polijas karali, tad poļiem nāktos atdot Lietuvai ļoti daudz no saviem tagadējiem aus-
trumu un dienvidrietumu apgabaliem. Poļu pretenzijas uz Viļņu (no vēsturiskā redzes 
stāvokļa ņemot), ir ļauna zobošanās. Statistikas dati pēc 1897. gada tautu skaitīšanas 
Viļņas apgabalā ir šādi:

lietuviešu poļu baltkrievu žīdu krievu citu
Viļņā (pils.) 2% 31,9% 4,2% 40% 20% 2,4%
Viļņas apr. 35% 12,1% 42% 7,4% 3,5% 0,2%
Svencjanu apr. un pils. 33% 6% 47,6% 7,1% 5,4% 0,1%
Traķu pils. 58,1% 11,2% 15% 9,5% 4,6% 0,8%
Visā apgabalā 34,2% 14,6% 28% 15%

Tā tas bija 1897. gadā, bet šī tautas skaitīšana tika izdarīta priekš leišiem nelabvēlī-
gi un arī leišiem nelabvēlīgā laikmetā. Pie šīs skaitīšanas krievu un baltkrievu procents 
tika palielināts uz lietaviešu rēķina. Šinī laikmetā lietaviešu nacionālā apziņa bija lie-
lā mērā apspiesta; grāmatu drukāšana aizliegta, skolās lietaviešu valoda nevarēja tikt 
lietota utt.; tādēļ šinī laikmetā par lietaviešiem skaitījās tikai zemnieki un strādnieki, 
kamēr visas daudzmaz inteliģentās iedzīvotāju šķiras skaitījās par poļiem vai krieviem. 
Sākot no 1906. gada, iesākās nacionālās apziņas atmodas laikmets. Ja ļaužu skaitīšana 
būtu notikusi 1914. gadā, tad šinī apgabalā lietuviešu procents būtu pāri par 40 proc.; 
turpretim, poļu procents būtu stipri mazāks un nepārsniegtu 10 proc., jo tie lietavieši, 
kuri agrāk pieskaitīja sevi pie poļiem, tagad jau ir palikuši par Lietuvas patriotiem. Bet 
arī 1897. gada tautas skaitīšanas dati parādīja, ka vislielākās tiesības uz Viļņas apgaba-
lu etnogrāfiskā ziņā pieder Lietuvai, kamēr poļu tiesības uz šo apgabalu ir tikpat lielas 
kā žīdiem.

Ekonomiskā ziņā Viļņas apgabals neko sevišķu Polijai nevar dot. iedzīvotāju galvenā 
nodarbošanās še ir zemkopība, lopkopība un mežkopība – viss tas, ka netrūkst pārējās 
Polijas daļās. Kultūras ziņā apgabals nestāv visai augstu un Polija par kultūras nesēju še 
nevar būt; pirmkārt – tādēļ, ka iedzīvotāji, īpaši laucinieki, nav poļi, un, otrkārt – Polijai 
ir ļoti plašs darba lauks, paceļot kultūru pašu zemē, kur zemnieku kulturālais stāvoklis 
liek daudz ko vairāk vēlēties. Ir jautājums, vai ņemot vērā Polijas saimniecisko stāvokli, 
Polija ir spējīga izvest daudzmaz plašākus kulturālus pasākumus iedzīvotāju masās pat 
savās tagadējās robežās, bez Viļņas apgabala.
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Vienīgais pamats, kādēļ Polija grib pievienot sev Viļņas apgabalu ir – Polijai vajag 
būt lielai un plašai. Polija cenšas tapt par lielvalsti ne caur iekšēju kulturālu spēku, bet 
caur savu robežu izplatīšanu un citu tautu teritoriju iekarošanu. Slēdzot mieru ar Pa-
domju Krieviju, Polija no tās izkaulēja šauru joslu līdz Daugavai, lai tā apņemtu Lietavu 
un Viļņas apgabalu no austrumiem. Tādā veidā Polija sasniedza to, ka Viļņas avantūras 
izpildīšanā nebija neviena tieša kaimiņa. Tagad Polija grib pievienot sev Viļņas apgabalu 
un caur to vēl vairāk un ciešāk apņemt Lietavu, lai varētu pastāvīgi darīt uz to spiedienu 
un tā galu galā piespiest Lietavu pievienoties Polijai.

Vienīgās poļu tiesības uz Viļņas apgabalu ir spēks, tās ir tās pašas tiesības, uz kuru 
pamata Polija savā laikā tika sadalīta starp Krieviju, Vāciju un Austriju.

Nesaskaņas starp Angliju un Ameriku262

Līdz šim visas pasaules jūras atradās zināmā mērā zem Anglijas uzraudzības. Bez 
Anglijas zināšanas uz jūras nekas nedrīkst notikt. Lielā pasaules kara laikā Ziemeļame-
rikas Savienotās Valstis milzīgos apmēros palielināja savu kara floti. Tomēr Savienoto 
Valstu flote vēl nav spējīga konkurēt ar Anglijas floti, bet Savienotās Valstis grib iesākt 
šo konkurenci un cenšas neatzīt Anglijas pirmtiesības uz pasaules jūrām. Agrākos laikos 
Savienotās Valstis pat nedomāja izplatīt savu iespaidu ārpus Amerikas un tikai centās 
atsvabināt Ameriku no Eiropas iespaida. Kad prezidents Monro pasludināja savu sla-
veno doktrīnu: „Amerika ir tikai priekš amerikāņiem”, tad ar to bija domāts arī otrādi: 
„Amerikāņi ir tikai priekš Amerikas”. Tā tas turpinājās diezgan ilgi. Tikai XIX gadsimteņa 
beigās Savienotās Valstis sāka neatzīt šīs doktrīnas otro pusi,  – sāka censties izplatīt 
savas intereses arī ārpus Amerikas: pirmais fakts bija  – Filipīnu salu pievienošana pie 
Savienotām Valstīm; Filipīnu salas skaitās pie Āzijas un agrāk piederēja Spānijai. Lielajā 
pasaules karā Savienotās Valstis ņēma bruņotu dalību Eiropas lietās; pie Versaļas miera 
slēgšanas Savienoto Valstu tieksmes atšķīrās no citu Sabiedrotu tieksmēm un Savieno-
tās Valstis, paliekot pie sava atsevišķā ieskata, neatzīst Versaļas miera līgumu. Tātad 
Savienoto Valstu dalības ņemšana Eiropas lietās neierobežojās ar Vācijas sakaušanu, 
bet sniedzas daudz tālāk. Ņemt dalību un darīt iespaidu uz Eiropas lietām Savienotās 
Valstis var tikai caur jūru, kuru pārvalda Anglija. Tas pats, kas attiecas uz Eiropu, attie-
cas arī uz Āfriku, jo arī visi Āfrikas ūdeņi atrodas zem Anglijas pārvaldības. Še nu ir viens 
no nesaskaņu punktiem starp Angliju un Ameriku, bet ne galvenais; Amerika nav ne 
tirdznieciskā, ne politiskā ziņā tik stipri ieinteresēta Eiropas un Āfrikas valstīs un piekra-
stēs kā Āzijas austrumu piekrastēs. Austrumāzijas zemes un ūdeņi atrodas daudz tuvāk 
no Amerikas nekā no Anglijas; bez tam Savienotās Valstis ir jau še nostiprinājušās caur 
Filipīnu salu ieņemšanu. Tādēļ Austrumāzijas piekrastē Savienotās Valstis ir pilnīgi spē-
jīgas konkurēt ar Angliju un pat pārspēt pēdējo. Bet Āzijas austrumos atrodas Anglijas 
sabiedrotās – Japāna, kura pēc krievu–japāņu kara sāk uzskatīt sevi par dabisko Austru-
māzijas jūru pārvaldnieku. Visa Austrumāzijas piekraste no Kamčatkas dienvidgala un 
līdz Formozas263 salai ieskaitot  – tātad apmēram 2½ tūkstoš verstu no ziemeļiem uz 
dienvidiem – ir nepārtraukti aizsegta no Japānai piederošām salām, un bez tam vēl tālāk 
dienvidos Japāna ir tagad ieņēmusi Karolīnu un Māršala salas – Vācijas bijušās kolonijas. 

262 Latvijas Kareivis, Nr. 46 (1921, 27. februāris).
263 Taivāna
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Tādā kārtā visas Austrumāzijas ostas atrodas Japānas iekšējos ūdeņos. Pirms kara Ame-
rika veda šeit plašu tirdzniecību ar Austrumāziju: Austrumsibīrija un Ķīna bija pārpildī-
tas ar Amerikas precēm. Tagad japāņi sāk izspiest amerikāņus ārā no Āzijas. Pirms kara 
amerikāņi bija faktiskie Kamčatkas saimnieki, – tagad amerikāņu vietā nāk japāņi, jo tie 
ir tuvāk un ir ņēmuši Austrumsibīriju savā uzraudzībā. Arī Filipīnu salas atrodas daudz 
tuvāk no Japānas nekā no Amerikas, un tādēļ Japānai ir iespēja katrā laikā apdraudēt 
šīs salas. Amerikai ir grūti mērot savus spēkus ar Japānu Āzijas ūdeņos; japāņi tur var 
strādāt kā mājās, kamēr amerikāņi būs tālu no mājām – dokiem, bāzēm, noliktavām utt. 
Ja Savienotās Valstis grib mēroties ar Japānu, tad viņu kara flotei ir jābūt daudz lielākai 
par japāņu floti, tikai tad tās būs spējīgas aizsargāt Filipīnu un Havaju salas un savas in-
tereses Austrumāzijā. Tādēļ arī tūliņ pēc Versaļas miera noslēgšanas Savienotās Valstis 
vissteidzīgākā kārtā iesāka palielināt savu kara floti. Savienoto Valstu attiecības pret 
Japānu pastāvīgi bija asas. 

Par iemeslu tam bija ne tikai Japānas izplatīšanās tieksmes uz Filipīnu un Havaju 
salām, bet vēl vairāk – Amerikas rietumu piekrastes pārpludināšana ar japāņu emigran-
tiem. Amerika mēģināja uzstādīt ierobežojumus un aizliegumus pret japāņu emigran-
tiem; Japāna cēla protestus, pastiprināja tos ar Filipīnu un Havaju salu apdraudēšanu; 
Amerikai bieži vien bija jāpiekāpjas. Japāna ir Anglijas sabiedrotā, tādēļ nesaskaņas un 
sadursmes ar Japānu Savienotās Valstis attiecina arī uz Angliju. Katra valsts cenšas no-
stiprināt savu stāvokli ar politiskām kombinācijām, – cenšas arī Amerika. Lai atvilktu 
Japānas spēkus no Amerikas, ir vajadzīgs Japānai aizmugurē ienaidnieks. Pirms kara tāds 
ienaidnieks Japānas aizmugurē bija Krievija, kura bija liela un stipra un kura nevarēja 
atļaut japāņu brīvu saimniekošanu Austrumāzijā. Priekš Savienotajām Valstīm stipra un 
naidīga pret Japānu Krievija spēlē tādu pašu lomu kā priekš Francijas – stipra un pret 
Vāciju naidīga Polija. Konflikta gadījumā starp Franciju un Vāciju Polija apdraud Vāciju 
no aizmugures; konflikta gadījumā starp Savienotajām Valstīm un Japānu stipra Krievija 
apdraudētu Japānas aizmuguri. Tikai tādēļ Ziemeļamerikas Savienotās Valstis līdz pat 
pēdējam laikam cenšas nostāties „nedalāmās Krievijas” pusē. Tādēļ tas fakts, ka Savie-
notās Valstis negrib atzīt Latviju de jure tikai pierāda, ka ar Vilsona politiskajiem ieska-
tiem nesaietas Krievijas vājināšana un īpaši flotes (ostu) ziņā. Ir paredzams, ka jaunais 
prezidents pieturēsies pie citiem politiskiem ieskatiem attiecībā uz Krieviju un uz jauna-
jām valstīm: „nedalāmās Krievijas” idejas aizstāvēšana pie tagadējiem ieskatiem nevar 
itin neko dot Savienotajām Valstīm. 

Pēc lielā kara un īpaši pēc revolūcijas Krievija ir palikusi iekšēji tik vāja, ka tā pilnīgi 
nav spējīga Japānas austrumos daudzmaz nopietni apdraudēt Japānu un tā sniegt palī-
dzību Amerikai. Japāna pa lielā pasaules kara laiku ir tapusi milzīgā mērā stiprāka. Krie-
vijas spēks nekādā ziņā netiktu palielināts, ja ne samazināts caur to, ka jaunās valstis 
ar varu tiktu pievienotas pie Krievijas, un tās, zināms, nebūtu mierā ar savu likteni. Ir 
domājams, ka Amerikas sabiedrībā šie apstākļi ir pazīstami un tādēļ tā lūko atrast citus 
politiskus ceļus un līdzekļus priekš pretsvara nodibināšanas pret Japānu un atmet do-
mas par fantastisko nedalāmo Krieviju. Ko Eiropa ir nolēmusi par Eiropas tautu likteni, 
to Amerika nav spējīga grozīt.
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Austrumu jautājumi264

Jau no seniem laikiem austrumu pasakainās bagātības pievelk pie sevis Eiropas tautu 
mantkārīgās tieksmes: katra valsts cenšas sev ko nebūt iegūt no austrumu bagātībām. 
Tādēļ arī no seniem laikiem austrumos notiek Eiropas valstu konflikti un sadursmes. 
Arī tagad, kad karš Eiropā sen izbeidzies, kad tuvākā nākotnē lieli kari nav paredzami, 
austrumos karš nav vēl beidzies un politiskais stāvoklis tur ne tikai neuzlabojas, bet glu-
ži otrādi – top vēl sarežģītāks. Runājot par austrumiem, ir vajadzīgs izšķirt Tuvos Aus-
trumus – Vidusjūras austrumu piekrasti ar Mazāziju, Arābiju, Turciju un Mezopotāmiju, 
Vidus Austrumus – Persija, Turkestāna, Afganistāna un Indija, un Tālos Austrumus, kuru 
centrs tagad ir Japāna.

Pasaules kara uzliesmošanas punkts – Balkānu pussala – ir tagad nomierinājusies. 
Dienvidslāvija (Serbo-Kroato-Slovēnija) ir dabūjusi uz Balkānu pussalas lielo pārsvaru; 
no kara stipri cietusī Bulgārija dziedē savas rētas un tuvākā nākotnē tā nevar cerēt uz 
revanšu. Vienīgi Grieķija cenšas izplesties uz Mazāzijas pussalas teritorijas. Grieķi ir aus-
trumu Romas valsts mantinieki un kā tādiem viņiem rodas tieksmes pakāpeniski atjau-
not veco Bizantijas ķeizarvalsti, ja ne visās agrākajās viņas robežās, tad tomēr lielākajā 
daļā no viņas vecās platības, ieslēdzot grieķu valsti Mazāziju, kārīgi tiecoties pēc Kon-
stantinopoles. Kad XIX gadsimteņa beigās visas Āzijas bagātības jau bija sadalītas starp 
Eiropas valstīm, tad vēl ko nebūt iegūt Āzijā bija cerams tikai no sabrūkošās Turcijas 
atliekām. Tādēļ XIX gadsimteņa beigās Eiropas lielvalstis arī piegrieza vislielāko vērību 
Mazāzijai un vispār Turcijas Vidusjūras piekrastei. Mazāzijas piekraste faktiski bija sada-
līta iespaidu sfērās galvenā kārtā starp Angliju un Franciju; vēlāk tām pievienojās Vācija, 
kura tagad pēc lielā kara ir izspiesta no jebkādas līdzdalības koloniju politikā. Tagadējie 
grieķu centieni, no vienas puses, un Kemala pašā265 centieni – no otras, zināmā un diez-
gan lielā mērā aizskar Francijas un Anglijas intereses Mazāzijā. No vienas puses, Grieķija 
cenšas iegūt pēc iespējas lielāku teritoriju Mazāzijā, pie tam kā gala mērķi nākotnē arī 
dažus no tiem punktiem, kuri atrodas Francijas iespaidu sfērā. No otras puses, Kemals 
pašā cenšas aizstāvēt Turcijas neaizskaramību Mazāzijā un panākt Konstantinopoles at-
svabināšanu no Eiropas valstu pārvaldības. Kamēr Grieķija ar turku nacionālistiem Ke-
mala pašā vadībā atrodas līdzsvarā, tikmēr Eiropas valstis neuztraucas par grieķu–turku 
karu. Lai iegūtu pārsvaru pār grieķiem, Kemals pašā iesāka sludināt turku apvienoša-
nās ideju, kā arī visu islāma ticīgo apvienošanos karā pret neticīgajiem. Grieķu armija 
dabūja no turku nacionālistiem stiprus triecienus. Grūti ir teikt, vai islāma propaganda 
nostiprināja armiju, vai atkal armijas uzvaras nostiprina islāma ideju; pareizāk būs, ja 
teiksim, ka abas šīs lietas viena otru pabalsta, bet gala rezultāts bija tas, ka Kemala 
pašā uzvaras uztrauca Angliju. Anglijas vērība tika uztraukta tādēļ, ka Kemals pašā vairs 
neslēpa savas tieksmes pēc Konstantinopoles kā Turcijas galvaspilsētas, tā viņš centās 
saņemt savās rokās Bosfora jūras šaurumus. Kemala pašā tieksmes iziet uz visu veco 
turku zemju Sīrijas un Mezopotāmijas apvienošanu ar gala mērķi nodibināt stipru turku 
valsti un varbūt pat stipru islāma ticīgo valsti. Šāda stipra valsts būtu ļoti nepatīkama 
Anglijai, – pirmkārt jau Konstantinopoles jūras šaurumu dēļ, bet nākotnē šī valsts būtu 

264 Latvijas Kareivis, Nr. 139 (1921, 26. jūnijs).
265 Mustafa Kemals pašā Ataturks (1881–1938) – turku karavadonis, mūsdienu Turcijas izveidotājs un pirmais 
prezidents. 
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spējīga apdraudēt arī Suecas kanālu un Arābijas jūras šaurumus. Tādēļ Anglijas intereses 
prasa kemalistu sekmju ierobežošanu. Turpretim Francijai kemalisti ne ar ko nedraud, 
bet viņas interesēm gan draud Lielgrieķijas ideja. Caur Dienvidslāvijas nodibināšanu ir 
panākts no dienvidiem ļoti stiprs bloks pret Vāciju. Lielgrieķijas intereses sadursies ar 
Dienvidslāvijas interesēm Adrijas jūras piekrastēs: tātad Lielgrieķija var būt par pretsva-
ru Dienvidslāvijai Vācijas–Francijas konflikta gadījumā. Pasaules karā Grieķija nostājās 
Antantes pusē nevis labprātīgi, bet pēc stipra Antantes flotes spiediena. Francijas inte-
reses Vidusjūrā stipra Turcija neapdraud. Izejot no tām, Francija arī izturas pilnīgi mierīgi 
pret Kemala pašā uzvarām un negrib pabalstīt Angliju kemalistu sekmju ierobežošanā.

Ir jādomā, ka pietiks Anglijas draudu, lai Kemals pašā izmestu no galvas domas par 
Konstantinopoles ieņemšanu. Iesākt karu ar Angliju kemalisti neuzdrošināsies līdzekļu 
trūkuma dēļ, kara materiālu un arī vienkārši karotāju trūkuma dēļ. Draudzība ar Krieviju 
nevar kemalistiem it neko dot, jo pašai padomju Krievijai visa kā trūkst. Kemala pašā 
draudzība ar padomju Krieviju izskaidrojas vienīgi ar Aizkaukāza sadalīšanu un Eiropas 
valstu iespaida likvidēšanu Aizkaukāzā un Kaukāzā. Kemals pašā novilka ar Padomju 
Krieviju labprātīgi robežu; atrazdamies labās attiecībās ar padomju Krieviju, Kemals 
pašā ieguva sev drošu aizmuguri un brīvas rokas rietumos. Arī padomju Krievijai ir no 
liela svara drošība no Aizkaukāza puses. 

Kas attiecas uz komunisma izplatīšanu no Kaukāza uz dienvidiem – kopā ar islāma 
ticīgo apvienošanos Turcijā, Mezopotāmijā, Persijā un Indijā, tad ir jānāk pie slēdziena, 
ka tas nav iespējams. Tagad komunisma ideja ir kritusi cauri pašā Krievijā un ārpus Krie-
vijas tai jau sen nav bijis panākumu. Islāma ideja nebūt nesaietas ar komunismu, tātad 
šīs pretējās idejas nav reizē izplatāmas. Persijā un Mezopotāmijā var gan sacelt anarhi-
ju, kāda tur tagad arī ir, bet ne komunismu. Anarhijas stāvoklī esošā valsts nav spējīga 
apdraudēt Anglijas Indiju. Tātad komunisma draudiem Anglijai no Kaukāza puses nav 
reāla pamata. Islāma apvienošanai ar kemalistiem priekšgalā arī nevar būt sekmju ārpus 
Turcijas. Turku administrācija savā valdīšanas laikā nav nekur ieguvusi cittautiešu sim-
pātijas un kļuvusi populāra: tautas, kuras ir reiz bijušas zem Turcijas pārvaldības, otrreiz 
tādā stāvokli vairs negrib nokļūt. Lielā kara laikā arābi sacēlās pret turkiem, arī Sīrijas, 
Mezopotāmijas un Persijas iedzīvotāji nav turku cienītāji. Islāma svēto karu Turcija ir slu-
dinājusi katrā karā un arī pasaules kara laikā, bet Vidusāzijas tautas vairs uz svēto karu 
nesacēlās. Nav iemeslu cerēt, ka tagad Kemalam izdotos sacelt islāma ticīgos pret „ne-
ticīgajiem”. Kemalistu nacionālās un reliģiskās idejas var gūt sekmes tikai turku apdzīvo-
tos apgabalos un tur, kur Kemalam ir faktisks iespaids, kur viņš var nosūtīt savu karaspē-
ku vai instruktorus un ieročus. Ir jāņem vērā tas apstāklis, ka bijušajā turku valstī nebija 
ne satiksmes, nedz sakaru līdzekļu, un nav viņu arī tagad. Ne pa velti Vācija, iegūdama 
Turcija par savu sabiedroto, vispirms piegrieza vērību ceļiem un iesāka būvēt tā saukto 
Bagdādes dzelzceļu – no Konstantinopoles uz Bagdādi, no kurienes tā gribēja viņu stiept 
līdz Persijas jūras līcim. Šis dzelzceļš tad savienotu Turcijas valsts daļas un dotu iespēju 
izmantot visus valsts spēkus un bagātības. Ne par velti visas citas Eiropas valstis piegrie-
za šim dzelzceļam ne mazāku vērību, kā kad Turcija būtu divkārt pavairojusi savu armiju. 
Ne par velti Anglija bez kavēšanās aizsprostoja šo dzelzceļa ceļu pie Persijas jūras līča. 
Tādēļ tagad nevar būt runa par karagājienu no Turcijas vai Kaukāza uz Indiju. Islāma ticī-
go sacelšanās nekādā ziņā nevar apdraudēt Anglijas pārvaldību Indijā. Anglija bez lielām 
pūlēm ir spējīga nostādīt Indijā pretim islāma ticīgiem Budas un Bramas ticīgos un tā pil-
nīgi paralizēt katru islāmu kustību, nepielaižot to pat pie atklātas sacelšanās. Notikumi 
Mazāzijā ir jāskata kā vietējo interešu sadursme, galvenā kārtā starp Grieķiju un Turciju. 
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Kad Grieķijas vai Turcijas darbība un tieksmes aizskar lielvalstu – galvenā kārtā Anglijas 
un Francijas intereses, tad pēdējās uzstāda savas prasības, tās pastiprinot ar noteiktiem 
draudiem. Līdz šim ne Eiropā, ne Tuvos un Vidus Austrumos nav vēl nodibinājusies kāda 
spēku grupa, kura varētu uzstāties pret Angliju vai Franciju. Visā Anglijas vēsturē nav arī 
tādu gadījumu, kad Anglija būtu iesākusi karu un nenovedusi to līdz uzvarai. Tādēļ nav 
cerams, ka Anglijas uzstāšanās Mazāzijā varētu uzsākt jaunu nopietnu karu.

Vidus Austrumos ir vēl mazāk varbūtību nopietnam kara gadījumam. Vidusāzijā nav 
itin nekādu reāla spēka, kurš varētu iesākt ko nebūt nopietnu pret Anglijas Indiju. Persijā 
valda pilnīgs haoss, reālā spēka tai nav nekāda. Padomju Krievijai arī nav ne spēka, ne 
materiālo līdzekļu, lai pabalstītu šādu kara gājienu. Pār kalniem un tuksnešiem ir iespē-
jams pāriet nelielām bandām, bet ne mūslaiku armijām. Vienīgais reālā spēka faktors uz 
Indijas robežām ir Afganistānas valsts. Bet Afganistāna arī ir bez mūsu laika kara līdzek-
ļiem. Arī Afganistānā nav dzelzceļa, un arī viņa ir atdalīta ar tuksnešiem un kalniem no 
bagātajiem Indijas apgabaliem. Turpretim Anglija ir izbūvējusi Indijā ļoti plašu dzelzceļu 
un zemes ceļu tīklu. Anglijai ir viegli pārsviest savu karaspēku no vienas vietas uz otru, 
un apgādāt to ar visu vajadzīgo. Lai iebruktu Indijā un pat lai tikai būtu iespējams ap-
draudēt Anglijas Indiju no sauszemes puses, tad ir vajadzīgs izbūvēt caur tuksnešiem 
un augstiem kalniem dzelzceļus. Kamēr nav sagatavoti iebrukumam ceļi, tikmēr arī par 
iebrukumu nevar būt ne runas. Man liekas, ka tagadējais stāvoklis kā Tuvos, tā arī Vidus 
Austrumos nedod nekādus pamatus sagaidīt kādus nebūt politiskos sarežģījumus, kuri 
varētu izsaukt tik nopietnu karu, ka tas darītu iespaidu uz Baltijas jūras piekrasti.

Austrumi un Eiropa266

Ar Versaļas miera noslēgšanu vajadzēja visā pasaulē iestāties ja ne mūžīgam, tad 
vismaz ilggadīgam, nepārtrauktam mieram. Bet droša nepārtraukta miera nav ne ti-
kai visā pasaulē, bet arī Eiropā. Mazāzijā turki karo ar grieķiem, nav mierīgi arī Krievijas 
Kaukāza un Persijas robežās; nav mierīgi Āfrikā angļu un it īpaši franču kolonijās. Nav 
miera arī pašā Eiropā: nav izšķirti Viļņas un Silēzijas jautājumi un nav apmierināta Īrija. 
Pēc pēdējām laikrakstu ziņām arī bulgāri sākot sarunāties ar kemalistiem–turkiem, lai 
kopīgi iesāktu karu pret Grieķiju. Tālajos Austrumos turpinās karš starp padomju Krievi-
ju un jauno krievu valdību, kuru pabalsts Japāna. Krievijas jautājumu gan Versaļas mie-
ra slēdzēji neaiztika un tātad attiecībā uz Krieviju atstāja katram svabadas rokas. Tas 
apstāklis, ka pilnīgs miers nav iestājies, pierāda, ka miera noteikumi ir ļoti neapmierinoši 
priekš daudzām tautām un valstīm. Pasaules karš notika galvenā kārtā Eiropā. Ja Eiropā 
nav droša miera un tomēr nav arī atklāta kara, tad tas pierāda, ka arī Eiropa nav ap-
mierināta, bet neapmierinātie tikai nedrīkst atklātu karu iesākt un tādēļ strādā slepeni. 
Tātad Eiropā miers tiek uzturēts ar militāru spēku. Francijas un Anglijas pusē ir tik liels 
militārā spēka pārsvars, ka neviens neuzdrošinās iesākt kaut ko nebūt tādu, kas runātu 
pretim franču–angļu gribai. Ja Eiropas miers dibinās tikai uz franču–angļu pārsvaru, tad 
tāds miers var vilkties arī tik ilgi, kamēr pastāv šis spēka pārsvars: tikko franču–angļu 
pusē nebūs spēka pārsvars, – nebūs arī miera Eiropā. Ja Eiropā karš nedrīkst notikt, tādēļ 
tas Āzija drīkst karot? Še var būt viens no diviem: vai nu Āzijai ir dota atļauja karot vai Ei-
ropai trūkst spēka aizliegt Āzijai karot. Galvenie pasaules kara vedēji un uzvarētāji, kuri 

266 Latvijas Kareivis, Nr. 153 (1921, 13. jūlijs).



588

arī bija galvenie miera noteicēji – Francija un Anglija – bez šaubām nebūs devuši atļauju 
iesākt karu Āzijā un it īpaši Vidusjūras piekrastē, kura pilnīgi tiek pārvaldīta no Anglijas 
un Francijas, bet še laikam ir meklējami tādi apstākļi, kuri ļoti lielā mērā ierobežo franču 
un angļu darbības svabadību.

Līdz pasaules karam Eiropa un ir īpaši Eiropas valstu sabiedrības bija noteicēji visā 
pasaulē. Ar Eiropu daudzmaz varēja strīdēties Ziemeļamerikas Savienotās Valstis un arī 
tikai Amerikas jautājumos, bet visā pārējā pasaulē noteicošais vārds piederēja Eiropai. 
Pasaules karu beidzot, Amerika Versaļas miera līgumu neparakstīja un tagad Amerikā 
paceļas balsis par to, lai šā miera līguma saimnieciskā puse tiktu pilnīgi strīpota. Tālajos 
Austrumos japāņi rīkojas pilnīgi patstāvīgi un nebūt nedomā pieprasīt Eiropas piekriša-
nu savos darbos.

Kad Krasins slēdza tirdzniecības līgumu ar Angliju, tad periodiski bija manāma šāda 
parādība. Kad Anglija izturas atturīgi un sarunas sāk izjukt, tad sarkanarmieši sāk virzī-
ties dziļāk Persijā, un tūliņ pēc tam Krasina sarunas sāk ņemt sekmīgu gaitu. Katrs, kurš 
sekoja notikumiem, varēja domāt, it kā sarkanarmiešu iebrukums Persijā un draudi no 
turienes Indijai būtu piespieduši Angliju noslēgt tirdzniecības līgumu ar padomju Krievi-
ju. Ja Anglija ļoti maz baidījās no cariskās lielās, stiprās un bagātās Krievijas iebrukuma 
Indijā, tad taču no sarkanarmiešu iebrukuma Anglijai itin nemaz nevajadzētu baidīties, 
jo sarkanarmiešiem nav iespējams iebrukt Indijā vienkārši ārkārtīgi grūti caurejama ap-
vidus dēļ. Bez tam angļu Indijas armija ir tagad daudz lielāka un stiprāka nekā cariskās 
Krievijas laikā. Bez šaubām, var teikt, ka padomju Krievijas militārais spēks nav spējīgs 
pat visniecīgākā mērā apdraudēt Indiju. Ja tālredzīgā Anglija tomēr piegrieza vērību pa-
domju Krievijas draudiem, tad ne no militārās puses, bet gan no propagandas puses. Ja 
Anglijai ir nepatīkama padomju Krievijas propaganda Indijā, tad nevar būt šaubu par 
to, ka Indijā ir labvēlīgāki apstākļi propagandai. Indija ir apdzīvota no fanātiski reliģis-
kiem budistiem, muhamedāņiem un braministiem; tātad ir jāšaubās, ka šeit varētu būt 
sekmes ateistiskām, internacionālām komunisma idejām. Bet komunistu aģitatori taču 
izlieto visus līdzekļus: kara gājienā pret Poliju tie izplatīja krievu nacionālās un pareizti-
cīgās reliģijas idejas. Tāpat tas, bez šaubām, bija Indijā: komunisti tur aģitēja par Indi-
jas tautu nacionālo un reliģisko neatkarību. Šo ideju izplatīšanai Indijā ir bijusi auglīga 
zeme; to pierāda Anglijas prasība, lai padomju Krievija atsakās no propagandas vešanas 
Indijā. Pēc laikrakstu ziņām, Kemala pašā karaspēks tuvojas Konstantinopolei. Anglija 
uzstājas kategoriski pret to, ka kemalisti ieņemtu Konstantinopoli un piedraud ar karu, 
ja Kemals pašā domātu iebrukt Konstantinopolē. Turpretim Francija izturas neitrāli, un, 
ja Kemala pašā karaspēks ietu uz Konstantinapoli, tad franču karaspēks neaizsargāšot 
Konstantinopoli. Pat runā, ka franči slepeni, ja neatbalstot, tad izturoties labvēlīgi pret 
kemalistiem. Tātad iznāk, it kā Mazāzijā Francija aizstāv Anglijai gluži pretējas intereses, 
pat ved Anglijai naidīgu politiku. Bet tā tas taču nevarētu būt. Ja Francija patiesi būtu 
nostājusies Mazāzijā pretim Anglijai, tad Anglija nostātos Eiropā pretim Francijai – uz 
Vācijas pusi. Tātad še ir meklējami citi iemesli, kuri laikam būs tie, ka Francijai nav izde-
vīgi un pat varbūt riskanti ieņemt naidīgu pozīciju pret turku nacionālistiem – islāma 
reliģijas aizstāvētājiem. Francijas kolonijas Ziemeļāfrikā un austrumu Indijā ir pa lielākai 
daļai apdzīvotas no islāma ticīgajiem, arī Mazāzijā Francijas iespaidu sfērā atrodas plaši 
apgabali. Ir jādomā, ka Francija tāpat baidās no kemalistu propagandas kā Anglija no 
komunistu propagandas Indijā. Ir zināms, ka Marokā notiek pastāvīgas sadursmes starp 
franču karaspēku un Āfrikas arābiem. Naidīgs stāvoklis pret kemalistiem varētu šīs sa-
dursmes pārvērst par karu, kurš izplatītos uz daudzām kolonijām.
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Agrāk Eiropas valstis nebūt nebaidījās no sacelšanās kolonijās, ja koloniju iedzīvotā-
ji arī kur nebūt izdarīja sacelšanos, tad šīs sacelšanās tika ļoti viegli apspiestas. Pasaules 
karā Anglija un Francija izlietoja koloniju iedzīvotājus karā pret Vāciju. Šinī karā krāsainie 
koloniju iedzīvotāji nāca pie pārliecības, ka viņu līdzšinējie kungi  – „baltie velni”  – ei-
ropieši nebūt nav stiprāki un nebūt nav nepārvarami. Koloniju iedzīvotāji tagad ir labi 
apmācīti rīkoties ar šī laika kara ieročiem un vest šī laika moderno karu. Ieročus nav grūti 
dabūt, jo Francijai un Anglijai ir daudz ienaidnieku. Eiropa vairs nevar pārvaldīt savas 
kolonijas tādā kārtā, kā tā ir darījusi līdz šim. Eiropas autoritāte visas pārējās pasaules 
acīs ir stipri kritusi. Vecā Eiropa tapusi vāja. Eiropa tagad ir spējīga valdīt tikai pār Eiro-
pu, kamēr citas pasaules daļas paklausa Eiropas noteikumus tikai tik tālu, cik tas viņām 
pašām izdevīgi.

Cik vāja ir tapusi vecā Eiropa, to vislabāk parādīja Anglijas konference Lisabonā, uz 
kuru ir sabraukuši visu to koloniju premjeri, kurām ir autonomija. Līdz pasaules karam 
nevienai kolonijai prātā nenāca, ka Londonas kabineta politika varētu nesasaukties ar 
koloniju politiku – visu ārējo politiku vadīja Londona un Londonas vadītajā ārējā politikā 
kolonijas nedrīkstēja iemaisīties. Anglija pārvaldīja visas jūras, Lielbritānijas valstī ietilpa 
viena piektā daļa no visas pasaules sauszemes un ceturtā daļa no visas pasaules iedzīvo-
tājiem. Londona izšķīra pasaules politiku. Kamēr Anglija veda pasaules karu, tikmēr ko-
lonijas iesāka patstāvīgu dzīvi. Te nu izrādījās, ka kolonijām ir savas intereses, kuras bieži 
vien nesaietas ar Anglijas interesēm. Kanāda jau ir nodibinājusi savu atsevišķu diplomā-
tisku priekšstāvniecību – Vašingtonā. Londona grib atjaunot ar Japānu kara konvenciju, 
kura būtu vērsta pret Ameriku. Uz to Valsts konferences Dienvidāfrikas premjers Smetss 
(Smuts) teica: „Amerika ir zeme, kuru mēs mīlam visvairāk pasaulē un skaitām par mūsu 
priekšteci”. Austrālijas premjers arī izteicās, ka konvencija ar Japānu gan varētu būt slēg-
ta, bet ar noteikumu, ka šī konvencija nevar būt vērsta pret Ameriku. Vispār Londonas 
konferencē izrādījās, ka Lielbritānijas domīniju interese ir Klusajā okeānā, bet ne Eiropā. 
Klusajā okeānā viņas grib strādāt visciešākajā kontaktā ar Ameriku, bet ne ar kādu nebūt 
citu valsti. Tālredzīgie angļi nevar darīt neko citu, kā piekrist savu domīniju gribai, pre-
tējā gadījumā Anglijai atliek sēdēt un pārvaldīt savas Eiropas salas un citu neko. Tādēļ 
tālāko Lielbritānijas ārējo politiku vadīs ne Eiropas, bet Klusā okeāna intereses.

Pēc pasaules kara Eiropas spēki ir izsīkuši, bet uz Klusā okeāna krastiem ir nodi-
binājušās jaunas spēku grupas: Amerika, Lielbritānijas koloniju valstis un Japāna ar 
Ķīnu. Šīs spēku grupas būs pasaules politikas noteicējas. Anglijai daudz svarīgākas viņas 
kolonijas, nekā visi citi Eiropas notikumi. Francijas lielvalsts stāvoklis arī atkarājas no 
viņas aizjūras kolonijām. Tādēļ tagadējie miera uzturētāji Eiropā – Anglija un Francija 
ir vislielākā mērā saistīti kolonijās un visstiprāk saistīti austrumu kolonijās. Austrumu 
centrs – Japāna vēl nav pilnīgi stiprs pretsvars Amerikai ar Lielbritānijas kolonijām. Tādēļ 
Japāna organizē stipru spēku grupu austrumos no dzeltenās rases, kura lai būtu spējīga 
konkurēt ar angloamerikaņiem. Vidusāzijas tautas un valstis arī cenšas nodibināt spēku 
grupu, kuras priekšgalā sāk darboties turku nacionālisti. Arī tagad haosā atrodošā Krie-
vija pievienosies pie kādas nebūt no jaunajām spēku grupām un ļoti var būt, ka pie aus-
trumu grupām. Ja Austrumos – Āzija vai Klusā okeāna piekrastē kāda no jaunajām spēku 
grupām sadursies ar tagadējām Eiropas miera uzturētājām valstīm, tad šīs valsts spēki 
tiks no Eiropas atvilkti un Eiropai var pietrūkt militārā spēka pārsvara miera uzturēšanai.
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Tālos Austrumos267

Tagad Eiropas politiku noteic sabiedrotie, kuriem nav pretinieka, ar kuru būtu no-
pietni jārēķinās. Tālos Austrumos nav kāda izšķiroša noteicēja. Tālos Austrumos tagad 
pastāv zināms politisks līdzsvars. Tālos Austrumos ir divi savstarpēji konkurējoši spēki  – 
Japāna un Ziemeļamerikas Savienotās Valstis. Kā Japāna, tā Savienotās Valstis cenšas 
nostiprināt šeit savu stāvokli un iegūt pārsvaru. Japāna atrodas sabiedrībā ar Angliju, 
bet kara gadījumā starp Japānu un Savienotām Valstīm Anglija nevar sniegt Japānai citu 
palīdzību, kā tikai ieturēt neitralitāti, pretējā gadījumā Anglija, bez šaubām, pazaudētu 
visas savas kolonijas Amerikā. Eiropas valstu draudzība ar Japānu ir daudz vairāk vaja-
dzīga Eiropas valstīm nekā Japānai. Toties Japānai ir no vislielākā svara Krievija un Ķīna. 
Japānai bija vajadzīgs nostiprināties uz Āzijas zemienes, ja Japāna tiktu izdzīta no Āzijas 
kontinenta, tad viņa nevarētu ne tikai spēlēt lielvalsts lomu, bet arī viņas tirdzniecība 
tiktu iznīcināta. Āzijas kontinentā Japāna ir nostiprinājusies uz Krievijas un Ķīnas robe-
žām atrodošās Korejas un Kvantunas pussalās. Koreja un Kvantunas pussala ir Japānas 
aizmugure un ļoti vārīga aizmugure – gadījumā, ja Japānai būtu jākaro ar Ameriku. Sa-
dursmes varbūtība starp Japānu un Ameriku ir ļoti liela; sadursmei par iemesliem var 
būt Klusā okeāna salu jautājumi un japāņu emigrantu jautājums Kalifornijā; šinīs jau-
tājumos jau sen pastāv liela domu starpība starp Ameriku un Japānu. Japāna jau sen 
pieliek vislielākās pūles, lai nodrošinātu savu aizmuguri. Viņa cenšas iegūt draudzību ar 
Ķīnas valsti vai, mazākais, ar vienu daļu no tās; viņa cenšas sastādīt Ķīnā Japānai drau-
dzīgu partiju. Grūtākais stāvoklis Japānai ir attiecībā uz Krieviju, kura vēl nav galīgi iz-
veidojusies. Japāņi ar vislielāko uzmanību seko visiem Krievijas notikumiem. Visu laiku 
viņi Tālajos Austrumos izturējās nogaidoši kā pret sarkano, tā pret balto Krieviju, no-
teikti neatbalstot ne vienu, ne otru. Tālajos Austrumos Japāna paturēja pagaidām sa-
vās rokās tikai Vladivostoku. Pēdējā laikā, kā no laikraksta ziņām ir redzams, Japāna sāk 
pabalstīt Tālajos Austrumos atrodošos krievu baltos ģenerāļus Ungernu-Šternbergu un 
Semjonovu un sāk virzīt savu karaspēku uz priekšu ar nolūku – ieņemt plašāku rajonu 
Austrumsibīrijā. Cik tālu japāņi patiesi ir izvirzījuši savu karaspēku, kādus punktus tie ir 
ieņēmuši, no laikraksta ziņām to nav iespējams izzināt, kuras bieži vien runā viena otrai 
pretim. Tāpat nav iespējams noteikti zināt, vai uz priekšu virzās japāņu karaspēks vai 
tikai balto krievu nodaļas. Tomēr laikrakstu ziņas apstiprina to faktu, ka japāņi darbojas 
kopīgi ar baltajiem krievu ģenerāļiem, ka japāņi darbojas aktīvi. Ņemot vērā japāņu dabu 
un noteiktību, ir jāteic, ka, ja viņi ir iesākuši ko nebūt darīt, tad viņi to dara nopietni, 
noteikti un novedīs savu darbu līdz galam. Rodas jautājums, ko japāņi ir nolēmuši darīt? 
Uz to ir jāatbild, ka japāņi darīs tikai to, kas ir vajadzīgs pašai Japānai. Japānai ir vajadzīgs 
nodrošināt savu aizmuguri un paplašināt savus Āzijas tirgu. Padomju valdība, bez šau-
bām, nav spējīga dot japāņiem tirgu Tālajos Austrumos jau vienkārši tādēļ, ka dzelzceļi 
nestrādā un tirdzniecība ir apstājusies: caur to cieš japāņu rūpniecība un tirdzniecība. 
Kas attiecas uz aizmugures nodrošināšanu, tad padomju valdība, zināms, tagad nav un 
nebūs arī nākotnē spējīga ar karaspēku iebrukt Japānas aizmugurē; bet toties padomju 
valdība ved neatlaidīgu propagandu un nesaudzē nekādus līdzekļus, lai izjauktu kārtīgu 
un likumīgu dzīvi Japānai piederošos Āzijas apgabalos. Japāna ir ievākusi caur saviem ār-
zemju priekšstāvjiem pilnīgi noteiktas ziņas par to, ka nekādi līgumi un nekādi padomju 
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valdības apsolījumi negarantē no propagandas. Tādēļ Japāna grib atbīdīt no sevis pa-
domju valdību uz lielāku attālumu; ar to būs panākts kārtīgs un drošs tirgus lauks un 
vājināta komunistu propaganda.

Tagad rodas jautājums, kādā veidā Japāna izdarīs padomju valdības izlikšanu no Tā-
lajiem Austrumiem: ar savu karaspēku un okupējot ieņemtos apgabalus vai pabalstot ar 
savu karaspēku baltos krievu ģenerāļus un nodibinot balto valdību? Ir jādomā, ka Deņi-
kina, Kolčaka, Vrangeļa un citu krievu ģenerāļu darbība ir japāņiem labi pazīstama, un 
tādēļ Japāna nepieļaus viņu kļūdas un neiesāks šo darbu ar nederīgiem līdzekļiem. Ja Ja-
pāna atļautu nodibināties jaunajai Tālo Austrumu baltajai valdībai, tad kādos mēnešos 
tur ierastos visi Deņikina, Vrangeļa, Kolčaka un Judeņiča afēristi un ļoti ātri izjauktu visu 
iesākto darbu. Tādēļ ir jādomā, ka Japāna nedibinās nekādu krievu valdību, bet pati iz-
vedīs galā padomju valdības padzīšanu no Tāliem Austrumiem. Japāna, zināms, izlietos 
visus krievu baltos spēkus – Ungernu-Šternbergu, Semjonovu un citas krievu nodaļas, 
bet ne kā patstāvīgas krievu, bet kā Japānai padotas karaspēka daļas. Japāņi būs vald-
nieki, rīkotāji un noteicēji vismaz līdz tam laikam, kamēr viņi nebūs saformējuši pilnīgi 
uzticamu administrāciju no labākiem izlasītiem krievu elementiem.

Cik lielus Sibīrijas apgabalus Japāna ir nodomājusi ieņemt un cik tālu padzīt pa-
domju valdību no Austrumiem? Bez šaubām, Japānai nav ne mazākās vēlēšanās gāzt 
padomju valdību visā Krievijā, lai tur nodibinātos kāda nebūt pilsoniska Viskrievijas val-
dība. Japānai visizdevīgāk ir nodibināt Tālajos Austrumos tādus krievu spēku, kuri būtu 
līdzsvarā ar padomju valdību un atrastos pilnā atkarībā no Japānas. Tas būtu panākts, ja 
japāņi ieņemtu vienu daļu no Sibīrijas, saorganizētu šinī daļa krievu karaspēku, ar kuru 
tad izdevīgā apvidū aizsargātos pret padomju valdības armiju. Šī no Japānas atkarīgā 
Austrumsibīrijas krievu valsts tad būtu kā buferis starp japāņiem un Rietumkrieviju. Ja 
galu galā šī Austrumkrievijas valdība apvienotu visu Krieviju, tad, pirmkārt, tas vilktos 
ļoti ilgi un, otrkārt, tad tomēr šī nākošā Krievija būtu pateicīga Japānai par pabalstu. 
Priekš šādas darbības Austrumsibīrijā ir izdevīgs apvidus. Kā pirmais etaps Japānas dar-
bībā var būt Piejūras apgabals (Primorskaja oblastj) ar Vladivostoku, Habarovsku un Ņi-
koļsk-Usurijsku. Nākošais etaps varētu būt – Baikāla ezers. Saņemot šo rajonu, japāņi 
varētu nodibināt jau diezgan stipru krievu armiju.

Japāna un Ziemeļamerikas 
Savienotās Valstis268

Sabiedrības lielākajā daļā valda domas, ka kari izceļas tāpat kā ugunsgrēki: nejau-
ši ierodas kāda nebūt domu nesaskaņa, rīvēšanās, konflikts, neviena puse nepiekāpjas 
un – karš gatavs.

Jau sen tas nav tā. Vismaz trijos pēdējos gadu simteņos kara iesākšanās iemesli ek-
sistēja jau ļoti ilgi pirms kara un vienīgi tika nogaidīts kara sākšanai izdevīgs brīdis. Tā 
Francija sagatavojās uz karu ar Vāciju, jau sākot no 1871. gada, un uz šo pašu karu ga-
tavojās Krievija un Anglija, sākot no 1907. gada. Un kad tagad ienāk ziņas par attiecību 
saasināšanos starp Japānu un Savienotajām Valstīm, tad arī uz to nevar skatīties kā uz 
kādu nejaušu gadījumu vai pārpratumu, kurš pats par sevi varētu novest abas šīs valstis 
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līdz savstarpējam karam. Tagadējie tautu kari iesākas tikai tad, kad saduras tautu īstās 
intereses. Japānas un Savienoto Valstu intereses ir sadūrušās jau sen. Šie interešu sadur-
smes cēloņi stiepjas japāņu tautas izceļošanas politikā, kas pamatota uz nacionāliem un 
vispārējiem dzeltenās rasas principiem.

Japāņu tautas tiešā tēvija – japāņu salas ir ļoti biezi apdzīvotas jau no seniem lai-
kiem. Līdz 1867. gadam japāņi atradās tādā pat miegā, kā visas citas Āzijas tautas, un 
tādēļ bija padota arī šo tautu liktenim – būt izmantotai no Eiropas tautām – valstīm.

1867. gadā sākās japāņu tautas atmoda un līdz ar to enerģiska darbība; darbība 
priekš tēvijas neatkarības un savas tautas patstāvības izveidošanās, ar ko savienojas 
Āzijas un dzeltenās rasas atsvabināšanās no citas pasaules jūga. Pēc Šimonoseki miera 
līguma Japāna ieguva Formozas salu un caur to kļuva tiešos kaimiņos ar Filipīnu arhipe-
lāgu, kas tanī laikā piederēja Spānijai un kuru Japāna cerēja iemantot, ja ne ar spēku, tad 
noslēdzot ar Spāniju līgumu.

Bet Ziemeļamerikas Savienotās Valstis te pasteidzās priekšā un, iesākdamas 
1898.  gadā ar Spāniju karu, atņēma Spānijai Kubas salu, un, aizmaksājot Spānijai 
40  miljonu rubļu zeltā, dabūja sev arī Filipīnu salas. Filipīnieši, mongoļu rasas tauta, 
redzēdami, ka tie vienu kungu vietā ir dabūjuši citus, bet nebūt ne labākus, sacēlās pret 
Savienotajām Valstīm vēl ar daudz lielāku niknumu, nekā to bija darījuši pret Spāniju. 
Savienotajām Valstīm nācās Filipīnu salas vienkārši iekarot. Salu iekarošanai un pār-
valdīšanai Ziemeļamerikas Savienotajām Valstīm te bija jāierīko pāri par 500 militāru 
staciju ar 465 000 lielu karaspēku, kamēr Spānija uzturēja šajās salās tikai nedaudz vai-
rāk par 200 000 vīriem. Kad sacelšanās bija apspiesta, Savienotās Valstis iesāka salās 
teorētisku saimniecību.

Savienotās Valstis apsolījās izvest savu karaspēku no salām tad, kad vietējie iedzī-
votāji būs tik tālu attīstījušies un organizējušies, ka varēs ņemt salu pārvaldību savās 
rokās. Lai šo apsolījumu varētu izpildīt, Savienotās Valstis centās iegūt vietējo iedzīvo-
tāju simpātijas, lai filipīnieši paši censtos pievienoties Savienotajām Valstīm. Bet tas bija 
neiespējams uzdevums, ņemot vērā vietējo iedzīvotāju vienaldzību un viņu nacionālo 
radinieku – japāņu enerģisko propagandu. Uz Japānas spiedienu 1918. gadā Savienotās 
Valstis apsolīja izvest savu karspēku no Filipīnu salām. Zināms, tas netika izpildīts; ie-
meslu priekš tam netrūka.

Tāpat kā mēs domājam, ka Latvija ir galvenokārt priekš latviešiem, tāpat domā ja-
pāņi, – ka eiropieši nedrīkst valdīt pār Āziju un to izmantot. Japāņi ir pirmie pamodušies 
no Āzijas miega un tādēļ tie arī uzskata sevi par Āzijas aizsargātajiem. Pirmām kārtā tie 
tur par nepieciešamu pārvaldīt Kluso okeānu no Vladivostokas līdz Singapūrai. Pirmais 
solis priekš tam bija – Formozas ieņemšana, otrs solis – Korejas aneksija un kontrole pār 
Mandžūrijas dzelzceļiem. Trešais solis – Tsingtau269 ieņemšana lielajā pasaules karā, – 
caur to Japāna kļuva par Dzeltenās jūras pārvaldnieci, ierobežojot to no trim pusēm. Ar 
to Anglijas Veihaivei osta ir pilnīgi ielenkta no japāņiem un Japāna ir tagad pilnīga un vie-
nīgā Dzeltenās jūras valdniece. Bet vēl svarīgākas priekš Japānas ir lielajā karā no Vācijas 
iegūtās Karolīnu un Māršala salas, ar kurām Japāna tiek no jauna par tiešo un vistuvāko 
kaimiņu Filipīnu salām. Tagad visi jūras ceļi no Filipīnu salām un arī jūras telegrāfa ka-
belis no turienes atrodas Japānas rokās. Filipīnu salas ir pilnīgi ielenktas no Japānas un 
kara gadījumā Japānai ir daudz vieglāk šīs salas ieņemt nekā Savienotajām Valstīm tās 
aizsargāt. Tādēļ ir jādomā, ka Savienotās Valstis Filipīnu salu dēļ pat neielaidīsies karā ar 
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Japānu, tās labāk ar līgumu atdodot Japānai, nekā riskējot zaudēt visu savu iespaidu Klu-
sajā okeānā, jo bruņotas sadursmes iznākums uz Filipīnu salām neapšaubāmi novestu 
pie Japānas uzvaras.

Bet daudz sarežģītāks ir Havaju salu jautājums. Šīs ir salas, kuras atrodas jūras ceļa 
vidū starp Ameriku un Āziju. Simts gadus atpakaļ šīs salas gandrīz tika pievienotas pie 
Krievijas. Pēc tam tās bija neatkarīgas un tikai mākslīgas politikas ceļā šīs salas tika 
pievienotas 1900. gadā pie Ziemeļamerikas Savienotajām Valstīm. Pret šo pievienoša-
nu Japāna protestēja jau tad, bet viņas protestu neviena cita valsts nepabalstīja. Pēc 
tam Japāna pieliek visas pūles, lai nostādītu vietējos iedzīvotājus opozīcijā pret Savieno-
tām Valstīm. Japānas darbība un centieni ir labi pazīstami Savienotām Valstīm un tādēļ 
tās netaupa naudu šo salu nostiprināšanai. Jau 1910. gadā Ziemeļamerikas Savienotās 
Valstis, netaupot līdzekļus, iesāka būvēt milzīgu kara ostu uz rietumiem no Honolulu – 
Pērlhārboru, caur to cerot nostiprināt Honolulu salas tā, ka tās lai spēlētu priekš Zie-
meļamerikas Savienotajām Valstīm to pašu lomu, kā Helgolande priekš Vācijas Ziemeļu 
jūrā vai Malta priekš Anglijas Vidusjūrā. Bet Havaju salas atrodas citādā stāvoklī; japāņi 
zina šīs salas daudz labāk nekā amerikāņu virsnieki; šis salas ir apdzīvotas no apmē-
ram 200 000 iedzīvotājiem, no kuriem vairāk par 100 000 ir japāņi un starp tiem ļoti 
daudzi bijušie virsnieki, – rezerves virsnieki un kareivji. Ņemot vērā japāņu nopietnību, 
patriotismu un nacionālo darbību, šie Havaju salu iedzīvotāji japāņi vieni paši ir spējīgi 
iekarot šīs salas. Lielajā karā man bija izdevība tuvāk iepazīties ar japāņu ģenerālštāba 
darbību: šī darbība stāv daudz augstāk par vācu ģenerālštāba darbību. Tādēļ Havaju salu 
liktenis politisku sarežģījumu gadījumā nav daudz labāks kā Filipīnu salu liktenis. Šie ir 
Japānas politikas dienas jautājumi, bet ar to vēl nebeidzas Japānas agresīvie centieni. 
Mūsu sabiedrībā, runājot par Japānu, tā tiek uzskatīta kā maza valsts. Šis nepareizais 
jēdziens – mazā Japāna ir cēlies aiz diviem iemesliem: japāņi ir maza auguma un uz Āzi-
jas kartes Japāna izliekas samērā ļoti niecīga. Mazs augums nebūt neierobežo tautas 
darbības spējas un, kā krievu-japāņu karš pierāda – arī militārās spējas nē. Kas attiecas 
uz Japānas valsts teritorijas lielumu, tad tas ir mazs tikai samērā ar lielo Āziju, bet sa-
mērā ar Eiropu tā ir ļoti liela. Japānas teritorija bez Korejas un Formozas salas ir lielāka 
par Lielbritāniju un Īriju kopā. Iedzīvotāju skaita ziņā, – neskaitot Koreju, Formozu un 
citas kolonijas, – 1907. gadā skaitījās Japānā pāri par 50 miljoniem, pie tam ir vēl jāpie-
vieno apmēram 14 miljoni iedzīvotāju, kuru teritorijas pievienotas 1895. un 1905. gados. 
Tātad iedzīvotāju skaita ziņā no Eiropas valstīm lielāka par Japānu ir tikai Krievija. Japā-
nas iedzīvotāju skaits pieaug gadā par 1%. Pašas Japānas teritorija ir nepietiekoša priekš 
pastāvīgi pieaugošā iedzīvotāju skaita; tādēļ japāņi pastāvīgi izceļo. Šī izceļošana iet uz 
izdevīgākām vietām: Koreju, Formozu, Filipīnām, Havaju salas un Amerikas piekrasti. 
Kopš 1890. gada japāņi galvenā kārtā virzījās emigrācijā uz Ameriku, kur pie japāņu lie-
lajām darba spējām un mazajām dzīves prasībām tiem bija viegli konkurēt ar balto rasi. 
Tā pa 1906. un 1907. gadiem uz Ameriku ir pārceļojoši vairāk nekā 30 000 japāņu. Šī 
japāņu imigrācija Amerikā bija draudoša priekš amerikāņiem, kādēļ tika izdots likums 
par ieceļošanas ierobežošanu. Priekš amerikāņiem japāņi ir ārkārtīgi nesimpātiski, jo tie 
neasimilējas: kur vien tik viņi neieceļo, viņi tomēr paliek pie savas tautības un tā dibina 
otrā valstī „savu” valsti. Tādēļ Ziemeļamerikas Savienotās Valstis aizliedza ieceļošanu, 
pret ko Japāna pastāvīgi protestē. Šie ir galvenie berzēšanās iemesli starp Ziemeļame-
rikas Savienotajām Valstīm un Japānu. Kā Ziemeļamerikas Savienotās Valstis, tā Japāna 
ļoti labi zina, ar ko tiem nākamībā būs jāved karš, kurš izšķirs, kam faktiski piederēs 
Klusais okeāns ar visiem viņa ceļiem. Ja savā laikā Amerikā spēkā bija Monro doktrīna, 
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ka „Amerika ir tikai priekš amerikāņiem”, tad Japāna vispirms grib panākt šīs doktrīnas 
otru pusi – amerikāņi tikai priekš Amerikas. Tādēļ Amerikas ieguvumiem Āzijā un Klu-
sajā okeānā ir jāpāriet Āzijas tautu rīcībā. Āzijas tautu vadītāju loma šimbrīžam neno-
liedzami piekrīt Japānai. Japāna pagaidām ir vienīgā dzeltenās rasas vadītāja, jāatzīstas, 
tāda vadītāja, kurai Eiropā šimbrīžam nav līdzīgas valstis ne spēku, nedz politiskās gud-
rības ziņā. Japāna ņēma dalību pasaules karā, bet tikai tik tālu, cik tas sagājās ar Japānas 
un Āzijas interesēm. Lielā kara kritiskajos brīžos gan dažreiz pienāca ziņas, ka Japāna ir 
gatava sūtīti uz Eiropas kara lauku savu karaspēku, bet patiesībā Japāna to nekad nav 
domājusi darīt: karaspēkus galu galā sūtīja Amerika, bet nevis Japāna. Amerika to labi 
saprot. Tā 1915. gadā Savienoto Valstu kara ministrs atteicās no sava amata tādēļ, ka 
kongress viņam neatvēlēja pieprasītās naudas summas priekš Filipīnu nostiprināšanas. 
Amerikā plaši pazīstamais publicists Tomass J. Millards brīdināja amerikāņus no Japānas 
godkārīgajiem centieniem. Viņš rakstīja, ka Japāna pastāvīgi cenšas izvirzīt konfliktus; 
ka Japāna patstāvīgi uzkūdot savu tautu pret amerikāņiem un pa to pašu laiku vedot 
Amerikā gluži otrādu propagandu, – cenošoties pat iestāstīt ka japāņi esot vislielākie 
amerikāņu draugi un ka tādēļ Amerikai no Japānas nedraud nekādas briesmas. Tālāk 
Millards pierāda, ka Japāna nav ņēmusi Eiropas karā dalību kaut kādu nebūt taisnības 
ideju labad, bet tikai tik daudz, cik tas bija vajadzīgs priekš Japānas un Āzijas. Vēl vairāk šī 
lieta tiek apgaismota grāmatā, kura iznākusi Japānā 1915. gadā un izdota no „Tautas ap-
sardzības biedrības”, kurā ietilpst Japānas sauszemes un jūras virsnieki un ierēdņi, grā-
mata izdota zem virsraksta: „Karš starp Japānu un Ameriku”. Šī grāmata tika izplatīta 
simtiem tūkstošu eksemplāros par visu Klusā okeāna piekrasti. Šinī grāmatā starp citu ir 
teikts: „Sešdesmit miljonos lojālu un savam ķēniņam uzticīgu japāņu deg cenšanās vest 
karu ar Savienotajām Valstīm. Šis karš pierādīs augstprātīgajiem amerikāņiem, ka japā-
ņu tauta un japāņu zaldāti ir neuzvarami. 30 gadus atpakaļ mēs uzvarējām ķīniešus, un 
visa pasaule zina, ka mēs 1904./1905. gadā sadragājām lielās Krievijas armiju. Tagad mēs 
esam daudz stiprāki. Mums ir divi iemesli, lai uzsāktu ar Ameriku karu: pirmkārt, par 
amerikāņu nehumanitāti attiecībā pret japāņu ieceļotājiem Amerikā un, otrkārt – par 
ārkārtīgi nepareizo Amerikas likumu pret japāņu ieceļošanu Amerikā.

Es nebūt nedomāju, ka tagad vai vistuvākā nākotnē starp Japānu un Ziemeļameri-
kas Savienotajām Valstīm sāksies karš, gluži otrādi – es domāju, ka tuvākā nākotnē visas 
berzēšanās un visi konflikti tiks izšķirti miera ceļā. Bet mana raksta mērķis ir atzīmēt, 
ka starp Japānu un Savienotajām Valstīm ir kāda dzīves interešu saduršanās, kura var 
novest līdz karam, un ka šī dzīves interešu saduršanās pastāv jau sen. Tādēļ karš starp 
Savienotajām Valstīm un Japānu karājas gaisā tāpat kā Eiropā, sākot no 1907. gada, karš 
starp centrālās Eiropas valstīm un Antanti.

Diplomātija un karš270

Karš ir diplomātijas darba turpinājums. Ko valsts vai tauta nevar panākt ar diplomā-
tijas sarunām un rakstiem, to viņa cenšas panākt ar spēku. Bet, kad iesākas šī spēka dar-
bība, tad diplomāta darbs nav beidzies, tas turpinās, lai atvieglotu karaspēku morāliskā 
ziņā un skaita ziņā no iekšienes. Kad iesākās karš starp Prūsiju un Franciju 1870. gadā, 
tad Bismarks ar savu lielo diplomāta talantu nodrošināja Prūsijas aizmuguri pret Krieviju 

270 Latvijas Kareivis, Nr. 118 (1920, 15. jūlijs).
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un Vācijas piekrasti pret Angliju; tāpēc Prūsijas armijai bija iespējams griezt visus savus 
spēkus pret Franciju un to uzvarēt. Bez tam, Bismarks prata izskaidrot visai savai tautai 
kara nozīmi un caur to tā iejūsmināja visu tautu, ka tā visa kā viens vīrs gāja – uzvarēt vai 
mirt. Un uzvara tiešām nāca, un deva vācu tautai spožas izredzes un iespējamības – līdz 
pēdējam pasaules karam.

Krievu–turku karā 1877./78. g. Krievijas diplomātija nespēja nodrošināt krievu ar-
mijas flangu no Austrijas puses, kādēļ bija jāpatur zināma daļa karaspēka dēļ šā flanga 
nodrošināšanas; Krievijas diplomātija neprata savai tautai paskaidrot kara nozīmi, kādēļ 
tautā arī nebija nekādas sevišķas sajūsmas.

Kad 1914. g. iesākās lielais pasaules karš, tad sevišķi labi savus uzdevumus veica An-
glijas diplomātija. Lai varētu iesākt karu, tai vajadzēja visas tautas piekrišanu, to dip-
lomātija izdabūja caur veiklu Beļģijas neitralitātes jautājuma iztirzāšanu angļu tautas 
priekšā. Arī centrālvalstis prata savām tautām labi izskaidrot kara nozīmi, un tās ar lielu 
sajūsmu iesāka karu. Bet pašā kara laikā centrāvalstu diplomātijas darbs bija visai vājš 
samērā ar Anglijas diplomātijas darbu: Anglija pa kara laiku piedabūja savā pusē Itāliju, 
Rumāniju, Grieķiju, Portugāli un Ameriku, nerēķinot vēl daudzas citas valstis, kuras pie-
teica karu Vācijai, bet tiešu kara darbību neiesāka. Turpretim centrālvalstis sev nedabūja 
nevienu jaunu sabiedroto. Tādēļ arī, neraugoties uz ārkārtīgi spožo vācu armijas darbī-
bu, galu galā Vācija karu pazaudēja. Antante uzvarēja ne ar savu karaspēku, bet ar savu 
diplomātiju; Vācijas armijas ārkārtējā varonība nespēja segt Vācijas diplomātijas kļūdas.

Ja mēs pamatīgi aplūkosim padomju Krievijas rīcību, tad še redzam visai saskaņotu 
armijas un diplomātijas kopdarbību.

1918. g. sākumā lielinieki bija pilnīgi izpostījuši visu Krievijas armiju, tāpēc tiem ne-
bija it nekāda apbruņota spēka. Vācija bez mazākām grūtībām ieņēma visu, ko vēlējās 
un ko atrada par vajadzīgu ieņemt. Lieliniekiem bija jāved karš uz ārieni ar Vāciju un uz 
iekšieni ar monarhistiem, bet abus šos karus lielinieki izveda ļoti sekmīgi ar diplomāti-
ju. Ar vāciešiem tie noslēdza mieru kā ziemeļu, tā Ukrainas frontēs. Citu krievu partiju 
ļaudīm lielinieki veikli iestāstīja, ka tagad visiem krieviem jāsavienojas pret ārējo ienaid-
nieku – Vāciju un jāpalīdz formēt armiju no jauna. Pat vispārliecinātākie monarhisti, tie 
paši, kuri vēlāk pārbēga pie Deņikina, Kolčaka vai Judeņiča, noticēja lieliniekiem, un ļoti 
centīgi palīdzēja formēt un organizēt sarkano armiju. Kad grāfs Mirbahs nāca ar priekš-
likumu padomju Krievijā atrodošo monarhistu grupām – stāties sabiedrībā ar Vāciju, ap-
solīdams 24 stundu laikā atsvabināt Pēterburgu un Maskavu (pēdējo ieņemt ar brigādi 
uz automobiļiem), tad krievu monarhisti atteicās, uzskatīdami šādu soli par nodevību 
pret Antanti (šis uzskats bija ieviests no lieliniekiem). Tātad Vācijas iebrukumu Krievijā 
lielinieku diplomātija izlietoja sev par labu – lai piedabūtu vecus virsniekus pie sarka-
nās armijas formēšanas. Veikli izmantodami krievu monarhistus un nedalāmās Krievi-
jas piekritējus Ukrainā hetmaņa laikā, lielinieki ar šo monarhiju un Ukrainas sociālistu 
palīdzību gāza hetmaņa valdību un pēc diviem mēnešiem ieņēma visu Ukrainu. Pie šīs 
Ukrainas iekarošanas lielinieku aģitatori tā prata „apiet” Ukrainas sociālistus, ka viens 
no Direktorijas locekļiem sasaistījās ar viņiem uz visiem laikiem un arī tagad ir pie lieli-
niekiem (Vinničenko).

Ar monarhistu palīdzību saformējuši armiju, lielinieki iesāka karu uz visām fron-
tēm. Bet laba, kaujas spējīga armija nav saorganizējama īsā laikā, tādēļ lieliniekiem karš 
neveicās. Diplomātija nāca palīgā. Boldirevu gāza Kolčaks, Deņikins sanāca strīdos ar 
Donas un vēlāk arī ar Kubaņas kazakiem. Starp Deņikinu un Petļuru tika izprovocēts 
karš. Petļura ilgāku laiku netika laists draudzēties ar Poliju un Rumāniju, Judeņičs tika 
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saķildotots ar Igauniju. Bez tam visiem ienaidniekiem aizmugurē lielinieki sarīkoja bru-
ņotas sacelšanās. Lielinieki paši lielās, ka tie nosūtījuši Deņikina aizmugurē 38 miljonus 
rubļu zeltā un ka šie 38 miljoni ar procentiem atmaksājušies. Tā lielinieku diplomātija 
palīdzēja savai armijai.

Līdz pagājušajai ziemai lieliniekiem nācās lielāko tiesu karot ar savas tautības  – 
krievu karaspēku; pagājušo ziemu gandrīz visi krievu karaspēki izbeidzās, bet toties uz 
lielinieku frontēm parādījās jauni spēki – dažādu jauno valstu nacionālās armijas. Pret 
šīm svešo nāciju (somu, igauņu, latviešu, leišu, poļu, ukraiņu) armijām aģitācija izrādījās 
daudz nesekmīgāka nekā pret krievu armijām. Vienīgais ceļš bija – aģitatoriem pieslie-
ties nemanot pie svešo tautu opozīcijām, piemēram, šo ceļu tie izlietoja jo plašā mērā 
Ukrainā, piesliedamies sociālistiem. Toties vieglāk iznāk rīdīt šīs jaunās valstis savstar-
pēji – vienu pret otru un tādā kārtā vājināt viņu spēkus. Nav divu tādu jaunu kaimiņu val-
stu, kurām saiet robežas ar padomju Krieviju un starp kurām būtu ļoti labas attiecības. 
Vai tas ir nejaušs gadījums vai arī kādas slepenas rokas vadītas rīcības sekas? Kad poļu 
karaspēks ienāca Latgalē mums palīgā, tad ne retāk kā reizi nedēļā tika izplatītas bau-
mas par sadursmēm starp mūsu un poļu armiju daļām. Pie tam šis ziņas bija tik labi sa-
stādītas, ka sabiedrība viegli tām noticēja un grūti nācās viņas apgāzt. Bija pat gadījumi, 
kur Antantes priekšstāvji griezās pie štāba pēc paskaidrojumiem, teikdami, ka viņiem 
ir ļoti noteiktas ziņas un ka mūsu štābs tikai slēpjot faktus. Zināms, patiesībā nekādu 
sadursmju pa visu laiku nebija, bet šīs baumu ziņas arī nebija nejauši gadījumi, bet tika 
no zināmiem ļaudīm fabricētas, lai radītu ienaidu starp mums un Poliju. – Pēdējo poļu 
uzbrukumu – lai sasniegtu 1772. g. robežu un lai nodibinātu Ukrainas valsti – lielinieki arī 
ļoti veicīgi izmantoja: Krievijas iekšienē, spēlēdami uz nacionālām jūtām, tie dabūja uz 
savu pusi lielu daļu inteliģences, kura līdz tam izturējās neitrāli. Pēc Polijas uzbrukuma 
sarkanajā armijā iestājās ļoti daudz veco cara laiku ģenerāļu un virsnieku, ar ko arī lielā 
mērā izskaidrojamas lielinieku sekmes.

Ko nespēj diplomātija izdarīt ar vārdiem un rakstiem – to dara armija ar spēku, un, 
kad armijai trūkst spēka, tad atkal diplomātija nāk tai palīgā.

Starptautiskais stāvoklis271

Katru dienu mēs lasām laikrakstus un nekad mēs neatrodam tajos kaut ko uztrau-
cošu, gluži otrādi: pavirši lasot laikrakstu ziņojumus iznāk, it kā pasaulē viss atrastos tik 
mierīgā, draudzīgā stāvoklī, ka nekādus sarežģījumus mēs nekur (un vismazāk Eiropā) 
nevaram sagaidīt. Tomēr gandrīz katru mēnesi starp Eiropas valstīm notiek sarežģījumi 
un paviršam laikrakstu lasītājam izliekas, ka šie sarežģījumi ir notikuši pilnīgi negaidīti: 
Itālija okupēja Korfu salu, Spānija nodibināja militāro diktatūru utt. – vai tas viss ir ne-
jauši noticis? Nebūt nē. Vai tas tika slēpts? – arī nē. Bet tas tika ziņots tā, ka lai saprot 
tie, kas grib iedziļināties.

Ja mēs ņemsim pēdējo dienu laikrakstu ziņas, tad īsumā mēs būtu dabūjuši 
sekojošu paidu:

Dienvidslāvija izteikusi protestu pret to, ka Itālija nozīmējusi ģenerāli Džardīno 
(Giardino) par gubernatoru Fjumes (Fiume)272 pilsētā. Bulgārija izteikusi protestu pret 

271 Latvijas Kareivis, Nr. 212 (1923, 21. septembris).
272 Tagad Rijeka Horvātijā.
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to, ka Dienvidslāvija piedraudējusi Bulgārijai ar aneksiju, ja bulgāru laupītāju ban-
das netiks likvidētas. Spānijas militārais diktators izteicies, ka iesākšot ofensīvu Ma-
rokas nomierināšanai. Pēc vēl nepārbaudītām ziņām Amerika tiecas sasaukt jaunu 
atbruņošanās konferenci.

Visu to pavirši izlasot, mēs redzam dažus parastus starptautiskus protestus un iz-
teicienus, kuri it kā nedod pamatu nekādām nopietnām nesaskaņām vai sarežģījumiem. 
Bet ja mēs uzstādīsim dažus jautājumus un iedziļināsimies protestu pamatos, tad izrā-
dīsies, ka tik lielas miermīlības patlaban Eiropā un pasaulē nebūt nav.

Kamdēļ tad Itālija ir nozīmējusi militāro gubernatoru Fjumē, kad šī pilsēta taču ir 
uz starptautisku līgumu pamata nozīmēta par neatkarīgu brīvpilsētu? Kādēļ šis jautā-
jums tā ķeras pie sirds Dienvidslāvijai, bet ne citiem miera līguma parakstītājiem? Vai 
tas ļoti skaidri nenorāda, ka Fjumi grib pievienot kā Itālija, tā arī Dienvidslāvija un katra 
no šīm valstīm izlieto visus līdzekļus un visus izdevīgos gadījumus, lai šo pievienošanu 
šādā vai tādā ceļā izvestu dzīvē. Pēc īsāka vai ilgāka laika mēs redzēsim, kas notiks ar 
Fjumi, vai šī pilsēta paturēs tās patstāvību un neatkarības tiesības, kuras tai paredzētas 
miera līgumos vai viņa tiks pievienota (slēptā vai atklātā veidā) pie viena no stiprākajiem 
kaimiņiem, bet tagad jākonstatē tas fakts, ka starp Itāliju un Dienvidslāviju ne tikai nav 
miermīlīgs stāvoklis, – bet gluži otrādi – ir ļoti asas attiecības, kuras varētu beigties ar 
karu, ja tik būtu pilnīgi zināms un nodrošināts kaimiņu stāvoklis.

Dienvidslāvija piedraudējusi Bulgārijai ar aneksiju, ja Bulgārija nelikvidēs uz viņas 
robežas darbojošās bandas, un tagad Bulgārija pret šiem draudiem protestē. Dienvidslā-
vijas prasība par laupītāju bandu likvidēšanu no starptautisko tiesību redzes stāvokļa ir 
pilnīgi pamatota un to darītu katra valsts; ja no Bulgārijas puses Dienvidslāvijā iebrūk 
bandas un Bulgārija pati nav spējīga likvidēt šīs bandas, tad Dienvidslāvijai ir tiesības 
izlietot visus līdzekļus, lai nodrošinātu savu robežu. Un mēs redzam, ka Bulgārija savu 
protestu arī sludina taisni tanī brīdī, kad Itālija sāk spert soļus, lai paturētu Fjumi savās 
rokās. Tātad še ir ļoti skaidri redzamas asas attiecības starp Dienvidslāviju, no vienas, 
un Itāliju un Bulgāriju, no otras puses. Varbūt ka Itālija ir jau slepeni sagatavojusi sev 
sabiedrotos, gadījumā, ja tai izceltos ass konflikts ar Dienvidslāviju. Ja Itālija patiesi būs 
sadabūjusi sev sabiedrotos un Dienvidslāvija nebūtu tādus sev ieguvusi, tad konflikts 
izbeigsies miera ceļā: Dienvidslāvija, redzēdama pārspēku Itālijas pusē, būs spiesta pie-
kāpties. Un otrādi – ja Dienvidslāvijai būtu stipri aizstāvji un sabiedrotie, tad piekāptos 
Itālija. Pie kara ieroču izšķiršanas konflikts varētu nonākt tikai tādā gadījumā, ja katra 
puse būtu pārliecināta, ka viņai ir spēka pārsvars.

Spānijas ģenerālis Primo de Rivera pasludinājis militāro diktatūru taisni tanī laikā, 
kad karaspēks cieš neveiksmes pret dumpiniekiem Marokā. Spāniešu karaspēks līdz šim 
nebija spējīgs uzvarēt, apspiest un ievest kārtību Marokas kolonijā, bet tagad grib pār-
ņemt savās rokās Spānijas pārvaldību un arī apsolās apspiest Marokas nemierniekus. 
Vai tas nav uzkrītoši? Bet ja mēs paskatīsimies uz ģeogrāfisko karti, tad mums stāvoklis 
taps skaidrāks. Spānijas Maroka atrodas taisni pretim Gibraltāra cietoksnim, kurš pieder 
Anglijai, un, turēdama savās rokās šo cietoksni, Anglija pārvalda ieeju Vidusjūrā, jo otrā 
pusē pretim Gibraltāram – Spānijas Maroka – nav stiprās rokās. Ja šis Spānijas piede-
rums pārietu kādās nebūt citās stiprākās rokās  – par piemēru, Francijas, tad Francija 
no Marokas krasta tikpat labi pārvaldītu Gibraltāra jūras šaurumu, kā Anglija no Gib-
raltāra cietokšņa puses: tādā gadījumā, ja Anglija nelaistu caur jūras šaurumu Francijas 
floti, tad Francija tāpat varētu aizturēt Anglijas floti. Pa visu pasaules kara laiku Maro-
kas iedzīvotāji nesacēlās pret Spānijas valdību, bet sāka dumpoties taisni tanī laikā, kad 
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iesākās nesaskaņa starp Angliju un Franciju Rūras jautājumā. Bez tam marokāņi sacēlās 
tikai Spānijas Marokā, bet Francijas daļā sacelšanās nenotiek. Ja Spānijas Marokā notiek 
sacelšanās un šī kolonija ir robeža ar Francijas Maroku, vai Francija nevar to uzskatīt 
par pietiekošu iemeslu okupēt Spānijas Maroku, lai ievestu tur kārtību un tā nodroši-
nāt savu koloniju? Vai nav savādi, ka marokānieši, kuriem nav ne ieroču fabriku, ne citu 
kara materiālu, izrādās par tik labi apbruņotiem, ka spēj cīnīties ar diezgan moderno 
Spānijas karaspēku? Ja mēs šos jautājumus apsveram, tad taps skaidrs, kādēļ Spānijā 
ieviesta militārā diktatūra un kādēļ diktators ģenerālis Primo de Rivera pasludinājis, ka 
nomierinās Maroku.

Vai nav savādi, ka tanī laikā, kad darbojas Tautu Līga, kad Eiropā par kara varbūtību 
ne tikai nerunā, bet pat negrib dzirdēt, un Amerika grib spert soļus jaunas atbruņošanās 
konferences sasaukšanai. Kādēļ tad runāt par atbruņošanos, kad jau tā kā tā neviens 
nebruņojas. Un ja arī kāda neliela valstiņa bruņojas, vai tad tā varētu apdraudēt lielo 
Ameriku? Vai šajos Savienoto Valstu centienos uz atbruņošanos nav skaidri redzams tas, 
ka tālredzīgie Amerikas politiķi jūt, ka zemes atmosfēra ir ļoti stipri vētraina, tik vētrai-
na, ka mazākais saviļņojums var sacelt atkal kara negaisu.

Politiskie paradoksi273

Kēnigsbergas augstskolas medicīnas fakultāte piešķīrusi ģenerālim Ludendorfam 
doktora grādu „honoris causa”. Doktora grāda piešķiršana motivēta ar to, ka reti pla-
šās kara zināšanas esot glābušas dzīvību un veselību neskaitāmam daudzumam vācu 
kareivju un ka šīs pašas zināšanas izglābušas Prūsiju no ienaidnieka un izplatījušas vācu 
karaspēka uzvaras slavu līdz par Arābijas tuksnesim.

Vācu laikraksts „Bormakts”, izzobodams Kēnigsbergas universitātes spriedumu, 
jautā, kur tad esot tas neskaitāmais daudzums Ludendorfa izglābto dzīvību, jo Luden-
dorfs dzinis nāvē simtiem, tūkstošiem cilvēku, un, kur tad esot Ludendorfa uzvaras, kad 
karš galu galā pilnīgi pazaudēts, un par kara pazaudēšanu taču esot atbildīgs Ludendorfs.

Vai karavadonis var tikt uzskatīts par savas tautas pilsoņu dzīvības un veselības glā-
bēju? Pie cik spožām uzvarām arī nebūtu noveduši karavadoņa ģeniālie plāni un rīkoju-
mi, tomēr šo plānu un rīkojumu izpildīšana būs prasījusi ļoti lielus upurus no savas tau-
tas. Jo lielāks karš, lielākas kaujas, – lielāks uzvaras un lielākas šīm uzvarām sekas, – jo 
lielāks būs arī kritušo un ievainoto skaits. Tātad, jo lielāks karavadonis, jo lielāka viņam 
slava, jo ar lielākiem cilvēku dzīvību upuriem ir savienota šī slava. Tā tas ir, no vienas 
puses, bet, no otras puses, ir jājautā: „Ja kaujā nebūtu iegūta uzvara, bet kauja būtu 
pazaudēta, cik lieli tad būtu dzīvību upuri?” Bez šaubām, daudz lielāki. Ja Ludendorfs 
nebūtu pie Tannenbergas un Mazūru ezeriem sakāvis krievus, tad krievi būtu sakāvuši 
vācu karaspēku, un tas būtu cietis daudz lielākus zaudējumus kritušos un ievainotos. 
Krievi būtu pilnīgi iznīcinājuši vācu karaspēku un iebrukuši Vācijā, tam par sekām būtu 
arī daudzu mierīgo iedzīvotāju dzīvības un veselības zaudēšana.

Karš pats par sevi, pēc savas būtības prasa dzīvības un veselības upurus, bet caur 
kara mākslu tiek panākta uzvara un caur uzvaru tiek ierobežots upuru daudzums uzva-
rētāja pusē; jo lielāka māksla būs karavadonim, jo lielāks būs upuru ierobežojums. Kad 

273 Latvijas Kareivis, Nr. 215, 217 (1921). 
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karš ir jau iesākts, tad vienīgais līdzeklis ierobežo upuru skaitu pašu karaspēkā ir – iegūt 
uzvaru katrā kaujā, katrā sadursmē.

Pavisam cits jautājums – ir kara iesākšana. Kas tad ir kara iesācēji – pasludinātā-
ji? Karu pasludina  – iesāk  – ne jau karavadoņi, bet gan valsts politikas un diplomāti-
jas vadītāji. Bieži vien karavadonis stāv tikpat tālu no kara iesākšanas iemesliem kā 
ugunsdzēsēju priekšnieks no ugunsgrēka iemesliem. No Tirpica, Kūla un Ludendorfa 
rakstītā ir stingri redzams, ka tās personas, kuras vadījušas vācu bruņotos spēkus, nav 
ņēmušas nekādu dalību pie kara iesākšanas 1914.  gadā, bet gan otrādi: Ludendorfs ir 
1911. un 1912. gados noteikti rādījis uz to, ka Vācija nevar ļaut ieraut sevi karā, jo Vāci-
jas armija ir mazāka par Francijas armiju; tādēļ Vācijai ir jāved piekāpīga politika; bet ja 
Vācija grib turpināt tikpat asu politiku, tad Vācijai ir jāpalielina sava armija. Ludendorfs 
ar datiem un faktiem pierādījis, ka kara gadījumā franču armija būs lielāka par vācu ar-
miju. Par šādu, Vācijai nelabvēlīgu pierādījumu un noteiktu uzstāšanos šinī jautājumā, 
Ludendorfs tika atcelts 1912.  g. no savas atbildīgās vietas  – lielā ģenerālštāba I daļas 
priekšnieka amata. Tikai, kad diplomāti bija jau aizdedzinājuši kara uguni, tad Luden-
dorfs tiek atkal pieaicināts pie vadošās lomas. Tikpat asas nesaskaņas starp diplomā-
tiem un militāro priekšniecību ir bijušas Austrijā. Ģenerālštāba priekšnieks Konrāds fon 
Hecendorfs ir vairākas reizes brīdinājis ārlietu ministru Ērentālu no viņa asās politikas 
turpināšanas. Vienā no saviem rakstiem Ērentālam Hecendorfs teic: ”Ārējās politikas 
vadītajam vajag zināt to pamatu, uz kura atbalstās ārējā politika – t. i., valsts militāros 
spēkus; ja politikas vadītājs nezina, kāds ir valsts militārais spēks, tad viņa vadītā politika 
nav dibināta ne uz kāda reāla pamata.” Sakarā ar šiem atgādinājumiem izcēlās konflikts 
starp Ērentālu un Hecendorfu; konflikts tika izbeigts ar Hecendorfa atcelšanu no ģene-
rālštāba priekšnieka vietas. Vēlāk, no 1913. gada, Hecendorfs atkal izpilda ģenerālštāba 
priekšnieka vietu; bet kara ministrs neievēro ģenerālštāba priekšnieka ziņojumus un ne-
ceļ tos priekšā ne parlamentam, nedz ministru kabinetam. Tikai 1914. g., kad ministru 
kabinets izšķir jautājumu par kara iesākšanu, tiek pieaicinātas ģenerālštāba priekšnieks 
un tikai tagad tam tiek jautāts: „Vai Austrijai ir izredzes uz sekmēm karā?” Ģenerālštāba 
priekšnieks dod noteiktu atbildi: „Tagadējos apstākļos Austrijai nav nekādu izredžu uz 
sekmēm karā”. Tāda noteikta atbilde uztrauc ministrus, bet diplomāti tūliņ atrod izeju: 
viņi uzstāda otru jautājumu: „Vai nākotnē Austrijai ir paredzamas labākas izredzes uz 
sekmīgu karu?” Ģenerālštāba priekšnieks atbild: „Turpinot līdzšinējo ārējo un iekšējo po-
litiku, Austrijai arī nākotnē nav paredzamas izredzes uz sekmīgu karu.” Ar to pabeigta 
ģenerālštāba priekšnieka loma kara iesākšanas jautājuma izšķiršanā. No pēdējās atbil-
des diplomāti taisījuši šādu slēdzienu: „Ja nākotnē nav ceramas labākas kā tagad izre-
dzes uz sekmīgu karu, tad karš ir jāiesāk tūliņ”. 

Lielais Prūsijas diplomāts Bismarks ir citādi skatījies uz politikas attiecībām pret 
valsts militāro spēku. Kad iesākās asas diplomātiskās attiecības ar Franciju, Bismarks 
savu diplomātisko sarunu asumu pastāvīgi pievērsa ģenerālštāba priekšnieka ziņoju-
miem par militāro spēku stāvokli. 1870. gadā Bismarks dod savai pēdējai notai izšķirošo 
saturu tikai tad, kad ir dabūjis no ģenerālštāba priekšnieka – ģenerāļa Moltkes – noteik-
tu atbildi, ka Prūsija ir gatava iesākt sekmīgu karu ar Franciju. Gatavojoties uz pasaules 
karu, kā Vācijas, tā arī Austrijas politikas vadītāji neskaitīja par vajadzīgu piegriezt attie-
cīgu vērību to personu aizrādījumiem, kurām karā nācās spēlēt vadošās lomas. Politiķi 
sagatavoja karu pilnīgi neatkarīgi no karavadoņiem. Politiķi pasludina karu un tad saka 
karavadonim: karojat un uzvarat. Kamēr kritiska momenta vēl nav, bet notiek sagata-
vošanās uz to iekšēji un ārēji, tikmēr netiek piegriezta vērība to personu aizrādījumiem, 
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kurām kritiskā brīdī – karā – atrod par iespējamu uzticēt visu valsts likteni. Karavadonim 
tiek uzlikta visa atbildība par karu. Bieži vien karavadoni pat apvaino par kara izcelšanos. 
Karavadoni apvaino par pašām pirmajām neveiksmēm, lai gan šīs neveiksmes ir sagata-
votas no tiem, kuri miera laikā ir gatavojuši bruņotos spēkus un kuri miera laikā ir iegu-
vuši savos kaimiņos vai nu sabiedrotos, vai ienaidniekus. Karavadoni apvaino pat tad, 
ja ir uzvarējis, – tad viņš ir atbildīgs par lielajiem zaudējumiem. Visi tie, kuri patiesībā ir 
karu iesākuši, kuri sev sagatavojuši vai nu sabiedrotos, vai nu ienaidniekus, kuri miera 
laikā ir sagatavojuši armiju, – visi tie paliek sāņus – viņi nav atbildīgi ne par ko.

Katram karam ir jābeidzas ar uzvaru vienai no karotājām pusēm un kara pazau-
dēšanu no otras puses. Tātad viens no karavadoņiem ir jau dabiski padots pazušanai; 
karš tikai izšķir, kuram karavadonim jāiet bojā. Viens no seniem kara prātniekiem teic: 
„Armija, kura pazaudē kauju uz kaujas lauka, ir jau sen pazaudējusi šo kauju pirms kara, 
miera laikā.”

Mēs visi esam tanī pārliecībā, un ne bez pamata, ka maršala Foša uzvaras ir devušas 
iespēju nodibināties neatkarīgai Latvijas valstij. Nav šaubu par to, ka, ja pasaules karā 
Vācija nebūtu pazaudējusi cīņu, neatkarīgās Latvijas nebūtu; bet vēl mazāk šaubu var 
būt par to, ka, ja Krievija nebūtu karu pazaudējusi, tad arī nebūtu neatkarīgas Latvijas. 
Bet Krievija taču bija Francijas un Anglijas sabiedrotā. Ja Krievijas armija būtu no kara 
sākuma guvusi Vācijas frontē tādas pašas sekmes kā Austrijas frontē, tad maršals Fošs 
varētu pat ieiet Berlīnē, un tomēr neatkarīgās Latvijas nebūtu. Krievijai būtu vairāk kā 
pietiekoši daudz spēka ne tikai lieliniecisma apkarošanai; jo viņai vēl būtu tās armijas, 
kuras 1914. gadā tika no Ludendorfa iznīcinātas un saņemtas gūstā pie Tannenbergas, 
Mazūru ezeriem un Lodzas. Ja krievu karaspēkam būtu smaidījusi uzvaras laime, tad ne-
vienam nenāktu prātā domāt par cara gāšanu. Ludendorfa uzvaras gatavoja ceļu Krie-
vijas revolūcijai.

 Es labi atceros kādu krievu ģenerālštāba virsnieka izteicienu 1915. g. rudenī; rādī-
dams uz apkārt klejojošajiem kareivjiem, viņš teica: „Jūs redzēsiet, paies vēl pusgads un 
šie paši kareivji griezīs savus durkļus pret mums – virsniekiem.” Tanī pašā 1915. g. rudenī 
otrs ģenerālštāba virsnieks izteicās: „Krievijai atliek vienīgais līdzeklis izbēgt no katas-
trofas – bez kavēšanās noslēgt ne tikai mieru, bet – konvenciju ar Vāciju.” Tātad nopiet-
nam novērotājam jau 1915. gada rudenī bija skaidri redzams, ka Krievija ir pazaudējusi 
visu savu ārējo un iekšējo spēku. Šo spēku atņēma Krievijai Ludendorfs ar savām ģeniāli 
sakombinētajām uzvarām. Pats par sevi saprotams, ka Ludendorfam ne mazākās do-
mas nenāca prāta par Latvijas neatkarību un vispār par Latviju un latviešiem. Bet no 
otras puses, arī maršals Fošs vēl 1917. gada rudenī nepielaida ne mazāko domu par kādas 
nomales (varbūt izņemot Poliju) atskaldīšanos no Francijas kara biedra  – Krievijas. Ja 
maršals Fošs – (Francija) – tad pielaistu domas par varbūtēju Krievijas valsts sadalīšanu, 
tad tā taču būtu nodevība pret savu uzticamo sabiedroto Krieviju.

Vai neizklausās paradoksāli viss augšā minētais?

Pasaules politikas pēdējie virzieni274

Sākot kopš 1914.  gada, pasaulē eksistēja divas noteicošas varas: sabiedrotie 
un centrālvalstis, pie kam sabiedrotie bija noteicēji visā pārējā pasaulē, turpretim 

274 Latvijas Kareivis, Nr. 240 (1920, 4. decembris). 
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centrālvalstis  – tikai Viduseiropā un Turcijā. 1918.  gadā centrālvalstu vara tika pilnīgi 
iznīcināta un pār visu zemeslodi valdīja sabiedrotie; vismaz tā tas izlikās. Sabiedrotie 
bija nodomājuši ierīkot vispasaules tiesu – Tautu Līgu, kurai būtu padotas visas pasaules 
tautas un valstis. Tātad rādījās, ka kari ir izbeigti uz visiem laikiem un virs zemeslodes ir 
iestājies mūžīgs miers.

Par nelaimi, Krievijā bija noticis kāds gadījums: kāds krievs, vārdā Ļeņins, un kāds 
žīds, saukts Trockis, bija izsludinājuši sevi par valdniekiem un neatzina nedz sabiedroto 
lēmumus, nedz Tautas Līgu. Šo pārpratumu sabiedrotie uzskatīja par viegli labojamu 
un tāpēc – viņa likvidēšanai netika sperti ārkārtēji soļi; „pārpratuma” likvidēšana tika 
savienota ar koku izvešanu no Ziemeļkrievijas un citu bagātību eksportu no Dienvid-
krievijas uz Kaukāzu. Nejauši izcēlās jauns pārpratums – izjuka visa bagātību izvešana 
kā no ziemeļiem, tā no dienvidiem, pie kam Ļeņins ar Trocki kategoriski atteicās atzīt 
sabiedroto lēmumus.

Tanī pašā laikā iznāca otrs nepatīkams gadījums. Amerika atteicās atzīt starp sa-
biedrotajiem un centrālvalstīm noslēgto mieru, neskatoties uz to, ka Amerika arī skaitī-
jās Antantē. Pēc tam nāca vēl daudz citu pārpratumu, kuri pa daļai tika noskaidroti, pa 
daļai atkal bija jāapiet, ciešot klusu. Galu galā nevienam vairs nav zināms, kādas valstis 
patiesībā sastāda tā sauktos sabiedrotos un vai Antante tiešām vēl pastāv. Nesen pienā-
ca ziņa par politiskām nesaskaņām starp Ameriku un Japānu, kaut gan šīs valstis ietilpa 
Antantē, vismaz pa kara laiku tās abas skaitījās sabiedrotās. Kaut gan tagad, kā vēlākas 
ziņas vēsta, šīs nesaskaņas pagaidām novērstas; bet fakts tomēr paliek tas, ka viņas ir bi-
jušas un pēc zināma laikā tās var izcelties no jauna. Bet no mums tas viss ir ļoti tālu, tas 
ir – tieši no mums pašiem, bet nevis no mūsu kaimiņiem un pabalstītājiem. Anglijā sāk 
aizmirst Lietavas un Žeļigovska konfliktu un noraugās ar vislielāko uzmanību uz Klusā 
okeāna pusi; Baltijas piekraste priekš viņas ir tagad mazāk svarīga nekā Klusais okeāns.

Arī no rietumiem nāk savādas ziņas. Ir baumas, ka starp Vāciju un Angliju sāk no-
dibināties ļoti labas attiecības, ka jau tagad starp angļiem un vāciem vairs nav nekāda 
naida; bez tam jau agrāk reizi pēc reizes ienāca ziņas par krasām domstarpībām starp 
Angliju un Franciju jautājumos par attiecībām ar Vāciju. Par Vācijas–Itālijas attiecībām ir 
sen zināms, ka tās ir labākas nekā starp Itāliju un Franciju. 

Ir ziņas, kuras liecina, ka šimbrīžam Francijai ir tikai viens sabiedrotais – Polija; bet 
Anglijai ir vairāki sabiedrotie un nāks klāt arī vēl jauni. Tālāk ir izplatīta pārliecība, ka 
kāda arī nebūtu Krievijas nākamā valdība, tā tomēr iešot sabiedrībā ar Vāciju.

Pesimisti apgalvo, ka nevienas valsts politika nedzenas pēc humāniem mērķiem, 
bet par galveno uzskata tika savu labumu, un ka humānisma idejas tiekot izlietotas no 
politiķiem tikai priekš tam, lai slēptu savus egoistiskos centienus. Ja kāda valsts sev pie-
vieno ar varu kādu svešu tautu vai svešas tautas teritoriju, tad iekarotājas valsts politiķi 
prot pierādīt, ka šī iekarošana nākot nevis valstij par labu, bet kultūrai un civilizācijai; 
iekarotie aiz lielas tumsības nesaprotot, kas esot priekš viņiem labs un kas atkal slikts. 
Ja tas tiešām tā, tad ir interesanti zināt, kādi tagad ir politiskie mērķi katrai no bijušās 
Antantes valstīm. 

Anglijas politika no seniem laikiem, vismaz jau kopš XVI gadu simteņa, – darbojas 
vienā un tanī pašā galvenā virzienā: Anglijai ir jāpārvalda – militāra ziņā un tirdzniecības 
laukā visas jūras; uz Eiropas kontinenta nedrīkst būt valsts, kura spētu apdraudēt An-
gliju militārā un tirdzniecības ziņā, – ja tāda valsts sāk izveidoties, tad viņa ir jāpadara 
atkal bezspēcīga. Spānija palika pēc Amerikas atklāšanas un iekarošanas par stiprāko un 
bagātāko Eiropas valsti; viņai piederēja arī visstiprākā tā laika flote. Anglija veda – gan 
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viena pati, gan kopā ar saviem sabiedrotajiem tik ilgi karu pret Spāniju, kamēr tā bija 
padarīta par otrās šķiras valsti. Pēc tam, Luija XIV laikā, Francija bija spēcīgākā Eiropas 
lielvalsts. Anglija nemitīgi dibināja koalīciju un veda pret Franciju nebeidzamus karus, 
kamēr tā nebija galīgi novājināta; drīz pēc tam Francijā izcēlās revolūcija. Kad Napoleons 
ar savām uzvarām atkal padarīja Franciju par stiprāko valsti pasaulē, tad Anglija bez 
pārtraukuma karoja ar Franciju, sastādīdama vienu koalīciju pēc otras līdz Napoleons 
beidzot tika gāzts un Francijai ierādītas viņas agrākās robežas. Šajā gadu simtenī atkal 
Vācija bija ieguvusi vadošo lomu Eiropā, un Vācijas tirdzniecība auga tik ātri, ka draudēja 
konkurēt ar Angliju. Pasaules karā Vācija tika sakauta un pēc miera līguma nostādīta 
tādā stāvoklī, ka tā vairs nekādā ziņā nevar Angliju apdraudēt. Tādēļ Anglijai arī nav vairs 
nekāda iemesla būt naidīgai pret Vāciju. Šimbrīžam uz Eiropas kontinenta ir palikusi ļoti 
stipra Francija, ar kuru militārā ziņā diezin vai kāda lielvalsts varēs mēroties. Bez tam vēl 
Francijai ir vēsturisks sabiedrotais – Polija, kuru Francija cenšas padarīt par ļoti stipru un 
kura militārā ziņā tagad nāk tūliņ pēc Francijas.

Ņemot Franciju kopā ar Poliju, viņas iznāk Eiropā milzīgs spēku pārsvars, ir īpaši, 
ja Polijai tiks dots laiks pienācīgi nostiprināties. Politiskos sarežģījumos Polija ir spējīga 
saistīt kuru katru no Eiropas valstīm un tās pat vairākas ņemot kopā. Caur to Franci-
jai tiek rokas brīvas un rodas iespēja strādāt tādā virzienā, kāds tai izrādās par labāku. 
Ja ņemsim vērā Francijas koloniju armiju, kuras lielās kaujas spējas pierādīja pēdējais 
karš; – ja ņemam vērā, ka Marseļas osta nav tālu no Alžīras un ka Francijas kolonijas 
Āfrikā saietas ar Anglijas piederumiem (pie kam koloniju robežstrīdi agrāk nāca priekšā 
ļoti bieži un tādēļ ir paredzami arī nākotnē, it īpaši Ēģiptē), – tad ir skaidrs, ka Francijas 
stiprums sāk palikt Anglijai nepatīkams un ar to arī ir jābeidzas viņu draudzībai. Anglijai 
atkal ir jādabū uz Eiropas kontinenta pretsvars pret Franciju un Poliju. Šāda pretsvara 
lomu var izpildīt tikai Vācija un Krievija: Vācija var saistīt Franciju un Krievija – Poliju. 
Francijas politiķi ļoti labi saprot nākošo Krievijas un Vācijas lomu, tamdēļ Francija ne 
par ko negrib izlaist Krieviju no savām rokām, jo citādi Krievija taps Polijas dabisks ie-
naidnieks. Tādēļ Francija arī cenšas ar visiem spēkiem nodibināt tādu Krieviju, kura būtu 
Polijai draudzīga, – Krieviju, kurai robežas ar Poliju nospraustu Francija un tā savukārt 
samierinātu abus nāvīgos ienaidniekus, dodot katram no viņiem kompensācijas uz citu 
tautu un valstu rēķina. Ja Polijai izdodas nodrošināt austrumu robežu pret Krieviju, tad 
reizē ar to ir pilnīgi nodrošināta arī Francijas austrumu robeža pret Vāciju. Tādēļ visi ve-
cie, Francijai draudzīgie Krievijas diplomāti, pie kādas partijas tie arī nepiederētu, bauda 
Francijā vislielāko viesmīlību un pabalstu; lai būtu Krievija kāda būdama, lai tikai nav 
naidīga Polijai. Šie ir galvenie Eiropas politikas smaguma centri; citus mazākos ir ļoti 
viegli saskaldīt, nedodot tiem iespēju sastādīt spēcīgas koalīcijas un tos savstarpēji sais-
tot. Tālākie smaguma centri ir Amerika un Japāna. Pirmā no viņām, tikko pabeigusi lielo 
karu, nekavējoši sāka izvest cauri milzīgu kara flotes būves programmu un pārorganizēt 
savu sauszemes armiju, kura bija izrādījusies lielajā karā par ne visai spīdošu. Šī jaunā, 
drudžainā bruņošanās pavisam nesakrīt ar tām cerībām, kādas tika liktas uz Tautu Līgu. 
No otras puses, Japāna gandrīz nemaz neņēma dalību lielajā karā; viņa aprobežojās ar 
Vācijas koloniju ieņemšanu Klusajā okeānā; bet toties nopietnāk viņa izmantoja lielā 
kara piedzīvojumus. Neņemot dalību karā ar bruņotiem spēkiem, tā plašos apmēros 
piegādāja karojošajām valstīm kara materiālu. Caur to Japānas ekonomiskais stāvoklis 
lieliski celās. Bagātie materiālie līdzekļi un citu valstu kara piedzīvojumi deva Japānai 
iespēju savas armijas un flotes kaujas spējas nostādīt uz daudz augstākas pakāpes nekā 
pirms kara, un, kā domājams, pat uz augstākas nekā citās pasaules lielvalstīs, ņemot 
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vērā to, ka visas pārējās lielvalstis ņēma karā aktīvu dalību un ir tāpēc stipri novājinātas. 
Amerika un Japāna bija uz Klusā okeāna līdz šim līdzsvarā. Eiropai, un it īpaši Anglijai un 
Francijai, šis līdzsvars bija ļoti izdevīgs: abi vietējie lielākie spēki bija savstarpēji saistīti 
un tādēļ ne viens no viņiem nevarēja apdraudēt Eiropas valstu kolonijas Klusā okeāna 
piekrastēs un ūdeņos. Ja nu izceltos karš starp Japānu un Ameriku, tad varbūt viena no 
šīm valstīm gūtu uzvaru. Pārsvars būtu pats par sevi ļoti nepatīkams, un vēl nepatīka-
māks viņš būtu tad, ja šo pārsvaru iegūtu Japāna. Japāna atrodas ļoti tuvu pie Anglijas 
un Francijas kolonijām Dienvidāzijā un Klusā okeāna arhipelāgos; šo koloniju stāvoklis 
tad paliktu ļoti nedrošs. Tas, lūk, ir iemesls tam apstāklim, kāpēc Anglija un Francija tik 
uztraukti seko Japānas–Amerikas sarunām. 

Ja nu lielā kara laikā Antante izbeidzas un viņas vietā nodibinās jauna – viena vai 
vairākas; ja nu šeit notiek politiska pārveidošanās, tad šī pārveidošanās darīs zināmu 
iespaidu arī uz mums – jaunajām valstīm un sevišķi uz Latviju. Kāds būs šis iespaids, labs 
vai ļauns priekš mums? Ja Latvijas politikai nedrīkst būt citas nākamības kā tikai vienīgi 
Latvijas intereses, tad tāpat arī citas valstis, un it īpaši lielvalstis, apsver katru savu soli 
no tā redzes stāvokļa, kādu labumu viņām atnesīs šis solis; vienīgi caur šādu politiku 
valstīm ir iespēja iegūt izdevīgu stāvokli. Tādēļ, ja Latvija vēlas, lai kāda otra, stiprāka 
valsts viņai palīdz un viņu pabalsta un aizstāv, tad mums ir tā jāiekārtojas, ka Latvijas ek-
sistence un Latvijas draudzība būtu vajadzīga citām valstīm (kaimiņiem un kādai no liel-
valstīm). Tad vispirms Latvijai ir jābūt stiprai militārā ziņā, jo citādi politisku sarežģījumu 
gadījumā ar Latviju neviens nerēķināsies; Latvijai ir jābūt zināmam, noteiktam militārā 
spēka faktoram. Ja nu Latvijai tiešām būs šāds militārā spēka faktors, tad – pastāvot 
iekšējai kārtībai un uzplaukstot saimnieciskajai dzīvei – Latvijas politikas vadītājiem ne-
nāksies grūti dot Latvijas politikai kādu noteiktu, pastāvīgu virzienu, ka viņas eksistence 
un viņas draudzība būs ļoti vajadzīga kādam no jaunajiem politisko spēku centriem, un 
šis jaunais spēku centrs – jaunā Antante – tad arī aizstāvēs un pabalstīs Latviju.

Vašingtonas konference275

Vašingtonas konferenci sastāda galvenā kārtā tās pašas valstis, kuras kā sabiedro-
tās veda karu pret Vāciju. Konferences oficiālais mērķis ir panākt tādu savstarpēju tuvi-
nāšanos un saprašanos, lai būtu iespējams ierobežot bruņoto spēku palielināšanu, caur 
to ierobežotos arī valstu izdevumi bruņoto spēku uzturēšanai, būtu iespējams uzlabot 
valsts ekonomisko un kulturālo stāvokli; tāpat konferencē varētu nokārtot arī dažus 
starptautiskus jautājumus, kuri šā vai tā ir sakarā ar karaspēka uzturēšanu un vispār 
ar kara varbūtību. Ar vienu vārdu sakot, Vašingtonas konference ir atkal viens solis uz 
priekšu karu novēršanai un mūžīgā miera iegūšanai. Tā tas ir oficiāli un tā domā poli-
tiķi. Vēl vairāk šo oficiālo pusi un pacifistu cerības pastiprina no Amerikas Savienota-
jām Valstīm uzstādītā atbruņošanas programma, kura noteic: pirmkārt, pārtraukt jau-
nu vislielāko kara kuģu būvi; otrkārt, – izņemt vienu daļu no vecajiem kara kuģiem no 
apgrozības; treškārt,  – apspriežot flotes samazināšanas programmu, ievērot galvenā 
kārtā katras atsevišķas valsts intereses uz jūru un viņas flotes stiprumu, un ceturtkārt, – 
flotes stiprumu mērīt ar lielo kaujas kuģu tonnāžu. Tālāk Amerika liek priekšā nākošos 
10 gadus nenolaist ūdenī nevienu lielo kaujas kuģi un noteikt flotes lielumu: Amerikai uz 

275 Latvijas Kareivis, Nr. 261 (1921, 17. novembris).
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500 650, Anglijai uz 604 445 un Japānai uz 299 700 tonnām; Francijas un Itālijas flotes 
jautājumus Amerika liek priekšā apsvērt vēlāk. Piegriežot daudzmaz vērības šai Ameri-
kas programmai, krīt acīs divi apstākļi: pirmkārt, iet runa tikai par jūras spēkiem un nav 
neviena vārda par sauszemes karaspēku; otrkārt, jūras spēku jautājums tiek attiecināts 
tikai uz Ameriku, Angliju un Japānu; jau nerunājot par citu mazāku valstu flotēm, Ame-
rika liek priekšā Francijas un Itālijas flotes jautājumus apspriest vēlāk, tas nozīmē, kad 
galvenie jautājumi (Japāna un Anglija) būs izšķirti un laiks atliks, tad varēs runāt arī par 
Francijas un Itālijas floti.

No Amerikas uzstādītais trešais punkts nebūt nerunā par atbruņošanos, bet tiecas 
uz to pašu, ko katra valsts dara savā labā. Katras valsts intereses uz jūrām atkarājas no 
šīs valsts jūras spēku lieluma: jo lielāki ir valsts jūras spēki, jo lielākas ir valstij intereses; 
jo lielākas ir intereses, jo lielākiem ir jābūt jūras spēkiem. Amerika ir ieguvusi plašas jūras 
intereses pēdējā laikā, un pēdējā laikā viņa ir uzbūvējusi lielu kara floti. Amerika grib pa-
turēt savu dominējošo stāvokli. Tas ir redzams arī no Amerikas uzstādītā flotes lieluma 
Japānai, Anglijai un Amerikai: Amerikas flote lai būtu gandrīz tikpat liela kā Anglijas 
flote un gandrīz divas reizes lielāka par Japānas floti. Tātad še patiesībā ir ne atbruņo-
šanās jautājums, bet konkurences jautājums. Šimbrīžam Amerika ir stipra, bet Japāna 
cenšas tapt stiprāka par Ameriku uz jūras. Amerika cenšas caur konkurenci, miera ceļā 
paturēt savu tagadējo stāvokli. Taisni tādas pašas apspriedes notika 1908. gadā starp 
Vāciju un Angliju: Anglija pārvaldīja visas jūras, bet sāka lielā mērā augt Vācijas flote, 
car ko Anglijas vairs nevarēja justies par tik noteiktu jūru pārvaldnieku kā agrāk, atlika 
viens, – vai nu lielā mērā būvēt floti, vai caur sarunām panākt to, lai Vācija ierobežotu 
savu floti. Zināms, sarunas un apspriedes nenoveda ne pie kādiem panākumiem. Pēc 
šī apspriedēm kā Anglija, tā Vācija sāka vēl nopietnāk gatavotie uz karu. No Hārdinga 
paskaidrojumiem presei bija redzams, ka Hārdings nelika sevišķi lielas cerības uz konfe-
renci. Viņš izteicās, ka ir vajadzīga ciešāka starptautiska kopdarbība, lai gan Amerika nav 
Tautu Līgas locekle. Tālāk Hārdings uzsver, ka Savienotajām Valstīm ir jāpastāv uz to, lai 
Ķīnas valsts būtu neatkarīga un neaizskarta. Tā ir tā pati tēze, kuru savā laikā atbalstīja 
Krievija. Pēc Japānas–Ķīnas kara beigšanas uz miera līguma pamata Japāna dabūja no 
Ķīnas Kvantunas pussalu. Tad Krievija pasludināja, ka viņas interesēs ir pastāvēt uz Ķīnas 
neatkarību un neaizskaramību un tādēļ viņa nevar pieļaut, ka Japāna dabūtu gabaliņu 
no Ķīnas teritorijas. Japāņi toreiz, zobus griezdami, atstāja Kvantunas pussalu. Pēc ne-
ilga laika Krievija (Ķīnas neatkarības aizstāvētāja) pati ieņēma Kvantunas pussalu: tas 
bija viens no galvenajiem krievu-japāņu kara iemesliem. Hārdings paskaidro, ka Angli-
jas stāvoklis atbruņošanās jautājumā ir atsevišķs, jo Anglijai ir vajadzīgs pa jūru pievest 
jēlvielas. Patiesībā Anglijas stāvoklis jūras atbruņošanās ziņā, attiecībā uz Ameriku ir 
atsevišķs tādēļ, ka Anglija, no vienas puses ņemot, ir Japānas sabiedrotais, bet, no ot-
ras puses, Anglijas kolonijas ir noteikti draudzīgas pret Ameriku; tādēļ kara gadījumā 
starp Japānu un Ameriku Anglija nevar nostāties uz Japānas pusi. Tādēļ Anglijas intere-
ses Amerika var pabalstīt, lai par to Anglija pabalstītu Amerikas centienus attiecībā uz 
Japānas atbruņošanu. 

Neilgi pēc Hāgas miera konferences iesākās krievu-japāņu karš. Ne visai ilgi pēc Vā-
cijas un Anglijas sarunām par jūras apbruņošanās ierobežošanu iesākās pasaules karš. 
Arī tagad Amerikas puse diezgan atklāti raksta, ka Vašingtonas konference esot pēdē-
jais mēģinājums, izdarīts plašos apmēros ar mērķi – novērst karu. Ka kara varbūtība ir 
liela, to pierāda arī tas apstāklis, ka, neskatoties uz to, ka pastāv Tautu Līga, karš Eiropā 
nebeidzas. It kā par spīti Vašingtonas atbruņošanās konferencei serbi iekaro Albāniju, 
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ukraiņi ved karu pret padomju valdību un vēl daudz un dažādās vietās katru acumirk-
li ir gatava kara iesākšanās. Kādēļ tad tās lielvalstis, kuras ir nodibinājušas Tautu Līgu 
un tagad apspriežas Vašingtonā, neizbeidz vispirms jau esošos karus. Būtu taču loģis-
ki izbeigt tagadējos karus un tad runāt par atbruņošanos un varbūtējo nākamo karu 
novēršanu. Ja tas netiek darīts, tad laikam ir iemesli: esošie mazie kari nav tik svarīgi, 
turpretim varbūtējais nākamais karš ir tik svarīgs, ka viņa dēļ nav vērts piegriezt vērību 
šiem mazajiem kariem.

Tātad Vašingtonas konferences mērķis nav vis varbūtējo nākotnes karu novēršana, 
runājot vispār, bet gan mēģinājums novērst karu, kurš jau stāv pie durvīm. Ir jācer, ka 
kopīgiem spēkiem un ar labu gribu (kāda tagad ir, jo visas Eiropas valstis nav vēl atpūtu-
šās no lielā kara) izdosies karu novērst uz daudzmaz ilgāku laiku, bet galīgi šo karu varēs 
skaitīt par novērstu tikai tad, ja būs novērsti kara iemesli, tas ir, Amerikas un Japānas 
interešu saduršanās iemesli. Es negribētu teikt, ka šie iemesli būtu nenovēršami, bet nav 
arī viegli cerēt, ka viņi tiks novērsti.

Pasaule vēl ir ļoti tālu no mūžīgā miera.

Lapaspuse iz Somijas vēstures276

Ka Somija pirmā ir atzinusi de jure Latviju, tad tas neparāda vienīgi to, ka Somija 
izturas pret mums labvēlīgi, – tas pierāda arī to, ka Somijā ir visstiprāk attīstītas brīvī-
bas jūtas, un viņa pabalsta brīvības centienus kā savā zemē, tā arī kaimiņu tautās. Lai 
gan viņa agrāk nebija neatkarīga valsts, tomēr tai bija iekšēja nacionāla neatkarība, viņai 
nācās pārdzīvot arī šīs neatkarības zaudēšanu. Tā pati paaudze, kura pārdzīvoja neat-
karības zaudēšanu, ir tagad ieguvusi savai tautai pilnīgu neatkarību, un tādēļ viņa tik 
augstu ciena arī citu tautu brīvību. 1899. gada 3. (15.) februārī Krievijas ķeizars izdeva 
manifestu, ar kuru tika izformēts Somijas karaspēks un ļoti lielā mērā ierobežotas Somi-
jas pašvaldības tiesības, pēc šī manifesta pakāpeniskas ievešanas dzīvē nācās paredzēt, 
ka Somija no autonomas valsts paliks par vienkāršu Krievijas provinci. Visa somu tauta 
bija ārkārtīgi aizskarta, un tika nospriests izlietot visus likumīgos līdzekļus, lai šo nelai-
mi novērstu. Somijas senāts nosūtīja delegāciju ar plašu lūgumrakstu ķeizaram; ar tādu 
pašu lūgumrakstu tika nosūtīti deputāti no Somijas seima. Kā pirmie, tā otrie netika 
no ķeizara pieņemti vai, pareizāk sakot, netika pie tā pielaisti. Kamēr vēl nebija zināms 
par šo delegāciju panākumiem, bija nospriests sūtīt ķeizaram adresi no visas Somijas ar 
deputātiem no katras Somijas draudzes, – pavisam 500 deputātus.

Šis plāns kā tāds, gandrīz vienīgais vēsturē, tika izvests dzīvē divu nedēļu laikā, jo 
bija jāsteidzas. Pie šī plāna izpildīšanas somi nevarēja lietot ne telegrāfu, nedz telefonu, 
nedz arī drukātavas, jo visi šie līdzekļi atradās zem kontroles. 13. martā adreses teksts 
bija sastādīts un parakstīts no 524 931 personas, – tātad adrese ar vairāk kā ½ miljona 
parakstiem. Deputātu aizbraukšanas stunda netika dota zināma, bet tomēr ap vilciena 
atiešanas laiku bija sanācis stacijā milzīgs ļaužu bars; kad vilciens sāka kustēties, viss 
ļaužu bars kā uz Dieva lūgšanu svinīgi klusumā noņēma cepures. 

Arī šī delegācija – visas somu tauta pilnvarotie – netika pielaista pie ķeizara. Ministru 
kabineta sekretārs nodeva delegācijai šādu atbildi no ķeizara:

276 Latvijas Kareivis, Nr. 23 (1921, 29. janvāris).
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„Sakiet šiem piecsimt vīriem, ka, pats par sevi saprotams, es viņus nevaru pieņemt, 
lai gan es uz viņiem nedusmojos. Lai tie atgriežas mājās, un tad var iesniegt savus lūgum-
rakstus caur gubernatoriem, kuri tos nosūtīs ģenerālgubernatoram, kura pienākums ir – 
iesniegt tos, lai tie tiktu celti priekšā – ja būs vajadzīga mana caurskatīšana. Izskaidrojiet 
atbraukušajai delegācijai mana manifesta nozīmi, un tad lai tie brauc mierīgi uz mājām.”

Tātad visas pūles un cerības bija veltas; tomēr deputāti atbildēja: atbildē, starp citu, 
bija teikts: „Sakiet viņa majestātei, vai viņš grib ņemt uz sevi atbildību pret visu vareno 
Dievu un spriest pasaules vēstures tiesu par veselas tautas garīgu pazudināšanu. Salnas 
daudzreiz noposta mūsu nabadzīgos tīrumus un zemnieks redz, ka vienā naktī tiek iz-
nīcināts viņa vesela gada grūtais darbs; bet pacietīgi mēs pārnesam šos pārbaudījumus, 
viens otru pabalstīdami un cerēdami uz nākotni; jo vienmēr viena daļa no mums paliek 
neaizsargāta no šī posta. Tādu nakts salnu, kā 3. (15.) februārī, somu tauta nav nekad 
pārdzīvojusi. Ar vienu spalvas vilcienu tika iznīcināts visdārgākais, kas mums piederēja 
un ko mēs cerējām atstāt saviem bērniem nesamazinātā, ja ne palielinātā veidā. Tagad 
nav neviena neaizskartā. Augsts un zems, nabags un bagāts, – visi ir vienādā mērā ķerti 
no šīs nelaimes.”

No pievestā redzams, cik rupjā un nicinošā veidā tika laupītas somu tautas tie-
sības: ir redzams, cik augsti tur somi savas tautas brīvību, cik dziļi viņi to sajūt. Tādēļ 
somi arī ir tik spējīgi just līdz citu tautu brīvības centieniem un ne tikai just līdzi, bet tos 
arī pabalstīt.
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SEPTĪTĀ NODAĻA

Ģenerāļa Radziņa dzīves 
noslēguma atspoguļojums 

laikrakstu ziņās

Ģenerāļa Radziņa nāve
1930. gada naktī no 7. uz 8. oktobri apstājās mūžu dižā karavadoņa un armijas ko-

mandiera sirds. Pulkvedis Teodors Andersons „Jaunākajās ziņās” sniedz aprakstu par ģe-
nerāļa P. Radziņa nāves apstākļiem:

Kā armijas štābā dabūja zināt par ģenerāļa Radziņa nāvi.
Vakarā ap p. 11 kara sanitārpārvaldes priekšnieka ģen. Sniķera kabinetā uztraukts 

ieradās augstāko militāro kursu grupas priekšnieks pulkv. Andersons un izteica bažas, 
ka ģenerālis Radziņš būs bīstami saslimis. Viņš otrdien pa tālruni uzaicinājis ģenerāli 
Radziņu piedalīties autobraucienā, bet ģenerālis, kurš jau vairākas dienas juties saguris, 
aizbildinājies ar nogurumu un ielūdzis pulkv. Andersonu ar kundzi vakariņās. Andersons 
gribējis ģenerāli apmeklēt pēc autopartijas. Ap p. 10.30 piezvanījis pie viņa dzīvokļa dur-
vīm, bet nav ielaists. Iegājis sētā. Ēdamistaba bijusi apgaismota. Pakāpies pie loga un 
redzējis, ka Radziņš guļ gultā. Patlaban viņš cēlies augšā, acīmredzot, lai plkv. Ander-
sonu ielaistu dzīvoklī. Andersons tomēr nevarējis sagaidīt un aizgājis mājās. Vakar, ceļā 
uz štābu, pulkv. Andersons atkal piezvanījis pie ģenerāļa Radziņa dzīvokļa durvīm, bet 
veltīgi izgaidījies. Tad iegājis sētā un ļoti pārsteigts redzējis, ka ģenerāļa ēdamistabā 
dienas laikā deg uguns.

Nojauzdams, ka ģenerālim noticis kas ļauns, viņš steidzies pie ģenerāļa Sniķe-
ra pēc padoma, ko darīt. Ģenerālis Sniķers tūliņ ieaicinājis kabinetā savu palīgu pulkv. 
Dr. Brambatu un trijatā noturēja īsu apspriedi. 

Pulkv. Brambats un pulkv. Andersons devās uz ģenerāļa Radziņa dzīvokli, kur iera-
dās ap p. pus 12. Atkal piezvanīja, nekādas atbildes, kaut gan durvīs bija atslēga. Iegāja 
sētā. Ēdamistaba joprojām apgaismota. Pakāpās pie loga. Likās, ka gultā ģenerāļa Ra-
dziņa nav. Ieradās ģenerālis Sniķers. Pulkv. Andersons lielā uztraukumā bažījies, vai tik 
ģenerālis nebūs pēkšņi miris. Ģenerālis Sniķers mēģināja viņu mierināt un aizgāja ama-
ta darīšanās, ieteikdams pasaukt štāba montieri. Tas atslēdza durvis. Iegājis dzīvoklī. 
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Ēdamistabā gaiši dega elektriskā lampa. Galdā stāvēja trauki ar vakariņu paliekām. Pulk-
vedis Brambats un pulkv. Andersons iesteidzās guļamistabā. Ģenerālis Radziņš bija sa-
ļimis pie gultas uz tepiķa, ar galvu atslējies pret sienu. Viņš bija tikai apakšveļā, pa pu-
sei atklāts ar gultas segu. Domājams, ģenerālis otrdienas vakarā bija cēlies no gultas, lai 
ielaistu pulkv. Andersonu, un šai momentā viņu ķērusi trieka. Pulkv. Brambats ieminē-
jās, ka Radziņš varbūt tikai paģībis, nometās pie viņa zemē un rūpīgi apskatīja, tad sma-
gi piecēlās un teica: „Pulkveža kungs, jūsu nojauta bijusi pareiza – ģenerālis ir miris!”

Pēc pulkv. Brambata pārliecības nāve iestājusies no sirdstriekas. Pie šāda slēdziena 
viņš nācis sakarā ar Radziņa sirdsslimības gaitu. Radziņš jau vairākus gadus slimojis ar 
sklerozi un sirds novājinājumu smagā veidā, kas viņu beidzot noveda kapā. Mērojot no 
miesas temperatūras atdzisuma un ķermeņa sastinguma, nāve bija iestājusies vismaz 
pirms 8–9 stundām.

Nelaiķa izskats nebija ievērojami pārvērties, pavirši uzskatot, varēja likties, ka viņš 
mierīgi dus.

Pulkv. Brambats un pulkv. Andersons aizslēdza dzīvokļa durvis un steidzās štābā pa-
ziņot sēru vēsti armijas komandierim. Pulkstenis bija 12, ģenerāļa Peniķa kabinetā patla-
ban notika sēde un adjutants kapt. Kalniņš aizrādīja, ka armijas komandieri nevar traucēt. 
Viņam paskaidroja, ka nāk ar ļoti svarīgu ziņu. Kad ģenerālis Peniķis drīzumā iznāca no 
sava kabineta, pulkv. Brambats viņam teica: Ģenerāļa kungs, ģenerālis Radziņš miris.

Armijas komandieri negaidītā vēsts par ievērojamā karavīra un cīņu biedra agro, 
pēkšņo nāvi sāpīgi pārsteidza. Bet ātri pārvarējis savas jūtas, viņš uzdeva uzņemt ģene-
rāļa Radziņa mantas stāvokli, informēja par notikušo armijas štāba priekšnieku ģenerāli 
Kalēju un sasauca pie sevis apspriedi, kurā, piedaloties ģenerālim Kalējam, ģenerālim 
Hartmanim, pulkv. Rozenšteinam, ģen. Radziņa vietniekam pulkv. Karlsonam, pulkv. 
Rozītim, pulkv. Brambatam un mācītājam Teriņam, izstrādāja ceremoniālu un nolika 
bēru dienu.”277

Savu visu apzinīgo dzīvi, prātu un zināšanas viņš bija ziedojis armijai un latviešu 
tautai. Bez viņa nebūtu uzvaras Brīvības cīņās un bez uzvarām Brīvības cīņās nebūtu 
Latvijas valsts. Kā daudzi vēsturē nesaprastie tautas ģēniji, arī ģenerālis P. Radziņš slavas 
un tautas pateicības vietā tika nomelnots un pazemots. Un savas pēdējās mūža dienas 
pavadīja vientulībā savā dzīvoklī, pieticīgos apstākļos. Kādam rūgtumam vajadzēja būt 
viņa sirdī, redzot un saprotot pasaules ģeopolitisko situāciju, kur nākotnes karš ir neiz-
bēgams un ka Latvija tiks tajā ierauta, bet Latvijas armija, kuru viņš ir veidojis, pamazām 
tiek grauta. 1920. gadā ģenerālis P. Radziņa rakstīja par iekšējo tautas cīņu, kuru tā ved 
un kura tai jāizcīna: „Tautas labās īpašības ved cīņu ar tautas sliktajām īpašībām. Ja uz-
varēs labās īpašības, tad tauta uzcels savu patstāvību – radošie spēki pārspēs ārdošos un 
nostiprinās tautas organismu. Ja stiprākas izrādīsies sliktās īpašības – tad ārdošie spēki 
iznīcinās visu, kas tiks celts no ražotājiem, un valsts, tikko iesākusi dzīvot, ātri nobeigs 
savu patstāvīgo dzīvi. Tādēļ, ja mēs gribam būt patstāvīga tauta un valsts, tad mums ir 
jāpabalsta viss tikumīgais un likumīgais. Tas ir jādara ne tikai valsts vīriem un ierēdņiem, 
bet arī katram, kam ir mīļa sava neatkarīgā tēvija.”278 Toreiz tautas ārdošie spēki izrādījās 
stiprāki un mēs savu valsti atdevām bez cīņas, kļūstot par Krievijas provinci: ”Ko teiks 
visi tie, kuri Latvijas neatkarības iekarošanas karā ir krituši, sakropļoti un viņu piederīgie, 

277 Ģenerāļa Radziņa mūža pēdējās dienas. Jaunākās ziņas, Nr. 229 (1930).
278 P. Radziņš. Karš un tikumība. Jaunākās ziņas, Nr. 111 (1920).



609

P. Radziņa bēres. Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes

P. Radziņa bēres. Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes
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ja Latvija atkal zaudēs savu neatkarību un brīvību un paliks par vienkāršu Krievijas pro-
vinci? Vai viņu lāsts negulsies uz visiem mums, kuri nav mācējuši aizsargāt šo iekaroto 
brīvību? Viņi nežēloja savas dzīvības priekš tēvijas atsvabināšanas un mēs negribam zie-
dot nekā priekš tēvijas apsargāšanas!”279 Kā būs tagad? Vai atkal valsts „ārdošie spēki” 
negrauj mūsu valsts nākotni? Vai patiešām mēs ceram, ka, negodinot savus varoņus, 
nestādot tos par piemēru mūsu bērniem un izveidojot pseidonacionālās ideoloģijas vēs-
turi, mēs spēsim nosargāt savu Tēviju.

Ģenerāļa P. Radziņa pēdējā gaita

Laikraksts „Pēdējā brīdī”280

Vakar plkst. 5 pēcpusdienā nelaiķa ģenerāļa P. Radziņa dzīvoklī Valdemāra ielā 23 
sapulcējās studentu korporācijas „Tervetia” pārstāvji. Pie ieejas uz ielas špalerā ar sērās 
tītu karogu goda sardzē nostājās studenti un armijas pārstāvji. Sēru namā sapulcējās 
armijas komandieris ģenerālis Peniķis, armijas štāba priekšnieka palīgs ģenerālis Hart-
manis, ģenerālis Bangerskis, ģenerālis Aire, vecākie kara ministrijas, armijas štāba un 
karaspēku vecākie virsnieki.

Nelaiķa trūdus savā apsardzībā pārvest uzņēmušies studentu korporācijas „Terve-
tia” telpās šīs organizācijas biedri. 

Izvades dievkalpojumu no sēru mājām uz korporācijas mitekli izpildīja Rīgas garni-
zona mācītājs I. Tēriņš. Īsos izjustos vārdos mācītājs piemin mūžībā aizgājušā ģenerā-
ļa darbus un nopelnus Latvijas labā. Izvades runu noslēdzot, visi sapulcējušies nodzied 
sēru korāli „Kad uz dusu zvani sauc, draugs ardievu saka draugam, pavediens ir pušu 
rauts, tev un tavam acuraugam.”

Pēc tam studentu pārstāvji šķirstu aizver, uz vāka piestiprina studentu cepuri, uz 
rokām iznes no nama, kura priekšā stāv sešos zirgos aizjūgta lielgabala lafete.

Šķirstu novieto uz lafetes un goda sardzē ar sēru drānās pārklātiem rapieriem no-
stājas studentu pārstāvji. Tad katafalka priekšā nostājās studentu korporācija ar karogu. 
Aiz viņiem šķirsta priekšgalā ratos vietu ieņem mācītājs I. Tēriņš. 

Aiz šķirsta nostājas armijas komandieris ģenerālis Peniķis ar pārējiem virsniekiem.
Procesija no sēru mājas pa Valdemāra, Elizabetes un Pulkv. Brieža ielām aizvirzās 

līdz „Tervetia” telpām Mednieku ielā. Nonākot līdz vārtiem, procesiju sagaida studentu 
špalera. Ieeja greznota lauru kokiem, bet ceļš izkaisīts skujām un skaidām.

Korporācijas telpas pušķotas zaļumiem un sērām. Elektriskās spuldzes un korpo-
rācijas vapenis ietīts melnās drānās. Vapeņa priekšā novietots paaugstinājums, ap kuru 
mirdz sveču liesmas. Šķirstu ienesot korporācijas miteklī, to novieto paaugstinājumā. 
Pie šķirsta nostājas studentu goda sardze.

Tad mācītājs notur īsu aizlūgumu, bet klātesošie nodzied korāli „Mēs dažkārt pieku-
suši esam, mums dziļas sēras sirdī mīt, mēs raudot dārgo sēklu sējam, sirds dusu nevar 
ieraudzīt...”.

279 P. Radziņš. Vai neparādās jauni mākoņi pie Latvijas apvāršņa. Latvijas kareivis, Nr. 249 (1920).
280 Ģenerāļa Radziņa šķirsts pārvests korporācijā „Tervetia”. Pēdējā brīdī, Nr. 230 (1930).
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Šķirsts korporācijā paliks līdz šodien plkst. 5 pēcpusdienā, kad notiks izvades diev-
kalpojums uz Māras baznīcu. Līdz baznīcai šķirstu pavadīs studentu korporācijas biedri 
un armijas pārstāvji.

Baznīcā šķirstu ar ģenerāļa Radziņa mirstīgām atliekām novietos altārī, kur tas pa-
liks līdz sestdienai plkst. 1 dienā, kad notiks izvadīšana uz Brāļu kapiem. 

P. Radziņa bēres Doma baznīcā izvadīja māc. Tēriņš. Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes

P. Radziņa šķirsts uz lielgabala lafetes ceļā uz kapiem. Abās pusēs šķirstam pulkvežu godasardze kailiem 
zobeniem un studentu godasardze ar rapieriem. No godasardzes pa labi – karaflotes jūrnieki. Foto no 
Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes
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Baznīcā šodien pie šķirsta stāvēs tehniskās divīzijas štāba virsnieki, bet sestdien līdz 
izvadīšanai artilērijas, eskadras štāba un armijas komandiera štāba virsnieki.

Laikraksts „Jaunākās ziņas”281

Ģen. P. Radziņa pavadīšana pēdējā ceļā uz atdusas vietu Brāļu kapos sestdien rādi-
ja, ka mūsu armija un tauta augsti ciena savu izcilo karavadoni un dziļās sērās skumst 
par viņu. Plašas ļaužu masas pulcējās pie Māras baznīcas, ielās, pa kurām virzījās sēru 
gājiens, kā arī Brāļu kapos. Baznīcas laukumā norindota Cēsu pulka un karaskolas go-
dasardze. Plašās baznīcas telpas pārpildītas izvadātājiem. Altārī lauros un krizantēmu 
ziedos atvērtais šķirsts. Visapkārt krāšņu vainagu kaudzes. Pie šķirsta stāv pulkvežu 
un studentu godasardze. Ieradies viss ģeneralitets ar armijas komandieri ģen. M. Peni-
ķi, visi divīziju komandieri, pulku komandieri un pārvalžu priekšnieki parādes formās 
un zobeniem. Atsevišķā nodalījumā valsts prezidents A. Kviesis, saeimas priekšsēdētājs 
Dr. P. Kalniņš, ministru prezidents H. Celmiņš, kara ministrs ģen. M. Vācietis, Igaunijas 
delegācija ar ģen. Tenisonu priekšgalā, ārvalstu militārie pārstāvji, saeimas locekļi, Rī-
gas pilsētas galva Ā.  Krieviņš u.  c. Sēru dievkalpojumā māc. Tēriņš dziļi izjustā runā 
saka: „Šodien mēs izvadām vienu vētras un negaisa rūdītu dižu, spēcīgu ozolu, vienu no 
pirmajiem septiņiem, kas bija ierindoti Lāčplēšu ciltī. Tamdēļ šodien skumst visa mūsu 
armija, jo jūt, cik daudz viņa ir zaudējusi ar pirmā mūsu Lāčplēša nāvi. Skumst visa tau-
ta, jo viņa zina, kāds svarīgs pamats bija nelaiķis mūsu armijai. Ģen. Radziņš bija izcils 
karotājs, stratēģis, taktiķis un audzinātājs. No mums ātri šķiras izcili darbinieki: pirms 
pieciem gadiem – pirmais ārlietu ministrs Z. A. Meierovics, pirms 3 un pus gadiem – pir-
mais valsts prezidents J. Čakste, šodien  – viens no pirmajiem septiņiem Lāčplēša ordeņa 
kavalieriem.” Dievkalpojumu noslēdz ar korāli „Mana dvēs’le gaidi”. Šķirsts aizveras. Virs 
vāka nelaiķa cepure un krustots zobens. Šķirstu paceļ uz pleciem un iznes no baznīcas. 
Atskan sēru maršs. Godam sveikt paceļas šautenes un zobeni. Šķirstu novieto uz lielga-
bala lafetes. Sēru gājiens lēni virzās uz priekšu. Lafetei gar abām pusēm soļo pulkvežu 
godasardze kailiem zobeniem un studentu godasardze, un to iežogo kara jūrnieku kara 
jūrnieku špalera. Pa priekšu iet 16 virsnieki ar rapieriem, kuri nes nelaiķa astoņus orde-
ņus, un vainagu nesēji. Šķirstam seko tuvinieki un pavadītāji ar valsts prezidentu. Gājiens 
uz mirkli apstājas pie pils, kur godam sveic pils sardze. Karogi nolaisti pusmastā. Gājiens 
turpina ceļu. Valdemāra un Miera ielas ļaužu ielenktas. Pie valsts tehnikuma un vidus-
skolām viņu audzēkņi norindojušies ielu malās špalerās. Gājiens uz mirkli apstājas pie 
armijas štāba, kur pusmastā plīvo divi sērās tīti karogi. Militārais sēru gājiens bija izvēr-
ties plašumā un atstāja impozantu iespaidu ar neredzēti kuplo armijas piedalīšanos: 
vairāki simti virsnieku visās pakāpēs, instruktori, kājnieki un artilēristi ar lielgabaliem, 
vairāku kilometru garumā. Trūka tika kavalēristu. Gaisā 5 lidmašīnu eskadriļa visu ceļu 
lido virs sēru gājiena. Daudz ļaužu drūzmējās un ilgi gaidīja Brīvības un Karlīnes ielās, jo 
domāja, ka sēru gājiens virzīsies pa šīm ielām. Sevišķi daudz ļaužu bija salasījušies Brāļu 
kapos, kur ieņēma visas ieejas, ozolu birzi un ceļus. Bija ap 10 000 pavadītāju. Tu-
vojoties Brāļu kapiem, sēri skan kapu zvani. Pie kapu vārtiem pulku komandieri uz ple-
ciem paceļ šķirstu un nes līdz kapa vietai. No kapu vārtiem līdz Latvijas sērojošai mātei 
gar ceļa malām novietotas studentu korporācijas un bruņotā vilciena godasardze. Gar 

281 Pirmais Lāčplēsis guldīts pie Latvijas sērojošās mātes. Jaunākās ziņas, Nr. 232 (1930).
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monumentālo pieminekļa celtni norindojušies sērās tīti 23 korporāciju karogi ar viņu 
prezidijiem. Kaps izrakts kreisajā pusē no centrālās Brāļu kapu figūras un uzmūrēts ķie-
ģeļiem. Virs kapa kopiņas paredzēta marmora plāksne. Brāļu kapu komiteja vietu pie 
Latvijas sērojošās mātes tēla celtnes nozīmējusi mūsu armijas un atbrīvošanās cīņu ie-
vērojamākiem vadoņiem. Pavisam 8–16 kapu vietas. Turpat blakus atrodas studentu ne-
atkarības rotas kritušo varoņu kapenes. Nolaižot šķirstu atvērtā kapā, nodimd artilērijas 
un šauteņu trīskārtīgs salūts un apkārtni ietin dūmu mākonī. Dziļās sērās un satriekti 

P. Radziņa bēres Brāļu kapos. Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes

P. Radziņa bēres Brāļu kapos. Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes
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stāv pie kapa tuvinieki un armijas saime. Ieradies arī ministru prezidents H. Celmiņš. Pie 
atvērtā kapa mācītājs Tēriņš pēdējos atvadīšanās vārdos saka: „Svētvakarā pirms pļau-
jas svētkiem Brāļu kapos esam atnesuši savu pirmo armijas komandieri, kurš tik daudz 
laba sējis mūsu armijā un pļāvis panākumu ražu. Tagad Latvijas māte ņem viņu savā 
glabāšanā blakus citiem varoņiem.” Vēl beidzamās smilšu saujas birst uz nelaiķa šķirsta. 
Drīz kaps aizveras. Pirmie pie svaigās kapu kopiņas noliek vainagu nelaiķa piederīgie un 
saka: „Viņš mīlēja lauku sētu, kur bija pavadījis savas bērnības dienas. Skuju vainags lai 
ir pēdējais sveiciens no dzimtās sētas un vecā, sirmā tēva, kurš sērās apraud savu mīļoto 
dēlu.” Tad valsts prezidenta vārdā krāšņu vainagu noliek kara ministrs ģen. M. Vācietis. 
Bij. armijas virspavēlnieks ģenerālis J. Balodis, noliekot vainagu, Lāčplēša ordeņa domes 
vārdā saka: „Lāčplēša ordeņa domes vārdā nesu tev pēdējo sirsnīgo sveicienu kā pirma-
jam Lāčplēša ordeņa kavalierim un varonim. Tavi darbi ir nemirstīgi un tu paliksi mūžīgā 
atmiņā.” Kara ministrs ģenerālis M. Vācietis valdības vārdā: „Šodien mēs guldām zemes 
klēpī vienu no redzamākiem Latvijas atbrīvošanās cīņu vadoņiem un mūsu armijas izvei-
dotājiem. Mūsu dzimtenes atbrīvošanā ģenerāļa P. Radziņa personība ir spēlējusi lomu, 
ko vispilnīgāk spēs novērtēt tikai vēsture.” Noliek vainagus konsuls I. Molders – Igaunijas 
valdības vārdā un chargé d’affaire G. Smiegielskis – Polijas valdības un armijas vārdā. Ar-
mijas komandieris ģenerālis M. Peniķis armijas vārdā: „Šodien Brāļu kapos mēs guldām 
vienu no ievērojamākiem mūsu karavīriem. Armija neaizmirsīs, ko viņš devis, un ir viņam 
pateicīga.” Tad pēdējos sveicienus nes igauņu 1. divīzijas komandieris ģen. Tenisons, Igau-
nijas kara ministra, armijas un Brīvības krusta brāļu apvienības vārdā: „Latvijas prieki ir 
Igaunijas prieki, Latvijas sēras ir Igaunijas sēras, Latvijas asaras ir Igaunijas asaras. Lik-
tenis ir devis smagu triecienu Latvijas armijai, izraudams no viņas vidus vienu no viņas 
ievērojamākiem kara vadoņiem. Dziļās sērās arī igauņu karavīri stāv pie savu sabiedroto 
karavadoņa kapa un skumstam līdz ar jums, jo Latvijas zaudējums ir abu tautu zaudē-
jums. Grūtībās un rūpēs lai vēl ciešāk vienojam savas rindas, vēl tuvāk turamies viens pie 
otra! Būsim uzticīgi viens otram līdz pēdējam elpas vilcienam.”

Tad nolika vainagus un atvadījās no nelaiķa: ģen. Kalējs  – armijas štāba vārdā, ko-
mandkapt. Stills – no ārvalstu militārajiem pārstāvjiem Latvijā, plkv. Karlsons – augstā-
kiem militāriem kursiem, artilērijas inspektors ģen. Ed. Kalniņš  – visas artilērijas, ģen. 
Krustiņš  – Kurzemes divīzijas, ģen. Goppers  – Vidzemes divīzijas, ģen. Berķis  – Latgales 
divīzijas, ģen. Dankers – Zemgales divīzijas, admir. Kaizerlings, ģen. Sniķers – kara minis-
trijas pārvaldēm, plkv. Blumentāls – garnizona draudze, plkv. Gundars – Latgales artilē-
rijas pulka, plkv. Lukaks – augstāko militāro kursu bijušiem audzēkņiem, plkv-leitn.Kreiš-
manis – Kalpaka bataljona, plkv. Bolšteins – robežsargiem, K. Gulbis – prezidija konventa, 
adv. Kreisbergs – „Tervetia’s” konventa, pilsētas galva Ā. Krieviņš – Rīgas pilsētas valdes, 
māc. Edg. Bergs – kristīgās nacionālās apvienības, dep. L. Ausejs – saeimas nacionālā blo-
ka, gaidu organizācija, L. atvaļ. nac. karavīru b-ba, Priedkalns – atvaļ. karavīru centr. sav. 
pr. Belmanis  – b-bas „Lāčplēšu dižcilte”, bij. 13.  Tukuma kājnieku pulka un Baltijas vācu 
zemessardzes apvienība u. c.

Virs kapu kopiņas drīz paceļas krāšņu ziedu kalns. Korporāciju sēru vainagiem no-
liecoties, studenti nodzied tradicionālo „Ja kādu brāli ved uz kapu klusu.” Klusi izklīst pa-
vadītāji. Ģen. P. Radziņš – pirmais Lāčplēsis un pirmais armijas komandieris Brāļu kapos 
dusošo varoņu saimē. Saldu dusu un mūžīgu piemiņu.
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P. Radziņa bēres Brāļu kapos. Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes

P. Radziņa bēres Brāļu kapos. Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes
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Pateicība.

Izsakām sirsnīgu pateicību valsts prezidentam, saeimas priekšsēdētājam, ministru 
prezidentam, valdībai, kara ministram, armijas komandierim, galvenā štāba priekš-
niekam, Lāčplēša kara ordeņa domei, Igaunijas valdībai un kara ministram, Igaunijas 
brīvības krusta domei, poļu tautas pārstāvim, ārzemju militāriem pārstāvjiem, visām 
karaspēka delegācijām, nelaiķa kolēģiem, studentu korporācijai „Tervetia”, draugiem, 
tuviniekiem, paziņām labvēļiem, cienītājiem un visiem, visiem, kas piedalījās mūsu mīļā 
dēla un brāļa ģenerāļa Pētera Radziņa izvadīšanā uz pēdējo dusu un pušķoja viņa kapa 
kopiņu ar jaukiem ziediem. Tāpat sirsnīgs paldies mācītājam Tēriņa kungam un garnizo-
na draudzes vadītājiem

PIEDERĪGIE
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P. Radziņa bēres Brāļu kapos. Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes

P. Radziņa bēres Brāļu kapos. Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes



618

P. Radziņa kaps 1934. gadā. Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes

P. Radziņa kaps 1938. gada 18. novembrī. Foto no Teiksmas Slaidiņas (brāļa mazmeitas) ģimenes
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PĒCVĀRDS

ĒRIKS JĒKABSONS

Ģenerālis Pēteris Radziņš 

Dzimta un dienesta sākums
19. gadsimta otrajā pusē norisinājās latviešu un igauņu tautu nacionālās konsoli-

dēšanās process, kurš galu galā abas tautas noveda pie neatkarīgu valstu izveidošanās 
1918. gadā. Taču līdz tam bija jānoiet garš un sarežģīts process. Tā dēvētajām „zemnie-
ku” tautām bija pakāpeniski, sarežģītā cīņā ar līdz šim pilnībā dominējušajiem baltvācu 
muižniekiem, kā arī šovinistiski un konservatīvi noskaņotajiem krievu ierēdņiem, jāieka-
ro saimnieciskā, politiskā un sabiedriskā ietekme savās zemēs. Tas bija izdarāms, vienīgi 
arvien lielākam skaitam latviešu un igauņu pārstāvjiem iegūstot izglītību un iekarojot 
zināmu stāvokli sabiedrībā. Protams, ka pastāvošajos apstākļos liela daļa no noteiktu 
turību ieguvušajiem ātri pārvācojās vai pārkrievojās, tomēr vienlaicīgi bija vērojams arī 
neizbēgamais nacionālās pašapziņas pieaugums zināmā sabiedrības daļā.

Pastāvot ierobežotām iespējām zemnieku dēliem iegūt nepieciešamos līdzekļus 
zināmu sabiedrisko stāvokli garantējošas civilās profesijas apgūšanai, 19. gadsimta 
70.–80. gados bija vērojams samērā vērā ņemams latviešu un igauņu pieplūdums Krie-
vijas armijas virsniekus gatavojošajās junkuru skolās, mācību maksu kurās pilnībā sedza 
valsts. Vēlākajos gados šī tendence pastiprinājās.282

Minēto ceļu izgāja arī neapšaubāmi viens no ievērojamākajiem latviešu un Latvijas 
valsts militārajiem darbiniekiem – ģenerālis Pēteris Voldemārs Radziņš.283 1880. gada 
2. maijā Vidzemes guberņas Valkas apriņķa Lugažu pagasta „Jaunvīndedžu” mājās (ap-
mēram 6 kilometrus no Valkas) reliģiozā lauksaimnieka ģimenē dzimušais P.  Radziņš 
izgāja tipisku tā laika latviešu zemnieka – saimnieka dēla izglītības iegūšanas ceļu – viņš 
staigāja ganu gaitās, iemācījās lasīt mājās kopā ar vecāko brāli, mācījās Lugažu lute-
rāņu draudzes skolā, Valkas pilsētas skolā un Nelsona privātskolā šajā pašā pilsētā uz 
vēlākās Latvijas un Igaunijas starpvalstu robežas. Pēc tam jauneklis izšķīrās iegūt sev 

282 Sīkāk sk.: Jēkabsons Ē. Latviešu tautības virsnieki Krievijas armijā 19. gs. otrajā pusē – 1907. gadā // 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 2006. Nr. 1, 74.–109. lpp.; Jēkabsons Ē. Latviešu tautības virsnieki Krievijas 
armijā 1907.–1914. gadā. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. XIII. Rīga, 2012, 9.–41. lpp.
283 P.  Radziņa biogrāfijas apraksts uzrakstīts, balstoties, pirmkārt, uz viņa Latvijas armijas dienesta 
pesrsoniskajā lietā (Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 5601. f., 1. apr., 5226. l.) esošajiem dokumentiem un 
Krievijas armijas dienesta gaitu saraksta (LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 44.–49. lpp.). Vēl izmantots: Latvijas 
armijas augstākie virsnieki 1918–1940. Biogrāfiska vārdnīca / Sastādītāji Ē. Jēkabsons, V. Ščerbinskis. Rīga, 
1998, 386.–387. lpp., u. c. 
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virsnieka profesiju. Pirmais mēģinājums iestāties armijā neizdevās, jo 16 gadus veco 
jaunekli neuzņēma nepilngadības dēļ. Pēc divus gadus ilgas zināšanu apguves mājās, 
vienlaikus strādājot tēva lauku saimniecībā, viņš kopā ar savu radinieku un skolas biedru 
Nikolaju Metuzālu (1917. gadā sasniedza pulkveža pakāpi) devās uz Pleskavu, kur vietējā 
kadetu korpusā nokārtoja armijas brīvprātīgā (t. s. savvaļnieka) pārbaudījumu, kas deva 
tiesības uz zināmiem atvieglojumiem kara dienestā, un 1898. gada 26. augustā (v. st.) 
kā ierindnieks ar II šķiras brīvprātīgā tiesībām iestājās Kalvarijā (Suvalku guberņā) dis-
locētajā 112. Urālu kājnieku pulkā.284 Septembrī pulks no vasaras nometnēm atgriezās 
kazarmās Kalvarijas pilsētā. Atvieglojumi brīvprātīgajiem patiesi bija ievērojami. Pulkā 
kopumā bija seši savvaļnieki – divi latvieši (P. Radziņš un „Žurba Nikulis”, kā viņš dēvēja 
Nikolaju Metuzālu, divi krievu muižnieku dēli un divi igauņi no Vīlandes apriņķa). Sākot-
nēji katrs tika iedalīts savā rotā, un katram tika ierādīta atsevišķa istabiņa ar zaldātu 
– apkalpotāju. Pēc neilga laika visi seši tika iedalīti mācību komandā, uz tās kursa izieša-
nas laiku visus novietojot vienā istabiņā un piešķirot uz visiem tikai vienu apkalpotāju. 
Mācību komandas kurss tika pabeigts 1899. gada 26. aprīlī, sekoja praktiskās šaušanas 
nodarbības un pārbaudījumi tajā, pēc tam mācību komandas kursu beigušie savvaļnieki 
tika iedalīti rotās (atkal ar atsevišķām istabiņām un apkalpotājiem), bet tie no viņiem, 
kuri gatavojās iestāties junkurskolās, tika atbrīvoti no dienesta pienākumu izpildīša-
nas, atļaujot gatavoties iestājpārbaudījumiem. Starp viņiem bija arī P. Radziņš un otrs 
latviešu savvaļnieks.

Dažus mēnešus pēc dienesta sākuma, 22. novembrī P. Radziņš rakstīja savam tēvo-
cim, ka ir „ar savu dienestu pilnīgi mierā”, 24. decembrī – „Esmu sveiks un vesels un pil-
nīgi laimīgs, jo par laimi sauc tādu stāvokli, kad cilvēks ar savu stāvokli un panākumiem 
pilnīgi mierā.” Arī 28. decembra vēstulē savai māsai P. Radziņš, kliedējot viņas bažas par 
savu izvēli, rakstīja: „Tu par daudz bēdājies par mani. Tas ir ne tik veltīgi, bet muļķīgi. 
Kāpēc Tev vajaga bēdāties, kad es priecājos, jeb Tu negribi, ka manas cerības izpildās, jo 
mani še nav neviens atdzinis, bet tā ir mana vēlēšanās un tas ceļš, pa kuru es tagad iemu 
iet uz manu nākotni, uz manu, var pat teikt, laimi, jo citur nekur nekādā citā dzīvē es 
nebūtu tik priecīgs. Kāpēc Tu bēdājies tik bērnšķīgi, jo Tev tik es neesmu un cits viss Tev ir 
tāpat kā agrāk, bet man ir pavisam otrādi: es pats tik esmu tas pats, bet cits viss man ir 
svešs un atņemts, un es tādēļ nebēdājos, es jūtos tagad uz ceļa, uz savas nākotnes ceļa 
un tādēļ Tev vajaga priecāties”. Ierindas dienests Krievijas armijā nebija viegls, kaut arī 
attieksme pret brīvprātīgjiem bija samērā laba (P. Radziņš vēstulē māsai raksta, ka „pret 
savvaļniekiem visi izturas par visam citādi, nekā pret vienkāršiem zaldātiem.”). Tiesa, 
brīvā laika ir maz un vēstules var rakstīt pārsvarā svētku dienās, kad nenotika mācības: 
„darba dienās ir ļoti maz laika”285. Tomēr dienesta grūtības, protams, lika sevi manīt un 
1899. gada 27. februārī rakstītā vēstulē savam krusttēvam Ādamam Radziņam Lugažu 
pagasta „Roņos” tikai pavēstīja, ka saņēmis atsūtītos trīs rubļus (spriežot pēc kontek-
sta, tā viņam konkrētajos apstākļos bijusi liela vērtība) un min apstākli, ka 26.–27. feb-
ruārī ir „Svētā dienas”, kuras no krieviem tiek lieliski svētītas gandrīz tāpat, kā ziemas 
svētki. Pie kam zaldāti, neskatoties uz visu savu nabadzību un trūkumu piedzeras un 

284 Ģenerāļa P. Radziņa piemiņai. Rīga, 1930, 3. lpp.
285 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk: LVVA), 5434. f., 2. apr., 60. l., l., 
212.–213., 215.–216., 217. lpp.
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apdzer pēdējos grašus.” Daži vārdi par sevi: „Man iet, kā līdz šim labi [..] pārmaiņas nekā-
das manā dzīvē tagad nav bijušas. Nekāda strāpe [sods] līdz šim man vēl nav uzlikta.”286

Pēc viena gada dienestā – 1899. gada 12. augustā jaunais karavīrs tika komadēts uz 
27. kājnieku divīzijas štābu, kur sekmīgi nokārtoja iestāšanās pārbaudījumus Viļņas kāj-
nieku junkurskolā un 1. septembrī uzsāka mācības tās jaunākajā klasē. Jau tā paša gada 
18. decembrī viņš tika paaugstnāts dienesta pakāpē par junkuru  – jaunāko unteroficieri. 
P. Radziņš pēc pirmā mācību gada nobeigšanas – 1900. gada 29. maijā tika pēc paša vēlē-
šanās, ģimenes apstākļu dēļ atskaitīts no junkurskolas un 31. maijā atgriezās 112. kājnie-
ku pulkā Kalvarijā. Notikušo izskadro viņa 1. jūnijā rakstītā vēstule vecākiem: „Mīļie ve-
cāki! Man jāpaziņo Jums ļoti nelaimīgs atgadījums, kas ar mani notika. Viss gāja labi, kā 
rakstīju biju pārcelts vecākā klasē. Sākās plānu ņemšana, kas arī gāja labi, es ne tikai sev, 
bet arī biedriem latviešiem palīdzēju. Vasaras svētku pirmās dienas pēcpusdienā gājām 
uz pilsētu, kur mani biedri par plānu un arī agrāko [?] palīdzību mani pacienāja ar alu. 
Nedomājat ka kad tā ir aizliegts dzert allu kāds beidz skolu, kas nebūtu dzēris skolā. Uz 
skolu es gāju kad man vēl atlika 3/4 stundas, bet priekš iešanas pilnīgi pietiek ½ stundas. 
Par nelaimi es izgāju drusku aplam un iznāca liels līkums, bet tomēr laika bija diezgan un 
es gāju ātri (nedomājat, ka es būtu piedzēries) un nekādi nevarēju domāt, ka būs vēlu, 
bet kad nonācu pie dežūrējošā oficiera, tad izrādījās, ka esmu por kādām minūtēm noka-
vējis, iesākās izskaidrošana, pie kam viņš saoda alus smaku, ko deva zināt priekšniecībai, 
par ko mani otru dienu atskaitīja no skolas, mani biedri bija izprasījuši atļauju līdz vēlam 
laikam un palika ilgāki un zināms dzēra daudz vairāk, bet nekas nebija tas bija mans 
likteņa lēmums, to jutu no jums pēc jaunā gada aizbraucot, ka atpakaļ nebūs jābrauc un 
gaidīju, kad man tas notiks; par priekšu domāju, ka eksāmeni neizdosies, bet tas nebija. 
Nevainojiet mani manas neuzmanības jeb traklulības pēc, jo tas tā nav. Tas bija man 
nolikts – tas nelaimes atgadījums, jo to pašu dienu lielā puse junkuru atnāca ar alus 
smaku, bet man bija tā nolemts. Es sevis pēc nebēdāju, jot as man būtu par mācību, bet 
tas, ka es Jūsu apbēdinu, es nevaru izturēt, jo Jūs no manis sagaidījāt tikai prieku un tam 
tā arī bija būt. Vispār jāsaka, ka pēc Ziemas svētkiem mana laime un mans harakteris 
lieliski griezās uz slikto pusi – nezinu, kas tam par cēloni bija, varbūt par maz Dievu lū-
dzu , es nekad negribēju tādas beiges un netik mani biedri, bet arī skolas oficieri [domā], 
ka es pārāk bargi sodīts, jo par visu gada būšanu junkuru skolā man nebij sodu grāmatā 
neviena rājiena, kad citam līdz 20 sodu pierakstīti. Lai irk ā būdams. Tas Kungsir devis, 
tas Kung sir ņēmis, tā Kunga vārds lai ir svētīts. Tagad esmu pulka savvaļnieks. Vēl reiz 
saku, ka mans liktens man neiet pie sirds, bet Jūsu apbēdināšana. Ja Dievs palīdzēs, viss 
var pārgriezties par labu, jo tiku atskaitīts ar tiesību rudenī atkal ar eksāmenu iestāties 
un, tā kā biju jau pārcelts vecākā klasē, tad varbūt atļaus likt eksāmenu vecākā klasē, tas 
vēl nav zināms. Varbūt, ka tas viss pēc iznāks par labu un varbūt, ja Dievs palīdzēs, būšu 
drīzāk par oficieri un iztaisīšu sev spožāku nākotni nekā mani biedri, jo pie ātras iešanas 
vienmēr krīt. Nav jau nekas tik pārāk ļauns notices; vissliktākais, kas var iznākt, ir tas, 
ka ja neatļauj vecākā klasē likt eksāmenu un ir jāpaliek jaunākā, kas jau nav tik bezgala 
ļauni, jo cik daudz savvaļnieku katru gadu ne…. cauri pie ieņemšanas un brauc otru gadu 
un sarēķinājot manus gadus – esmu viens no jaunākajiem, 1½ gada jaunāks par Nikuli, 
skolā 28 gadus veci un tomēr priecīgi. Otrkārt, ja Dievs palīdzēs, tas var nenotikt un varu 
tikt ieņemts vecākā klasē, tad bez Jūsu apbēdināšanas man nekas nav noticies. Ir jāap-
mierinās ar visļaunāko, arī ja jāpaliek otru gadu jaunākā klasē. 

286 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 270a. lpp.
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Man vecā adrese. Suvalkskoj gub., gorod Kalvarija, 112-j Uralskij polk, 1-a rota, vol-
noopredeljajushchamusja P. Radzinu.

Man daudz nerakstat – vienu vēstuli, labāki pelnītus pārmetumus nekā nožēlošanu. 
Naudas man nesūtat, jo nevaru pieņemt Jūsu grūti pelnīto naudu, kad sevis dēļ esmu kri-
tis. Novēlu Jums visu labu. Lai Dievs Jūsu pasargā no tādas nelaimes, kāda man ir uzbru-
kusi. Sveiki! Jūsu dēls un brālis Voldis (kas tagad nav cienīgs par jūsu dēlu saukties).”287  .  

Pēc trīs mēnešiem, sākoties jaunam mācību gadam (septembrī), viņš pēc iestājek-
sāmena tika atkal uzņemts savā, tagad jau vecākajā klasē, nobeigdams skolu ar I šķiru 
(tātad ar izcilību) 1901. gada augustā. Junkurskolā viņš bija mācījies un to beidzis kopā ar 
vairākiem latviešiem (vismaz pieciem) – vēlākajiem Latvijas armijas pulkvežiem Jēkabu 
Dombrovski un Pēteri Silenieku, pulkvedi–leitnantu Mārtiņu Kadašu un kapeiņa pakāpi 
Pirmajā pasaules karā sasniegušo Pēteri Lubānieti.

1901. gada jūlijā viņš tika iedalīts 113. Starorusskas kājnieku pulkā, bet 5. augustā 
paaugstināts par podpraporščiku; 9. augustā ieradies savā pulkā. Tā paša gada 22. no-
vembrī P. Radziņu paaugstināja par podporučiku, pārvietojot uz 24. Simbirskas kājnieku 
pulku, kurš bija novietots Ostrovā, Lomžas guberņā, Polijā. Sākotnēji bija jaunākā virs-
nieka dienests pulka 1. rotā. 1903. gada 14. maijā – 15. jūnijā viņš kopā ar pulka ierindas 
karavīru komandu izgāja viena mēneša apmācību sapieru dienestā 4. sapieru brigādē.

Krievijas – Japānas karš
1904. gada beigās Tālajos Austrumos sākās Krievijas – Japānas karš un ievērojams 

daudzums karaspēka un īpaši virsnieku tika no Krievijas Eiropas daļas komandēti uz vie-
nībām, kuras bija iesaistītas karadarbībā. Starp minētajiem virsniekiem bija arī podpo-
ručiks P. Radziņš, kurš 1905. gada janvārī, kā brīvprātīgais cauri Varšavai un Viļņai tika 
komandēts Mandžūrijā esošā krievu karaspēka virspavēlnieka rīcībā. Virsnieka sirds 
bija nemierīga. Caurbraucot Viļņai, 23. janvārī (v. st.) rakstītajā vēstulē vecākiem viņš 
izteica savu satraukumu par viņiem un Latvijā notiekošajiem nemieriem: „Jūsu pusē ta-
gad nemieri ir, pie tam neesmu no Jums jau sen nekādas ziņas dabūjis” (pēdējā vēstule 
no mājām bija saņemta oktobrī). Februāra sākumā viņš ieradās Omskā un tika iedalīts 
10.  Sibīrijas Omskas kājnieku pulkā.288 Martā pulks ieradās Tālajos Austrumos. P.  Ra-
dziņš 17. martā tika iecelts par 1. rotas pagaidu komandieri (pildīja šos pienākumus līdz 
1905. gada 9. novembrim) un kā tāds guva savas pirmās ugunskristības, piedaloties aiz-
stāvēšanās kaujās ar Japānas karaspēku „Sipingajas” pozīcijās. 1. augustā viņš vēstulē 
no Hersū skaidroja krusttēvam novēlotās atbildes iemeslu: „Biju uz ceļu taisīšanu un uz 
vietas palikām ne ilgāki kā 3-4 dienas, kad atkal pārgājām uz jaunu vietu. Tagad atkal 
esmu uz vecās vietas un daudz maz pastāvīgas dzīves. Dzīvoju ķīniešu mājās [...] Dzī-
voju, ka labāki nevar iedomāties. Pa lielākai daļai dienu pavadu gandrīz bez kāda darba. 
Tikai pastaigādamies aizeju uz rotu apskatīt, ko tur dara. Mācības ir ik pāra dienas un ne 
vairāk kā 2 stundas, un otras ik pārdienas rota iet uz tilta būvēšanu, tur es ļoti reti eju, 
un, ja eju, tad tikai uz kādu pusstundu. Citu laiku pavadu kā patīkas [...] Kamēr vēstu-
le aizies, tikmēr jau būs zināms, vai miers noslēgts jeb turpinās karu. Ja būs miers, tad 
gan tik drīz no Mandžūrijas prom vēl nevarēs tikt, kamēr tik liels daudzums sanāks uz 

287 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 208.–210. lpp.
288 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 258.–259. lpp. 
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dzelzceļu stanciju tuvumu un tad gaidīšana pēc strēķes. Zināms, kuri tiks pirmie galā, tie 
varēs drīzumā, bet pēdējiem būs ļoti ilgi ko gaidīt. Un arī pēc tam vēl oficieriem būs ļoti 
daudz darba aizvadīt tik daudz rezervistu atpakaļ un vispār ierīkot kārtību. Tad vēl pilnī-
ga nezināšana, ja būs miers, kur tad palikšu, vai nu Omskā, vai atpakaļ uz veco pulku, jeb 
vēl kur nebūt citur. Vēl jau neesmu daudz vairāk kā pusgadu, kamēr no mājas aizbraucis 
un kad Polijā dienēju, tad jau dažreiz pagāja vairāk nekā gads, kad braucu pie Jums, tādēļ 
nav par ko bēdāt, ja vēl ir zināms, ka man iet labi.”289 

Tā paša gada 18. oktobrī viņš tika paaugstināts poručika dienesta pakāpē, bet 15. ok-
tobrī informēja ar pastkarti savu krusttēvu, ka „tagad dzīvo siltā istabā, zaldāti visi ķīnie-
šu mājās. No šejienes iesam taisni uz dzelzceļa stanciju, kad būs mūsu reize uz mājām 
braukt. Ceru, ka uz novembra beigām tiksim no šejienes prom. Tātad uz Ziemassvēt-
kiem domāju būt Omskā.”290 27. oktobrī ar pavēli 1. Mandžūrijas armijai poručiks Ra-
dziņš saņēma savu pirmo apbalvojumu – III šķiras Svētā Staņislava ordeni (par „teicami 
centīgu dienestu kara laikā ar Japānu”). Pulks atgriezās Omskā. 30. aprīlī viņš rakstīja 
vecākiem, ka solītā pārcelšana uz Eiropu joprojām nav notikusi: „Dzīvoju Omskā un gai-
du kā gaidīju divus mēnešus atpakaļ [...] Tagad Omskā esmu ieradies tikpat kā mājās, 
jo pastāvīgas mājas jau nevar būt. [...] Kā iet pa Eiropas Krieviju – lasu pa druskai avīzes 
un gaidu, kas iznāks no „gosudarstvennoj dumi” [kiriļicā], tāpat kā Jūs. Še Omskā viss 
iet diezgan mierīgi, jo še ir diezgan daudz karaspēka un tādēļ nekādas nekārtības nevar 
būt un par uzbrukumiem un laupīšanu nav nekādas runas. Domāju, ka tagad arī pa Jūsu 
pusi vajaga mierīgāki palikt, jo tagad visi gaida uz dumas iznākumiem un uz likumīga 
ceļa ņemšanu.”291

Krievu – japāņu karš beidzās ar Krievijas sakāvi. Pēc tam lielākā daļa no Eiropas at-
komandēto virsnieku atgriezās savās iepriekšējās dienesta vietās. Tādu rīkojumu saņē-
ma arī P. Radziņš un 1906. gada 18. maijā tika pārcelts atpakaļ uz 24. kājnieku pulku. Viņš 
atstāja Omsku, izbraukdams cauri visai revolucionāro notikumu apņemtajai impērijai, 
20. augustā atgriezās savā vecājā 24. Simbirskas pulkā Polijā, Ostrovā un tika iecelts par 
podpraporščiku skolas pārzini: „Tagad pulkā mācu feldfēbeļus un dažus unteroficierus uz 
podpraporščika eksāmenu. Mācīšana – stundās no 8 līdz ½12 priekšpusdienās, tās ir trīs 
stundas ar starpbrīžiem pa 15 min[ūtēm]. Visa pēcpusdiena man ir brīva. Pasāku stundas 
27-ā [septembrī] un mācības gads līdz 1-am maijam, kad viņiem būs eksāmens un pēc 
tam 4 nedēļas lauka praktiska mācība. Tā tad darbs man pilnīgi viegls un patīkams un 
pilnīgi patstāvīgs, tā kā man nav vairāk priekšniecības, kā pulka komandieris, kurš, zi-
nāms, var tikai ļoti reti apskatīt, kā iet uz priekšu ar mācībām.” Vienlaikus no oktobra 
viņš tika iecelts par pulka bibliotekāru. Virsniekam kārtējo reizi bija jāuzsāk sava dzīvok-
ļa iekārtošana: „Tagad atkal sāku ierīkot savu korteli, jo man nekā priekš korteļa lietām 
nebija, kādēļ tagad atkal viss jāiegādā” (21. augustā, uzreiz pēc atgriešanās no Omskas, 
P. Radziņš saņēma no vecākiem pirms kara drošības dēļ viņiem nosūtīto savu grāmatu 
sūtījumu.292 Dažus mēnešus vēlāk – 24. novembrī viņš rakstīja: „Nodarbojos savā skolā 
ar feldfēbeļiem, no kuriem dažam jau ir drīz uz 40 gadiem, bet sēž un mācās: labs nāk 
ar mācīšanos. Pats mācos atkal pa māju un tā darba pilnas rokas, tā brīvā laika ļoti maz, 
reti kad iznāk, ka es aizeju pa vakaru kur nebūt viesos un esmu gandrīz visas pazīstamās 

289 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 253a.–254a. lpp. 
290 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 266. lpp.
291 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 260.–261. lpp.
292 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 262.–263. lpp. (P. Radziņa 1906. gada 29. septembra vēstule vecākiem)
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famīlijas atstājis. Jaunie zaldāti visi jau ir atnākuši. Latvieši atnāca pirmie, tā ka tie priekš 
mums ir tie tuvākie, jo krievi ir no tālākām guberņām”. Savukārt 1907. gada jūnijā viņš 
rakstīja vecākiem par tikko viņa vadībā podpraporščiku kursus beigušajiem un mierīgo 
dienestu pēc tiem (šī iemesla dēļ viņš atlika plānoto atvaļinājumu uz rudeni, kad no tā 
būs lielāka jēga, uz mājām, tātad, šķiet tajā brīdī V. Radziņš vēl neplānoja iestāšanos 
Ģenerālštāba akadēmijā”. Vienlaikus viņš vēstulēs skar arī visā valstī joprojām aktuālo 
revolucionāro notikumu un to izraisīto pārmaiņu jautājumu: „Otra duma arī atvaļināta. 
Še viss pilnīgi mierīgs, kā arī agrāki – še, Lomžas guberņā nav nekādas nemierības biju-
šas. A Kijevā, kā šodien lasīju, ir 4. jūnijā zaldātu nemierības bijušas, bet tūliņ nobeigtas. 
Tagad gan var gaidīt, ka še un tur kādas nekādas nemierības būs vairāk, nekā pa dumas 
laiku. Pēc mana aprēķina tagad Krievijā drīzumā mierīga dzīve nav gaidāma: politiskais 
līdzsvars nevar īsā laikā iestāties. Padzīvosam, redzēsam, kas būs nākamībā. Pulka dzīvē 
gan nav gandrīz nekas ārkārtīgs jūtams, varbūt tikai tas, ka viss ir daudz dārgāks, nekā 
agrāki. Tagad pat lēģeros spēlē mūzika, kura man caur vaļēju logu dzirdama un tāpat arī 
viss cits iet savā ikdienišķā gaitā. Tikai oficieru ļoti maz, tādēļ visiem ļoti daudz darba.”293 
Tomēr uztraukums par mājiniekiem vēstulēs jūtams, piemēram, 1906. gada 29. septem-
brī viņš, acīmredzot atbildot uz mājinieku lūgumu sagādāt revolveri (acīmredzot – dro-
šībai), rakstīja: „Revolvera līdz šim neesmu dabūjis. Domāju, ka būs jābrauc uz Sosnovi-
cu, no kurienes varētu aizbraukt uz Vāciju un tur pirkt, kas patīkas. Še vispār ir ļoti grūti 
dabūt, jo bodes nav un ja kur nebūt ir, tad ļoti slikti. Domāju, ka apakš rokas arī Valkā 
var dabūt, ja ne, tad rakstat, tad kur nebūt izdabūšu.” Jāpiezīmē, ka šajā laikā mierīgā 
dzīve pulkā bija izskaidrojama arī ar to, ka puse no pulka vienībām (vairāki bataljoni, kas 
nomainīja viens otru) bija novietota Sosnovecā pie Vācijas robežas.294 

Minētā iemesla dēļ P. Radziņš mēdza izbraukt cauri Sosnovicai (līdz kurai dzelzceļa 
biļete viņam bija par brīvu) uz Vāciju. Piemēram, 1906. gada 24. novembrī viņš rakstīja 
vecākiem: „Drīz būs Ziemassvētki. Nezinu, kā tagad tos še pulkā pavadīs, jo oficieru ir 
ļoti maz. Pa svētkiem, kad nav ko darīt un kur iet, tad ir diezgan garlaicīgi, kādēļ es svēt-
kus gandrīz nekad ar prieku negaidu, īpaši ziemā, kad nevar nekur iet un mājā būt arī nav 
nekāda prieka. Ja iznāks, tad pa svētkiem uz divi jeb trīs dienām domāju braukt uz Vāciju 
kādā robežas pilsētiņā, kur varbūt oficiera formā, ja tālu no robežas, tad nevar oficieru 
formā būt. Tagad man labi braukt, jo tur – Sosnovicā mūsu 2 bataljoni un tagad tur būs 
man labs biedris palkavnieks, kurš man apsolīja pasi sagādāt un pie kura varēšu apmes-
ties.”295 27. decembra vēstulē vecākiem teikts: „Šodien trešā Ziemassvētku diena. Pirmo 
dienu nodzīvoju visu dienu mājās. Vakar klubā bija Ziemassvētku eglīte priekš bērniem 
un priekš lieliem balle, kā tas katru reizi mēdz būt. Es gribēju aizbraukt uz Sosnovicu, 
bet pie manis atbrauca viens bijušais pulka oficieris, tagad Lomžas apriņķa priekšnieks 
un tādēļ paliku še. Šodien viņš aizbrauca. Es tagad rītu no rīta braukšu uz Sosnovicu uz 
kādām dienām. Tagad tur palkavnieks – mans labs pazīstams un no turienes uz Vāciju. 
Tuvākā Vācijas pilsēta no turienes ir tikai 15 minūtes ceļa.” Šajā laikā, izmantojot apstāk-
li, ka pulka bibliotēkas piešķirtie un neizmantotie naudas līdzekļi bija pieauguši līdz 
1000 rubļiem (gadā piešķīra apmēram 450 rubļus, bet divos iepriekšējos gados virsnieki 
šajā ziņā bija neaktīvi), P. Radziņš bija pasūtījis uz nākamo gadu avīzes un žurnālus par 

293 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 241.–242., 256. lpp.
294 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 263. lpp. 
295 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 257. lpp. 
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150 rubļiem (tajā skaitā žurnālu vācu valodā „Die Moderne Kunst”) un gatavojās pasūtīt 
izdevumus vēl par 250 rubļiem.296

Ģenerālštāba akadēmija 
Galvenā no Krievijas augstākajām mācību iestādēm bija Nikolaja Ģenerālštāba aka-

dēmija (no 1909. gada nosaukums: Imperatora Nikolaja kara akadēmija). Pilns mācību 
ilgums tajā bija trīs gadi, nobeidzot t. s. papildklasi, taču augstākā militārā izglītība tikai 
iegūta arī, pabeidzot divas klases. Akadēmijā bija Ierindas un Ģeodēzijas nodaļas.

Acīmredzot jaunais poručiks P. Radziņš kara laikā ar japāņiem un arī pēc tā bija iz-
cēlies ar savu militāro talantu, jo jau 1907. gada 20. augustā viņš tika komandēts kārtot 
iestājeksāmenus prestižākajā Krievijas militārajā mācību iestādē – Nikolaja Ģenerālštā-
ba akadēmijā Pēterburgā, kurā konkurss bija tik liels, ka tika uzņemts tikai vidēji katrs 
trīsdesmitais kandidāts.297 P. Radziņš spīdoši izturēja abu pakāpju eksāmenus (sākotnē-
ji – pie sava kara apgabala štāba, vēlāk – pašā akadēmijā) un 15. oktobrī tika ieskaitīts 
akadēmijas jaunākajā klasē kā klausītājs. 1908. gada decembrī vēstulē krusttēvam viņš 
rakstīja: „Pa dienu akadēmijā, pa vakaru mājās. Akadēmijā lekcijas beidzas 20-ā [decem-
brī] un sākas 7-ā janvārī, pa šo laiku varu krietni atpūsties un izgulēties. Pa darba dienām 
jau tik krietni izgulēties nesanāk, jo gulēt eju 1-os un 2-os un augšā ceļos 8-os, tātad sa-
nāk 6-7 stundas.”298 Mācību laikā (1909. gada 1. oktobrī) viņu paaugstināja štābkapteiņa 
pakāpē. 1909. gada 21. augustā P. Radziņš ar I šķiru299 beidza akadēmijas otro klasi un 
tika ieskaitīts akadēmijas papildus kursā. 1910. gada 26. maijā viņš „sekmīgi” beidza arī 
papildus kursu ar diplomdarbu „Rezerves loma augstākās priekšniecības rokās” un tika 
paaugstināts par kapteini, bet jūnijā pieskaitīts Ģenerālštābam, komandējot Varšavas 
kara apgabala štāba rīcībā. Diplomdarbs tika atzīts par spīdošu un tādēļ ne tikai publi-
cēts Ģenerālštāba akadēmijas mēnešrakstā („Akademičeskij Vestņik”), bet arī iespiests 
grāmatas veidā un atzīts par izmantojamu augstākā komandējošā sastāva apmācībā. 
Kā akadēmijas beidzējam izlaidumā tika piešķirti 300 rubļi zirga un piederumu iegādei.

Ģenerālštābam pēc beigšanas tika pieskaitīti (iegūstot arī tiesības ieņemt attiecīgus 
amatus štābos un pirms dienesta pakāpes nosaukuma lietot vārdu „ģenerālštāba” ieguva 
tikai labākie (ar I šķiru) beidzēji. Šajā laikā akadēmijā mācījās vairāki latvieši – 1907. gadā 
akadēmiju (2-gadīgo kursu bez papildklases) beidza Pēteris Zītars, 1909. gadā – Jukums 
Vācietis (ar II šķiru), 1910. gadā – Pēteris Radziņš, 1911. gadā – Eduards Aire, 1912. gadā – 
Kārlis Radziņš (II šķira, pēc beigšanas paaugstināts par štābkapteini un atgriezās savā 
90.kājnieku pulkā300), Eduards Laimiņš (Ģeodēzijas nodaļas 2-gadīgais kurss) u. c. 

296 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 264. lpp.
297 Pipes R. Rewolucja Rosyjska. Warszawa: 1994, s. 66. 
298 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 239.-240. lpp.
299 Latviešu konversācijas vārdnīca. 17. sēj. Rīga: 1938, 34779. sleja.
300 LVVA, 5601. f., 1. apr., 5225. l., 2.-18. lpp.
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Dienests
1910. gada jūnijā kapteini P.  Radziņu nosūtīja dienestā uz Varšavas kara apgaba-

la štābu. Sekoja vairākus mēnešus ilgs komandējums 6. kājnieku divīzijas štābā un no 
1910. gada novembra – divu gadu dienests rotas komandiera amatā 32. Kremenčugas 
kājnieku pulkā Varšavā (ierindas dienesta rotas komandēšanas cenza iegūšanai), laiku 
pa laikam aizvietojot 8. divīzijas štāba adjutantu pēdējā prombūtnes laikā. Saskaņā ar 
citu Varšavas garnizonā šajā laikā dienošo latviešu atmiņām, viņi bijuši lepni, jo daudzi 
krievu virsnieki sarunās uzsvēruši, ka latvietis Radziņš ir „spējīgākais virsnieks Varšavas 
kara apgabalā”.301 Pēc rotas komandēšanas cenza iegūšanas 1912. gada novembrī viņš 
tika oficiāli ieskaitīts dienestā kā ģenerālštāba virsnieks un nozīmēts par 38. kājnieku 
divīzijas štāba adjutantu Brestļitovskā. Laiks bija saspringts, paša P. Radziņa nākamajā 
rudenī izteiktiem vārdiem runājot,”visu laiku bija ļoti nemierīgs, kad katru dienu varēja 
gaidīt kara sākumu” un „izgājušo ziemu jau bija tā kā uz kara gaidīšanu”. Tikai 1913. gada 
pavasarī stāvoklis normalizējās un martā tika atvaļināti dienestā aizkavētie zaldāti, ku-
riem bija jābūt atvaļinātiem jau rudenī. Šajā laikā P. Radziņš dzīvoja divīzijas štāba ēkas 
otrajā stāvā. Savu dienas režīmu viņš aprakstīja sekojoši: „Es dzīvoju kā jau nu vienmēr: 
pa dienu daru savus dienesta darbus, pēc tam pastaigājos un vakarā atkal vai nu ko daru 
vai lasu […] pusdienas man denščiks nes no viena pulka kluba.” Amats prasīja atraša-
nos biežos komandējumos. Savukārt 1913. gada aprīļa beigās, sakarā ar divīzijas štāba 
priekšnieka paaugstināšanu amatā, P. Radziņam bija uz vairākiem mēnešiem, līdz jau-
nieceltā priešnieka ierašanās laikam, jāuzņemas viņa pienākumu pildīšana (šī iemesla 
dēļ kārtējo reizi neizdevās aizbraukt atvaļinājumā pie vecākiem uz dzimtajām mājām). 
Vasarā karaspēks izgāja no Brestļitovskas uz nometnēm, kas atradās 5–6 kilometrus no 
pilsētas, un divīzijas štāba priekšnieka vietas izpildītājs P. Radziņš, sakarā ar to, ka šoreiz 
viņam nebija iekārtota dzīvesvieta nometnēs, katru rītu plkst. 9 ar štāba zirgu no pilsē-
tas devās uz turieni, bet ap plkst. 17 – atpakaļ. Arī Līgo vakars un Jāņu diena virsniekam 
pagāja, tikai vakarā pastaigājoties, bet Jāņu dienā – „izpildot dienesta darbus”. Vēstulē 
vecākiem 1913. gada 12. jūlijā, kurā viņš stāsta par šiem saviem pienākumiem, P. Radziņš 
nedaudz pauž arī savu dzīves filozofiju: „Jāstrādā jau ir visiem, kas grib ko sapelnīt vai uz 
priekšu tikt, bez darba jau nekas pats par sevīm nenāk: kā bez naudas neko nevar pirkt, 
tā bez darba neko nevar iegūt, un ja grib savus pienākumus un darbus kārtīgi izpildīt, 
tad būs visur diezgan labi.” Šajā laikā viņš ar lepnumu rakstīja, ka tikko Varšavā saticis 
kādu virsnieku kapteiņa dienesta pakāpē, kas gadsimtu mijā dienējis kā poručiks Viļņas 
kājnieku junkurskolā, kad Radziņš tur mācījies. Tagad abi bijušu kapteiņi, taču Radziņš – 
ģenerālštāba kapteinis, „kas zināms, ir daudz vairāk par vienkāršu kapteini”. Turpat viņš 
ar zināmām skumjām atzīmēja, ka no „vecajiem biedriem”, ar kuriem kopā mācījies, 
sakari ir vienīgi ar Valkas skolas un Viļņas junkurskolas biedru „Žurbu Nikuli” (Nikolaju 
Metuzālu), kā arī ērģermnieku, 1901. gadā Odesas junkurskolu beigušo, Jāni Kureli, kurš 
kā štābkapteinis dienēja Pēterburgā.302

1913. gada 3. novembrī P. Radziņš rakstīja vecākiem: „Pa ziemu vairāk mājās dzīvoju 
un, ja nākas braukt dienesta darīšanās, tad uz kādu dienu, bet ne uz nedēļu vai vairāk, 
kā tas bija pa vasaru. Tagad pa ziemu man katru nedēļu sanāk braukt uz pulkiem, kuri 

301 Unāms Ž. Trīs brīvības cīņu vadoņi: Kalpaks, Balodis, Radziņš. Rīga, 1936, 73. lpp.
302 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 88.–89., 237.–238. lpp.
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nav Brestļitovskā, bet braukšana būs tā, ka no rīta aizbraukšu un vakarā būšu mājās, jo 
pulki nav tāļu: 45, 68 un 93 verstis pa dzelzceļu, bez tam kādas reizes pa ziemu braukšu 
uz Varšavu. Varšava (200 verstis) ir no manis tālāk, nekā no Jums Rīga, bet priekš manis, 
tā kā esmu ieradis ļoti bieži braukt pa dzelzceļu, tā izliekas ļoti tuvu un uz turieni tādēļ 
braucu apmēram ne retāk kā reizi pa mēnesi gan dienesta, gan savās vajadzībās. Pie 
tam arī dažreiz tā: aizbraucu vienu dienu un otru dienu agri no rīta esmu atkal atpakaļ. 
Dažādās dienesta darīšanās esmu visu Poliju tā izbraukājis, ka ir ļoti maz tādu vietu, kur 
vēl neesmu bijis un tādēļ zinu to tikpat labi, kā Jūs Vidzemi.”303  

1914. gada P. Radziņu piekomandēja aviācijas daļām Varšavā ar mērķi kā ģenerāl-
štāba virsnieku iepazīstināt ar kara aviācijas dienestu.304 Kopā ar pilotu veicot apmācību 
lidojumu ārpus Varšavas, lidaparāts nelielā augstumā cieta avāriju un ietriecās zemē. 
Lidmašīna bija sadragāta, sēdeklis, uz kura sēdēja P. Radziņš, pārplīsa, taču abi ar pilotu 
palika nopietni neskarti, spēja aiziet līdz tuvākajai dzelzceļa stacijai un ar vilcienu at-
griezties Varšavā.305

Pirmais pasaules karš
1914. gada vasarā sākās Pirmais pasaules karš, kurā Polijā dislocētās Krievijas ar-

mijas daļas tika ieasaistītas uzreiz. P. Radziņš tika steigšus atkomandēts uz 38. divīzijas 
štābu. 38. divīzijas daļas 5. armijas sastāvā piedalījās kaujās, sākot ar 1914. gada augustu 
(pie Ravkas, Lodzas, Mlavas u. c.), un P. Radziņš personiski ņēma dalību daudzās no tām, 
kopā ar visām Krievijas Rietumu frontē esošajām Krievijas armijas daļām piedzīvojot gan 
pozīciju kara grūtības, gan sakāves rūgtumu un pakāpeniski atkāpjoties no Polijas un 
Lietuvas. Par 1914. gada kaujās parādīto varonību P.  Radziņš saņēma augstāko Krievi-
jas armijas virsnieka apbalvojumu – Svētā Jura (Georgija) ordeņa IV šķiru (bez tam viņš 
Krievijas armijas dienestā bija apbalvots ar Svētā Staņislava ordeņa II un III šķiru, kā arī 
Svētās Annas ordeņa II, III un IV šķiru). 1915. gada aprīlī un maijā divīzija jau cīnījās Šauļu 
un Jelgavas rajonā, tādējādi P.  Radziņš bija nonācis savā dzimtenē. Tomēr jau tā paša 
1915. gada maijā viņu iecēla par Novogeorgijevskas (Modļinas) cietokšņa štāba vecāko 
adjutantu. Drīz pēc tam cietoksni ielenca vācu karaspēks un jūlijā – augustā pie tā nori-
sinājās smagas aizstāvēšanās kaujas. P. Radziņš bija starp tiem, kuriem augusta sākumā, 
kad vācu karaspēks jau bija ieņēmis cietokšņa ziemeļu fortus, izdevās, paņemot līdzi 
svarīgākos dokumentus un karaspēka daļu karogus, lidmašīnā atstāt ielenkto cietoksni 
un ierasties Belostokā. Lidojums bija ļoti bīstams. Bijis jālido tikai formastērpos, bez mē-
teļiem, jo „mašīnas celtspēja jau tā bija apgrūtināta līdz pēdējam”. Lidmašīna bijusi ie-
priekš mīnēta, lai, krītot ienaidnieka rokās, tas neiegūtu svarīgo dokumentāciju. Nerau-
goties uz ienaidnieka uguni, lidmašīnai izdevies šķērsot tā ieņemto teritoriju un nonākt 
Belostokā. Lidotāji bijuši laimīgi, kaur arī „stipri pārsaluši”, bet lidaparāta korpusā vairā-
kās vietās bijušas redzamas ložu trāpījuma vietas. Divas šrapneļu lodes bijušas iestrēgu-
šas arī propellerā un jāsecina, ka tas nebija salūzis tikai laimīgas nejaušības dēļ.306

303 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 223.–225. lpp.
304 Latvijas darbinieku galerija 1918–1928 / P. Krodera redakcijā. Rīga, 1929, 110. lpp.
305 Radziņš A. Manas atmiņas...., 321. lpp.
306 Radziņš A. Manas atmiņas...., 321. lpp.
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No 1915. gada augusta līdz novembrim P. Radziņš pildīja sevišķu uzdevumu virsnieka 
pienākumus Rietumu frontes štābā, bet 1915. gada novembrī viņu nozīmēja par 8. Sibī-
rijas strēlnieku divīzijas štāba priekšnieka vietas izpildītāju, decembrī paaugstināja par 
apakšpulkvedi, bet 1916. gada februārī iecēla par 61. kājnieku divīzijas štāba priekšnieku. 
No 1915. gada oktobra līdz 1916. gada jūnijam P. Radziņa karaspēka daļas cīnījās pozīciju 
karā ar Vācijas karaspēku Baranoviču rajonā Baltkrievijā. Pēc tam 61. divīzija tika pār-
sviesta uz Rumānijas fronti, kur no 1916. gada augusta līdz septembrim piedalījās ne-
pārtrauktās kaujās pret Austroungārijas armiju Dobrudžā. Faktiski šajā laikā P. Radziņš 
atbildēja par karaspēka grupas operatīvo darbību, kurā bez 61. divīzijas ietilpa arī 1. serbu 
brīvprātīgo divīzija un dažādas vienības no vairākām Rumānijas armijas kājnieku divīzi-
jām (kopumā pat līdz piecu divīziju apmēriem). No 1917. gada sākuma ļīdz decembrim 
61. divīzija bija iesaistīta pozīciju karā pie „Lejas Seretas”. 

1917. gada 12. martā P. Radziņš rakstīja savam krusttēvam: „Tagad Jums jauna valdī-
ba un tādēļ daudz pārgrozījumu – tagad esat atsvabinājušies no saviem vāciešu muiž-
niekiem” (paužot arī cerību par kara izbeigšanos rudenī, Vācijai piekāpjoties un slēdzot 
miera līgumu), bet 14. jūnijā, atrazdamies Odesā dažu nedēļu ilgā atvaļinājumā veselības 
uzlabošanai: „Domāju, ka pār Jūsu pusi tagad jauna kārtība būs jau pilnībā iestājusies un 
atkal visi darbi iet savā gaitā bez nemieriem un dažādām pārtraukšanām. Par latviešiem 
ļoti maz lasu krievu avīzēs un tādēļ diezgan maz zinu, kā pie Jums iet revolūcija un kāda 
kārtība ir un ko grib latvieši – kā latvieši grib savu nākamību ierīkot. Kā tagad rādās, tad 
vismierīgāki revolūcijas laiks ir pārgājis Latvijā un kārtība pastāv visu laiku. Tagad brīva 
Latvija pēc kara varēs iesākt labu dzīvi, jo nebūs vairs vācu muižnieku nospiešanas un 
nekārtības.”307

1917. gada jūlijā, jau revolūcijas un lieliniecisma izraisītā haosa apņemtajā armijā, 
P. Radziņš tika paaugstināts pulkveža dienesta pakāpē. Arī pēc lielinieku 1917. gada no-
vembrī Petrogradā un Maskavā veiktā apvērsuma Rumānijas frontē esošajās karaspē-
ka daļās saglabājās zināmas militārās disciplīnas atliekas (atšķirībā no citām frontēm, 
kur lieliniecisma iespaida rezultātā karaspēks faktiski izjuka), tādēļ 61. divīzijas štāba 
priekšniekam P. Radziņam, kurš šajā laikā bija tieši atbildīgs arī par sev operatīvi pakļau-
to 8. strēlnieku divīziju, izdevās saglabāt kārtību šajās Besarābijā izvietotajās vienībās. 
Tikai 1918. gada 26. februārī, kad lieliniecisma iespaids ievērojami pieauga un no Odesas 
Besarābijā sāka iebrukt lielinieku vienības, P. Radziņš izformēja abas minētās divīzijas un 
pats devās uz Rumāniju, kur neilgu laiku palika.

Raksturs
P. Radziņa raksturs un noskaņojums labi atklājas viņa privātajā sarakstē ar ģime-

ni. Piemēram, 1917. gada 12. martā viņš rakstīja krusttēvam: „Šobrīdi mana dzīve iet ļot 
mierīgi un diezgan daudz brīva laika, kad var lasīt un rakstīt cik patīk. Tagad sākas pa-
vasaris, kad vispār priecīgāka dzīve un var pastaigāties un pabraukāties. Pa ziemu ļoti 
nepatīkami pastāvīgi no rīta līdz vakaram istabā sēdēt.”308 P. Radziņš pēc iespējas regu-
lāri brauca atvaļinājumos uz mājam, interesējas, kā klājas radiem, kaimiņiem, informēja 
tuviniekus par tādām redzētajām, acīmredzot dzimto vietu atmiņas uzjundošām ainām, 

307 LVVA, 5434, 2. apr., 60. l., 220.–221. lpp.
308 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 243. lpp. 
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piemēram, par rudzu pļaušanu pie Brestļitovskas (aprakstot tehniku, kādā tas tiek da-
rīts, jo labi zin, ka tuviniekiem tas ir interesanti). Kopumā atvaļinājumums viņš samērā 
regulāri pavadīja vecāku mājās Vidzemē. Pirmajos gados pēc junkurskolas atvaļinājums 
bija 1902. gada 12. jūlijā – 2. augustā, 1903. gada 27. augustā – 23. septembrī, 1904. gada 
4. septembrī – 1. oktobrī, 1906. gada 3. jūnijā – 3. augustā.309

1906. gada 29. septembrī vēstulē vecākiem rakstīts: „Pie tam rakstat man vairāk par 
visu: par Jūsu plāniem uz nākamību un par aprēķinājumiem. Ja kas jauns, rakstat biežā-
ki.” Savukārt 1906. gada 27. decembrī: „No Jums jau ilgi neesmu vēstules dabūjis, kādēļ 
domāju, ka drīzumā dabūšu. Kad Jūs ko jaunu iesākat, tad rakstat man. Un vispār par 
savu dzīvi: kā iet un ko darat. Pēdējā laikā Jūs ļoti reti rakstat. Vēl reiz vēlu Jums laimīgu 
1907. gadu – lai piepildās Jūsu vēlēšanās un cerības”.310 

1913. gada 10. martā viņš rakstīja vecākiem: „Man nebij neviens rakstījis, ka papa tik 
slims, ka pat slimnīcā un ar ko papa bija slimojis. Paldies Dievam, ka tagad ir palabojies, 
lai gan no vēstules nezinu, kāds ir tagad papas veselības stāvoklis. Man, paldies Dievam, 
iet diezgan labi un esmu sveiks un vesels. Ja jau iznāks, tad varbūt uz Lieldienas svēt-
kiem uz kādām dienām atbraukšu pie Jums, apskatīt kā Jūs dzīvojat, ko darat un parunāt 
un t. t., jo tagad jau ļoti ilgi, kamēr neesam kopā bijuši – redzējušies. Par Otillas meitiņas 
miršanu arī es neko nezināju, jo Otilla man neko nerakstīja.” (Otilija – P. Radziņa māsa).

Visas vēstules vecākiem, māsai, krusttēvam viņš parasktīja ar sava otrā vārda „Vol-
demārs” saīsinājumu – Voldis. 

Ukraina 
Pēc 1917. gadā Krievijā notikušajām pārmaiņām sākās strauja apspiesto un augstu 

nacionālās pašapziņu vēsturiskās attīstības rezultātā sasniegušo impērijas tautu atbrī-
vošanās kustība. Pie šīm tautām, pirmkārt, piederēja Baltijas, Somijas, Polijas un Lietu-
vas, Aizkaukāza un Vidusāzijas tautas. Sevišķi noteikti savas neatkarības prasību izvirzīja 
ukraiņi, kuru teritorija pirms Pirmā pasaules kara nebija vienota – daļa no tās atradās 
Krievijā, daļa – Austroungārijā. Pirmā pasaules kara beigās, sabrūkot Krievijas impērijai, 
1917. gada martā Kijevā tika izveidota Ukrainas Centrālā rada (UCR), kura izvirzīja prasī-
bu pēc autonomijas un tāpēc nonāca konfliktā ar Petrogradā esošo Krievijas Pagaidu 
valdību. Tika sākts formēt ukraiņu nacionālo karaspēku, kuru atamans (komandieris) 
bija ģenerālis Pāvels Skoropadskis. Pēc lielinieku realizētā apvērsuma 1917. gada oktobrī 
varu atsevišķos Ukrainas rajonos pārņēma lielinieki, taču lielākajā tās daļā situāciju jop-
rojām kontrolēja UCR, kura 7. (pēc jaunā stila – 20.) novembrī pasludināja neatkarīgas 
Ukrainas Tautas Republikas (UTR) izveidi (tā būtu saistīta ar Krieviju federatīvām sai-
tēm, taču nepakļautos lielinieku valdībai Petrogradā). Savukārt Harkovā 1917. gada 11.-12. 
(24.–25.) decembrī tika proklamēta Ukrainas Padomju Republika, kura nekavējoties lū-
dza Padomju Krievijas militāro palīdzību. 1918. gada janvārī un februārī lielinieki, kuriem 
atbalstu sniedza krievu sarkangvardi, ieņēma Ukrainas lielāko daļu, 8. februārī – arī Kije-
vu, padzenot no tās Simona Petļuras (ukraiņu nacionālās atdzimšanas kustības dalīb-
nieks jau kopš 19. gadsimta beigām) komandētās UCR vienības (29. janvārī kaujā pie 
Krutiem tās cieta pilnīgu sakāvi, zaudējot daudzas izlases vienības, piemēram – Studentu 

309 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 48. lpp.
310 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 264. lpp.
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bataljonu, kurā bija sapulcināts nacionāli noskaņotās jaunatnes zieds) un nekavējoties 
nošaujot apmēram 5000 tās iedzīvotāju. UCR 1918. gada 9. (22.) janvārī bija pasludinā-
jusi pilnīgu UTR neatkarību un 27. janvārī (9. februārī) Brestļitovskā noslēgusi miera līgu-
mu ar Vāciju un tās sabiedrotajiem. Rezultātā Vācija un Austroungārija sniedza UTR mi-
litāro palīdzību (apmaiņā pret pārtikas piegādēm), ar 50 000 vīru lielu karaspēku 
19.–27. februārī ieejot Ukrainā un 1. martā ieņemot Kijevu (3. martā tika noslēgts Vācijas 
un sabiedroto miers ar Padomju Krieviju Brestļitovskā). Kijevā un pēc tam arī Krimā ie-
gāja 15 000 vīru lielā UTR armija. Šīs valsts (UTR) neatkarību atzina Austroungārija, Vā-
cija, Bulgārija, Turcija, Francija, Lielbritānija un Beļģija. Ukrainā faktiski nodibinājās vācu 
un austriešu okupācijas režīms, kaut arī UCR mēģināja izdeva likumus par demokrātis-
kiem pārveidojumiem, un marta beigās par savas valsts ģērboni pasludināja stilizētu 
„Trijzobi”, kāds bija attēlots Kijevas kņazistes monētās viduslaikos (Ukrainas valsts ģēr-
bonis arī šodien). 25. aprīlī UCR oficiāli protestēja pret kara tiesu ieviešanu, tāpēc vācieši 
nākošā dienā formāli likvidēja UCR. Tā nepakļāvās un izsludināja politiski ļoti kreisu UTR 
konstitūciju. Dotajā situācijā Ukrainas labējie spēki, nolūkā nobīdīt malā kreisos un no-
vērst gan revolūciju, gan tiešu vācu okupācijas režīma ieviešanu, kas neapšaubāmi seko-
tu, turpinoties UCR un vāciešu konfrontācijai, 29. aprīlī realizēja apvērsumu. Šajā dienā 
Kijevā notikušā „Zemnieku kongresa” par hetmani pasludinātais un no vāciešiem atkarī-
gais, aristokrātiskais ģenerālis Pavlo Skoropadskis kļuva par diktatoru, viņam pakļauta-
jām ukraiņu karaspēka vienībām bez asins izliešanas realizējot valsts apvērsumu, 
izveidojot savu „Ukrainas valsti”, kurā būtībā tika atjaunota pirmsrevolūcijas kārtība un 
muižnieku privilēģijas. Pret hetmani cīnījās gan lielinieki, gan ukraiņu zemnieku partizā-
ni, starp kuriem ievērojamu vietu ieņēma anarhista Nestora Mahno vienības, tomēr het-
maņa valsts neatkarību atzina arī Somija, Rumānija, Šveice, Dānija, Holande, Norvēģija, 
Persija, Grieķija un Zviedrija. Rudenī, strauji sabrūkot Vācijas un Austroungārijas impēri-
jām, mainījās stāvoklis arī Ukrainā. 1918. gada 13. novembrī vairāki bijušie UCR locekļi 
Belocerkovā izveidoja uz Antantes lielvalstīm politiski orientētu t. s. Direktorātu 5 per-
sonu sastāvā ar Volodimiru Viņņičenko priekšgalā (viņš aizstāvēja vienošanās līniju ar 
Padomju Krieviju „par katru cenu”, tādēļ 1919. gada februārī ditrektorāta vadību pārņē-
ma S. Petļura), kas kopumā orientējās uz Antantes lielvalstīm. Direktorāta karaspēka 
komandieris bija S. Petļura, kuram 14. decembrī izdevās ieņemt Kijevu, gāzt hetmaņa 
varu un atkārtoti proklamēt tā dēvētās otrās UTR izveidi. Sākumā viņa rīcībā bija tikai 
apmēram 3500 vīru – tā dēvētie Sičas strēlnieki (Austrumgalīcijas ukraiņi, kas pasaules 
kara gados bija nonākuši austriešu gūstā), bet pakāpeniski armija pieauga. 1919. gada 
janvārī uz federatīviem pamatiem pie UTR pievienojās 1918. gada 19. oktobrī Ļvovā prok-
lamētā Rietumukrainas Tautas Republika, kas veda bruņotu cīņu ar poļiem par Ļvovu un 
Austrumgalīciju līdz pat 1919. gada jūlijam. Novembra beigās bija izveidota Ukrainas 
Strādnieku un zemnieku pagaidu valdība. Tūlīt pēc tam padomju karaspēks pārgāja pret-
uzbrukumā, 1919. gada 3. janvārī tas ieņēma Harkovu, kur pēc dažām dienām tika prok-
lamēta Ukrainas sociālistiskā padomju republika 16. janvārī UTR pieteica karu Padomju 
Krievijai, visā valstī sākās ārkārtīgi nežēlīgs abpusējs terors pret komunistiem, viņu at-
balstītājiem un ebrejiem (kopumā ukraiņu nacionālistu organizētajos ebreju grautiņos 
1918.-1920. gadā Ukrainā gāja bojā apmēram 30 000 ebreju, taču tā nebija valdības poli-
tika, bet gan sabiedrības sarežģīto iekšējo attiecību rezultāts) no vienas puses un ukrai-
ņu nacionālās kustības dalībniekiem – no otras. Padomju spēki 5. februārī atkal ieņēma 
Kijevu (Direktorāta valdība bēga uz Viņņicu), aprīlī sasniedza Zbručas upi un izspieda no 
Krimas britu-franču intervences vienības, kas 1918. gada novembrī – decembrī bija 
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ieradušās Ukrainā un pēc tam pat ieņēmušas Hersonu (aktīvi UTR valdību atbalstīja arī 
ASV). Visā Ukrainā sākās ar lielinieku politiku neapmierināto zemnieku pretošanās kus-
tība, bet vasarā lieliniekiem uzbruka Deņikina komandētā Dienvidkrievijas Brīvprātīgo 
armija. Jūnijā tā ieņēma Harkovu un devās Maskavas virzienā. 31. augustā Deņikina spē-
ki, ceļā represējot ukraiņu zemniekus, ieņēma Kijevu. Pēc viņa spēku sakāves gandrīz visa 
Ukrainas teritorija 1919. gada decembrī – 1920. gada martā atkal nonāca lielinieku rokās. 
Šajā situācijā S. Petļura noslēdza politiski-militāru vienošanos ar Poliju (poļi atzina UTR 
neatkarību un robežu uz Zbručas upes) un 1920. gada 26. aprīlī kopā ar poļiem devās 
uzbrukumā lieliniekiem Ukrainā. 7. maijā tika ieņemta Kijeva, poļi sasniedza Dņepras 
upes līniju, taču maija beigās sākās Sarkanās armijas pretuzbrukums. 5. jūnijā lielinie-
kiem izdevās pārraut poļu fronti, 12. jūnijā poļi atstāja Kijevu, bet 4. jūlijā sākās padomju 
uzbrukums arī Baltkrievijā, kā rezultātā augustā Sarkanā armija nonāca līdz Varšavai, 
kur poļiem 12.–17. augustā izdevās to apturēt un pēc tam atsviest atpakaļ. 1920. gada 
septembrī – 1921. gada martā Rīgā notika poļu–padomju sarunas, kas noslēdzās ar miera 
līguma parakstīšanu, līdz ar to izšķirot Ukrainas likteni (to parakstīja arī Padomju Ukrai-
nas delegācija). 1920. gada 20. novembrī S. Petļura likvidēja Direktoriju. Tā dēvētās otrās 
UTR laikā (1918. gada beigas–1920. gads) to atzina vēl arī Ungārija, Čehoslovakija, Svē-
tais Krēsls (Vatikāns), Lietuva, Latvija un Igaunija. Jau faktiski pēc UTR sabrukuma tās 
neatkarību atzina Dancigas brīvpilsēta (1920. gada septembrī), Tautu Savienība (1920. 
gada novembrī) un Argentīna (1921. gada februārī). UTR karaspēks turpināja cīņu ar Sar-
kano armiju līdz 1920. gada novembrim (atsevišķas vienības – līdz 1921. gada sākumam), 
kad bija spiests pārspēka priekšā pagaidām pilnīgi atteikties no domas par Ukrainas ne-
atkarības izcīnīšanu bruņotā ceļā un atkāpties uz Poliju, kur tika internēts. Tādējādi 
starp pasaules kariem Ukraina palika sadalīta starp PSRS (23,2 miljoni ukraiņu), Poliju 
(5,5 miljoni), Rumāniju (800 000) un Čehoslovakiju (500 000). S. Petļura līdz 1923. gada 
beigām vadīja UTR valdību Polijā, bet no 1924. gada – Parīzē, kur viņu 1926. gadā nogali-
nāja padomju aģents. UTR valdība turpināja darbu Andrija Ļivicka vadībā (vienlaikus – 
arī ukraiņu karaspēka galvenais atamans emigrācijā). Tādējādi ar neveiksmi beidzās UTR 
cīņa par savas valsts neatkarību. 1918.–1920. gadā notika cīņa ar Padomju Krieviju, Poliju 
un krievu baltajiem spēkiem, kā arī pret pilsoņu kara haosu, iekšējiem ienaidniekiem un 
nedisciplinētajiem atamaniem (anarhistu Ņ. Mahno u. c.), vēlāk tika lietotas politiskajai 
trimdai raksturīgās metodes. 

Ukrainas teritorijā pasaules kara un Krievijas armijas sabrukuma rezultātā 1918. gada 
sākumā atradās tūkstošiem latviešu bēgļu un karavīru. 1918. gadā daudzi latvieši dažā-
du apstākļu iespaidā dienēja Ukrainas hetmaņa P. Skoropadska armijā. Pēc Direktorāta 
izveidošanas Ukrainā latviešu virsnieki bija arī UTR armijā. Ievērojamākais no viņiem bija 
ģenerālštāba pulkvedis. 1918. gada martā–novembrī viņš ieņēma Ģenerālštāba Organi-
zācijas-apmācības daļas priekšnieka amatu. Uzklausot sava bijušā studiju biedra Krievi-
jas Ģenerālštāba akadēmijā vēl pirms Pirmā pasaules kara – ģenerālmajora Vsevoloda 
Petriva aicinājumam, P. Radziņš 1918. gada 27. decembrī iestājās UTR armijā kā Ģene-
rālštāba priekšnieka Mikolas Junakiva palīgs (šis virsnieks pirms kara bija Radziņa un 
Petriva pasniedzējs akadēmijā). Vēlāk viņš atcerējās, ka Petļuras ieceltais Ģenerālštāba 
Galvenās pārvaldes priekšnieks Vjačeslavs Bronskis – „karsts patriots, sevišķi godprā-
tīgs, gudrs un enerģisks cilvēks”, pierunādams viņu iestāties UTR armijas dienestā tei-
cis: „Palīdzat Jūs tagad mums, varbūt, ka arī mēs palīdzēsim kādeiz Jums, latviešiem!311 

311 Radziņš P. Ko mēs mācāmies no Ukrainas pēdējo gadu vēstures // Latvijas Kareivis. 1920. 27. febr.
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Pēc UTR armijas sakāves kaujās ar A. Deņikina baltajiem spēkiem un Sarkano ar-
miju, Radziņš 1919. gada septembrī nokļuva Polijā, no kurienes atgriezās Latvijā un tika 
iecelts par Latvijas armijas virspavēlnieka štāba priekšnieku. Savukārt apakšpulkvedis 
Jānis Ceplītis pēc dienesta hetmaņa Skoropadska armijā no 1918. gada decembra bija UTR 
armijas Ģenerālštāba Operatīvās daļas priekšnieks un Latvijā atgriezās tikai 1919. gada 
decembrī; kapteinis Pēteris Miķelsons 1918. gada augustā brīvprātīgi iestājās hetmaņa 
armijas Galvenajā artilērijas pārvaldē, tika paaugstināts par apakšpulkvedi, UTR armi-
jā bija Galvenās artilērijas pārvaldes Inspekcijas nodaļas priekšnieks, 1920. gada janvārī 
viņu atvaļināja, taču, sākoties uzbrukumam Ukrainā, kopā ar poļiem – atkal mobilizēja, 
1921. gada janvārī tika paaugstināts par pulkvedi un tikai 1921. gada septembrī atvaļināts 
(Latvijā atgriezās 1921. gada beigās); kolēģijas asesors Vilhelms Kloniņš hetmaņa armi-
jā iestājās 1918. gada jūnijā, no 1918. gada decembra bija UTR armijas administratīvais 
pulkvedis, galvenās intendantūras pārvaldes naudas un norēķinu valdes priekšnieks, 
Latvijā atgriezās 1919. gada vasarā; kapteinis lidotājs Nikolajs Jeske 1918. gada decembrī 
iestājās UTR armijā kā 5. aviācijas diviziona komandiera vietnieks, vēlāk – Ploskirovas 
aviācijas skolas priekšnieks, 1. aviācijas kaujas nodaļas komandieris, 1920.–1921. gadā 
bija UTR lidmašīnu iepirkšanas komisijas vadītājs Rietumeiropā; štābkapteinis Herma-
nis Klīve 1918. gadā dienēja hetmaņa karaspēkā, bet decembrī UTR pārstāvji Kijevā kā 
hetmaņa virsnieku nodeva tiesai, kas pasludināja viņu par nevainīgu, dienēja Poltavas 
pulkā līdz 1920. gada martam; podporučiks Kārlis Drengers dienēja UTR armijas 3. atse-
višķajā inženieru bataljonā līdz 1920. gada septembrim; podporučiks Arnolds Drukēvičs 
1918. gada decembrī – 1919. gada maijā dienēja UTR armijas 7. artilērijas brigādē, nonā-
ca poļu gūstā; atvaļinātais štābkapteinis Andrejs Lejassauss 1918. gadā ieņēma atbil-
dīgus amatus hetmaņa Ukrainas Pārtikas lietu ministrijā un Apgādības ministrijā, bet 
no 1919.  gada janvāra bija UTR Apgādības ministrijas sevišķās misijas loceklis Galīcijā 
un Bukovinā, no marta – Tautsaimniecības ministrijas Ādas rūpniecības departamenta 
vicedirektors (jūlijā – novembrī direktors) u. c. 

Gandrīz par leģendāru ar savu varonību un pārgalvību kļuva UTR armijas kaujasspē-
jīgākās Melno vienības (dēvēti tā īpatnējo formastērpu dēļ, kas burtiski iedvesa šausmas 
ienaidniekiem – gan baltajiem, gan sarkanajiem) aizkrāciešu kavalērijas pulka koman-
diera vietnieks, 1887. gadā Burtnieku pagastā dzimušais Kārlis Brože (viņš vairākkārt 
ilgstoši izpildīja pulka komandiera pienākumus), kurš dienēja Ukrainas armijā no 1918. 
gada jūnija līdz 1920. gada decembra vidum, sākumā – kā sotņas komandieris un bei-
dzot – kā pulka komandiera vietnieks, piedaloties visās svarīgākajās kaujās un karagājie-
nos līdz pat 1920. gada novembrim. Vēlāk Latvijā viņš Valmierā bija policijas iecirkņa un 
apriņķa priekšnieks (represēts 1941. gadā). Jāsecina, ka daudzi latvieši samērā augstos 
amatos piedalījās UTR izveidē un aizsardzībā.

Militāri – politiskais stāvoklis šajā reģionā bija ārkārtīgi sarežģīts. Tajā sadūrās Pa-
domju Krievijas, Krievijas pretlieliniecisko spēku, Vācijas, Rumānijas, Antantes valstu, 
topošās Polijas un neatkarīgas Ukrainas atbalstītāju intereses. Kad 1918. gada sākumā 
ar Vācijas okupācijas karaspēka atbalstu Ukrainā tika izveidota hetmaņa Skoropadska 
vadītā, ar Vāciju cieši saistītā Ukrainas bufervalsts, daudzi Rumānijā un Ukrainā atrodo-
šies bijušās Krievijas armijas virsnieki dažādu apstākļu iespaidā iestājās šīs valsts armijā. 
Starp viņiem no 1918. gada marta bija arī pulkvedis P. Radziņš, kurš tika iecelts par Ukrai-
nas armijas Ģenerālštāba Organizācijas un apmācības daļas priekšnieku. 

1918. gada novembrī, revolūcijas apņemtajai Vācijai noslēdzot pamieru Rietumu 
frontē (faktiski – zaudējot karu), Ukrainas hetmaņa Skoropadska varu asiņainās ielu 
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cīņās gāza Ukrainas Tautas Republikas (UTR) spēki Simona Petļuras vadībā. Savu die-
nestu viņa t. s. hetmanāta armijā kopā ar daudziem citiem bijušajiem Krievijas armijas 
virsniekiem – neukraiņiem beidza arī latvietis P. Radziņš. Bijušajā hetmaņa valsts Ģene-
rālštāba ēkā Kijevā izvietojās UTR armijas Ģenerālštābs. Lai novērstu iespējamās repre-
sijas pret cilvēkiem, kuri bija sadarbojušies ar hetmaņa varu gadījumā, ja UTR pārstāvju 
rokās kristu štābā esošie dokumenti, P. Radziņš izšķīrās par drosmīgu soli: „Agri no rīta, 
ar portfeli rokās devās stingriem soļiem vēl patukšā štābā. Maldināti no šādas drošas 
uzstāšanās, sargi godbijīgi palaida viņu garām. Ieejot vecā darba istabā, R. to atrada vēl 
tukšu; ātri viņš savāca visus šaubīgos rakstus un sadedzināja krāsnī, un tad tādā pašā 
veidā atstāja štābu. Ja petļurieši viņu būtu notvēruši pie šīs operācijas, viņš bez izmeklē-
šanas būtu ticis nošauts.”312 

Tomēr jau 1918. gada 27. decembrī, paklausot sava drauga un kursa biedra no Ģe-
nerālštāba akadēmijas laikiem – jaunās Ukrainas Tautas Republikas kara ministra ģe-
nerālhorunžija Vsevoloda Petriva (Petrova) aicinājumam,313 viņš iestājās jaunajā ukrai-
ņu armijā un tika iecelts par Ģenerālštāba priekšnieka palīgu. Jāpiezīmē, ka šajā laikā 
Ukrainas Tautas Republikas militārajā dienestā atradās daudzi latviešu virsnieki, pie-
mēram, apakšpulkvedis Jānis Ceplītis bija Ģenerālštāba Opertatīvās daļas priekšnieks, 
apakšpulkvedis Pēteris Miķelsons – Galvenās artilērijas pārvaldes Administratīvas daļas 
priekšnieks u. c.314 Savukārt P. Radziņa tiešais priekšnieks bija ģenerālpulkvedis Mikola 
Junakivs (Junakovs), bijušais Krievijas Ģenerālštāba akadēmijas pasniedzējs, kurš savā 
laikā bija mācījis P. Radziņu un jau minēto V. Petrivu (abi akadēmijā bija darbojušies M. 
Junakiva vadītajā kara zinātņu veicinātāju pulciņā). Svarīgo Ģenerālštāba priekšnieka 
palīga amatu P. Radziņš ieņēma līdz 1919. gada septembrim, kad, kopā ar neatkarīgās 
Ukrainas valsts vadītāju Simonu Petļuru pēc piedzīvotās sakāves bija spiests no Kame-
ņec-Podoļskas doties uz Poliju. 24. septembrī viņš kā „demobilizēts ukraiņu virsnieks, 
bijušais Piedņepras armijas štāba priekšnieka palīgs” saņēma Polijas armijas Galīcijas 
frontes štāba II (Izlūkošanas) nodaļas apliecinājumu, ka vēlas atriezties „savā valstī” un 
devās uz Varšavu.315 

Atgriešanās Latvijā
P. Radziņš apmetās sev vēl no pirmskara laikiem labi pazīstamajā Varšavā un sāka ap-

svērt atgriešanās iespējas dzimtenē. Ievērojot bijušajā Krievijas impērijā 1917.–1920. gadā 
valdošos kara apstākļus, kuru sākuma posmā nozīmīgu lomu spēlēja arī vācu okupācijas 
karaspēks (galu galā vācieši 1917. gada septembrī ieņēma Rīgu un daļu Vidzemes, bet 
1918. gada februārī – visu Latvijas teritoriju), un kura dēļ atgriešanās Latvijā bija ļoti sa-
režģīta vai pat neiespējama, ir saprotama un pat attaisnojama daudzu latviešu atgrie-
šanās dzimtenē tikai 1919., 1920. un pat 1921. gadā. Daudzos gadījumos agrāk tā nebija 
iespējama lielo attālumu, Krievijas Pilsoņu kara, padomju karu ar kaimiņvalstīm dēļ, kā 
arī, galu galā, vājās informētības dēļ par notiekošo Latvijā. 

312 Radziņš A. Manas atmiņas…, 322. lpp.
313 Priedītis Ē. Ģenerālis Pēteris Radziņš // Militārais Apskats. 1995. Nr. 2, 97. lpp.
314 Jēkabsons E. Oficerowie Łotysze w armii Hetmanatu i Ukraińskiej Republiki Ludowej // Biuletyn 
Informacyjny Południowo – Wschodniego Instytutu w Przemyślu. II. 1996, s. 168–171.
315 5434. f., 2. apr., 60. l., 13c. lpp.
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Bet Latvijā šajā laikā Pagaidu valdība bija ievērojami nostiprinājusi savas pozīcijas. 
Tomēr 1919. gada oktobrī sākās galēji reakcionārā P. Bermonta vadītā vācu – krievu kara-
spēka (tā dēvētās „Krievijas Rietumarmijas”) uzbrukums Latvijas karaspēkam, ko tikai ar 
milzīgām grūtībām, vienlaicīgi cīnoties arī pret Sarkano armiju Latgalē, izdevās apturēt 
Rīgā uz Daugavas upes līnijas. Vienlaicīgi valdība uzsāka aktīvas palīdzības meklējumus 
kaimiņvalstīs, pirmkārt, Igaunijā un Lietuvā, kā arī Polijā. Tāpēc Varšavā ieradās Latvijas 
pārstāvji – vispirms Tautas Padomes locekļa J. Zālīša, vēlāk ārlietu ministra Z. Meierovica 
vadībā. Nodibinājis sakarus ar delegācijas pārstāvjiem, P.  Radziņš kopā ar tiem devās 
mājupceļā uz dzimteni. 8. oktobrī Viļņā viņš vietējā Viļņas Lietuviešu Pagaidu komitejā 
saņēma apliecinājumu, ka vēlas atgriezties Latvijā caur Lietuvas teritoriju ar izdevēj-
institūcijas lūgumu Lietuvas militāriestādēm nelikt viņam šķēršļus.316 21. oktobrī viņš 
kopā ar delegācijas locekli Staņislavu Kambalu (nevis ar Z. Meierovicu, kā nepamatoti 
apgalvots līdz šim izdotajā literatūrā) no poļu kontrolē esošās Viļņas izbrauca uz Rīgu.317

Armijas virspavēlnieka štāba priekšnieks 
Sakarā ar notiekošo kara darbību pret Bermonta spēkiem Rīgas apkārtnē un pašā 

Rīgā, abi Latvijas galvaspilsētā ieradās tikai 25. oktobrī. P. Radziņš nekavējoties piedā-
vāja savus pakalpojumus ļoti smagā stāvoklī esošajai Latvijas armijai, kurai tikko bija 
nomainīts virspavēlnieks un faktiski nebija virspavēlnieka štāba priekšnieka. Kā vēlāk 
atcerējās pats virspavēlnieks Jānis Balodis, 26. oktobra vakarā štābā ieradies enerģis-
ka un inteliģenta izskata kungs melnās privātās drēbēs un stādījies priekšā: pulkvedis 
Radziņš. Štābā viņš sastapa savus paziņas no Krievijas armijas laikiem. Ar pašu J. Balodi 
viņi bija iepazinušies vēl Kauņas garnizonā 1898. gadā, kādā karavīru ballē. Vislabākās 
atsauksmes par P. Radziņu deva arī viņa kursa biedrs Viļņas karaskolā pulkvežleitnants 
Pēteris Silenieks. Tomēr P. Radziņš tikai pēc ilgas pierunāšanas piekritis ieņemt atbildīgo 
štāba priekšnieka amatu. Aizbildinoties ar apstākļu nezināšanu, viņš sākumā bija gatavs 
uzņemties kādu zemāku, piemēram, Operatīvās daļas priekšnieka posteni.318

Tomēr pastāvošajā situācijā P. Radziņam bija jāpiekāpjas. Dienu pēc ierašanās Rīgā – 
27. oktobrī viņš tika iecelts atbildīgajā Latvijas armijas Virspavēlnieka štāba priekšnieka 
amatā un nekavējoties ķērās pie operatīvo plānu izstrādes cīņai pret Rīgā, Daugavas otrā 
pusē esošo Bermonta karaspēku, kura artilērijas šāviņi regulāri postīja Latvijas galvaspil-
sētu.319 Laikabiedri un vēsturnieki atzīmē interesantu faktu: šajā darbā viņš – politiskos 
uzskatos konservatīvs virsnieks, bija spiests cieši sadarboties ar jauniecelto virspavēl-
nieka štāba Operatīvās daļas priekšnieku, tikko no Igaunijas (kur viņam pēc konflikta 
ar Latvijas Pagaidu valdību patvērumu bija sniedzis bijušais kursa biedrs Ģenerālštāba 
akadēmijā un draugs J. Laidoners) atgriezušos Krievijas Ģenerālštāba akadēmijas absol-
ventu pulkvežleitnantu Voldemāru Ozolu, kura politiskie uzskati bija samērā kreisi.320 
Tomēr šī sadarbība izrādījās sekmīga.  

316 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 13b. lpp.
317 Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk: LVVA), 2570. f., 2. apr., 18. l., 6. lpp.
318 Unāms Ž. Trīs brīvības cīņu vadoņi: Kalpaks, Balodis, Radziņš, 77. lpp.
319 Latvijas Sargs. 1919. 26. okt.
320 Cielēns F. Laikmetu maiņā. Atmiņas un atziņas. 3. grām. Stokholma, 1998, 82. lpp.; Andersons E. Latvijas 
vēsture 1914–1920. Stockholm, 1967, 527. lpp.
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Tieši P. Radziņš izstrādāja pretuzbrukuma plānus, kuri tika pilnībā realizēti 1919. gada 
11. novembrī, atsviežot Bermonta karaspēku no Rīgas, vēlāk – 21. novembrī ieņemot 
Jelgavu un līdz mēneša beigām pilnībā padzenot šo ienaidnieku no Latvijas teritorijas. 
Kaujas laikā 11. novembrī, kad armijas vadībai trūka tehnisko līdzekļu (lidmašīnām) tālā-
kā operatīvā plāna sastādīšanai, nepieciešamo ziņu ātrai ievākšanai P. Radziņš personis-
ki ieradās kaujas apņemtajā Pārdaugavā un uz vietas guva nepieciešamo informāciju.321 

Tādējādi 1919. gada novembra beigās Latvijas valdībai palika vēl viens sarežģīts uzde-
vums – panākt valsts austrumu daļas – Latgales atbrīvošanu no Sarkanās armijas. Daļa 
no sociāldemokrātiem nepamatoti uzskatīja, ka Padomju Krievija atdos Latvijai Latgali 
pēc miera noslēgšanas ar to. Kopumā, neraugoties uz padomju valdības novembrī un 
decembrī izteiktajiem solījumiem atdot Latgali Latvijai tūlīt pēc pamiera noslēgšanas, 
igauņu – padomju sarunu laikā (padomju pusei tās izmantojot, lai ar operatīvu darbību 
frontē atbalstītu savas teritoriālās prasības) Latvijas valdība pilnībā pārliecinājās, ka tas 
nenotiks labprātīgi.322 Lielā mērā šo pārliecību stiprināja arī P. Radziņš, kurš bija pārlieci-
nāts par nepieciešamību panākt Latgales atbrīvošanu ar militāru spēku.

Viņš pats vēlāk arī izskaidroja Latvijas turpmāko nostāju. P. Radziņš liecina, ka Lat-
vijas armija vēl nebija gatava sākt uzbrukumu Latgalē patstāvīgi, jo tādā gadījumā lie-
tuvieši, kuri atradās Daugavpilij tuvāk, ieietu tajā ātrāk. Ņemot vērā Polijas paziņojumu, 
ka tā piekritīs pilsētas iekļaušanai vienīgi Latvijā, Polijas armija nekavējoties mēģinātu 
lietuviešus padzīt. Pēc tam poļus „dabūt ārā” no Daugavpils būtu grūti vai pat neiespē-
jami.323 Poļi novembrī bija uzsākuši aktīvus mēģinājumus panākt militāru savienību ar 
Latviju, un pēc tam, kad Latvijas valdībai neizdevās panākt tuvināšanos ar Lietuvu tās 
pārmērīgo teritoriālo un politisko prasību dēļ, notika izšķiršanās par labu Polijai.

13. decembrī Rīgā ar pilnvarām noslēgt vienošanos par militāru sadarbību ieradās 
Polijas militārais pārstāvis A. Miškovskis, kurš 16.–17. decembra sarunās ar P.  Radziņu 
vienojās sākt uzbrukumu 1920. gada janvārī, kā arī turēt gatavošanos pilnīgā slepenībā 
gan no Padomju Krievijas, gan Lietuvas, gan Antantes lielvalstīm. Slepenība tiešām tika 
ievērota sekmīgi. Armijas virspavēlnieka štāba virsnieki tikai decembra beigās nopratu-
ši, ka tiek gatavota vienošanās ar Poliju. P. Radziņš vairākkārt apspriedās ar A. Miškovski 
štāba karšu istabā, taču nekad nepieaicināja kādu trešo personu un nedeva pārrakstīša-
nai sarunu piezīmes.324 1919. gada 30. decembrī Latvijas armijas virspavēlnieks J. Balodis 
un P. Radziņš no vienas un A. Miškovskis no otras puses parakstīja abu valstu virspavēl-
niecību līgumu par kopīgu uzbrukumu Sarkanajai armijai Latgalē. 

Uzbrukums Latgalē, kura operatīvo plāna daļu (attiecībā uz Latvijas armijas da-
ļām) bija izstrādājis P.  Radziņš, sākās 1920. gada 3. janvārī un noslēdzās ar visas Lat-
vijas teritorijas atbrīvošanu februāra sākumā. Miera līgums ar Padomju Krieviju tika 
noslēgts 1920. gada 11. augustā, un līdz šim laikam P. Radziņš turpināja operatīvā ziņā 
vadīt Latvijas armiju, kura frontē laiku pa laikam bija iesaistīta vietēja rakstura sa-
dursmēs ar Sarkano armiju. 1920. gada janvārī pulkvedis P. Radziņš piedalījās Baltijas 
valstu pārstāvju konferencē Helsinkos, pavadīja armijas virspavēlnieku J. Balodi, viņam 

321 LVVA, 1304. f., 1. apr., 1268.l., 5. lp.; Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga, 1995, 
430. lpp.; Priedītis Ē. E. Latvijas valsts apbalvojumi un Lāčplēši. Rīga, 1996, 193. lpp. 
322 Stranga A. O niektórych problemach polsko – łotewskich stosunków (przełom 1919- 1920 r.) // Przegląd 
Zachodniopomorski. T. 4. 1989, Zeszyt 3-4, s. 149.
323 Radziņš P. Latvijas atbrīvošanas karš. 2. grām. Rīga, 1922, 9. lpp.
324 Plensners A. Pret vētrām un negaisiem. Grāmatu Draugs, 1982, 155. lpp.
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Daugavpilī tiekoties ar Polijas armijas virspavēlnieku un vaksts priekšnieku J. Pilsudski; 
februārī par kaujas nopelniem tika paaugstināts ģenerāļa dienesta pakāpē, bet augustā 
un septembrī piedalījās Baltijas valstu konferences darbā Bulduros.325 Saskaņā ar Buldu-
ru konferencē nolemto Rīgā 18.-30. oktobrī notika Latvijas, Polijas, Igaunijas, Somijas un 
Ukrainas armiju virspavēlniecību pārstāvju apspriede ar mērķi izstrādāt militārās kon-
vencijas projektu, kas vēlāk būtu jāapstiprina valdībām. Latviju tajā pārstāvēja P. Radziņš 
un pulkvedis–leitnants K. Ramats. Izstrādātais projekts paredzēja kopdarbību Padomju 
Krievijas uzbrukuma gadījumā kādai no dalībvalstīm, kopīgu virspavēlniecību kara ga-
dījumā, vienotas militārās izglītības sistēmas ieviešanu utt. Diemžēl politiska rakstura 
nesaskaņas Baltijas valstu starpā neļāva īstenot arī šo projektu.326 

Kārtējo reizi izpaudās jau no 1919. gada pastāvošā tendence – militārās aprindas iz-
rādīja ievērojami lielāku vēlmi savstarpēji tuvināties, nekā valdības un politiķi. To noteica 
militārpersonu īpatnējās intereses. 1920. gada vasarā un rudenī P. Radziņš bija iesaistīts 
arī robežkonflikta noregulējumā ar Lietuvu,327 kā arī attiecību noregulējumā ar Poliju pēc 
ģenerāļa Žeļigovska poļu karaspēka veiktās Viļņas ieņemšanas. Sakarā ar klīstošajām 
baumām par tiešiem draudiem arī Latvijai, P.  Radziņš presē skaidroja, ka Žeļigovskis, 
būdams polis, tieši vai netieši pārstāv Polijas intereses, bet Polija nav ieinteresēta ap-
draudēt Latviju, un „dažu poļu muižnieku vēlēšanās nav poļu valdības un tautas vairā-
kuma domas”.328 Pilnīgi skaidrs, ka galvenais motīvs, pēc kura vadījās P. Radziņš, bija viņa 
atbalstītās Baltijas valstu aizsardzības rakstura savienības (ar salīdzinoši spēcīgo Poliju 
tās sastāvā) izveide, ko realizēt tā arī neizdevās. 1920. gadā publicētajos P. Radziņa mi-
litārā stāvokļa analīzes rakstos skaidri pierādījās arī viņa spējas saistīt militāro situāciju 
ar politisko procesu attīstību, kas nepiemita daudziem virsniekiem. Labākais apliecinā-
jums tam bija P. Radziņa raksts militārajā oficiozā „Latvijas Kareivis” 1920. gada augustā, 
kad Sarkanā armija bija sākusi sekmīgu iebrukumu Polijā, un Latvijā izplatījās pamatotas 
bažas par to, kas notiks ar Baltijas valstīm, ja Polijas valsts tiks iznīcināta. P. Radziņš, iz-
analizējis visus militāros un politiskos apstākļus, secināja, ka Sarkanā armija Polijā cietīs 
sakāvi un būs spiesta atkāpties ātrāk, nekā ieejot Polijā.329 Paredzējums tiešām pilnībā 
piepildījās. Turklāt minētajā oficiozā jau kopš tā iznākšanas sākuma parādījās dažāda 
rakstura P. Radziņa raksti, kuri apliecināja pulkveža plašās intereses un pieredzi. Spilgts 
piemērs tam bija arī raksts „Ko mēs mācāmies no Ukrainas pēdējo gadu vēstures”, kurā 
P. Radziņš ne tikai sniedza autoritatīvu un kompetentu stāvokļa vērtējumu, bet spēja 
izdarīt arī secinājumus par UTR izveides neveiksmju cēloņiem, cita starpā, balstoties uz 
personisko pieredzi. Piemēram, aplūkojot UTR armijas negatīvās puses, viņš atcerējās, 
ka pats bijis „pie galda”, kad Melnās jūras korpusa komandieris sapulcinājis sev padotos 
virsniekus: „Es skatījos uz viņiem un neticēju, ka tā ir īstenība un ne murgi; no viņu sejām 
un sarunām es pārliecinājos, ka atrodos starp laupītāju virsniekiem.”330 

325 Brīvā Zeme. 1920. 20. aug.
326 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Londyn, 1990, s. 245 – 247. Par Latvijas un Polijas sadarbību 1919.-
1920. gadā, kā arī P. Radziņa darbību šajā laikā sk.: Jēkabsons Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas 
attiecības 1919.–1920. Gadā. Rīga, 200….
327 LVVA, 6033. f., 1. apr., 406. l., 22.–23. lpp.
328 Latvijas Kareivis. 1920. 23. nov.
329 Unāms Ž. Trīs brīvības cīņu vadoņi: Kalpaks, Balodis, Radziņš, 82. lpp.
330 Radziņš P. Ko mēs mācāmies no Ukrainas pēdējo gadu vēstures // Latvijas Kareivis. 1920. 1., 8. , 13., 20., 
27. febr.
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1920. gada 6. februārī P. Radziņš rakstīja savai māsai: „Pa lielākai daļai mans laiks 
paiet štābā un pēc tam mājās atpūšos un ko nebūt palasu par pagājušo lielo karu. Pa 
ziemu pa aukstu laiku nekur iet nepatika, jo aukstumu nemīlu, un man jau arī nav kur 
iet, jo Rīgā man nekādu biedru un pazīstamu nav. Kad paliks siltāks laiks, tad braukšu uz 
Vīndedžiem ciemā un arī pie tevis. Lai pēc tik ilgiem gadiem atkal redzētos un izrunātos 
kā pa pagājušo dzīvi un atmiņām, tā arī par tagadējo, kura ir ļoti raiba ar notikumiem. 
Mani biedri un pazīstami tagad ir izklīduši pa dažādām bijušās Krievijas daļām un reti par 
tiem varu dabūt kādas ziņas. Še Rīgā visi man maz pazīstami, lai gan daži ir no maniem 
junkurskolas biedriem, bet pa tik ilgu laiku visas atmiņas par tiem ir zudušas un tādēļ ar 
tiem jāsaietas kā ar jauniepazītiem. Esmu jau arī vecs palicis un tādēļ maz kur gribas iet 
un ar jauniem pazīstamiem saieties. Kad darbs pabeigts, patīk vienam pašam pasēdēt, 
padomāt jeb palasīt. Es jau esmu viens pats, man famīlijas nav un tad nav arī nekur pa-
stāvīgas mājas – kur esmu vienu dienu, tur jūtos kā mājās. Ilgi uz vienas vietas, kā Tu zini, 
neesmu arī nekad dzīvojis un no 1914. gada sākot, pastāvīgi braukājis no vienas vietas uz 
otru un tikai no 1918. gada marta līdz 1919. gada februārim nodzīvoju Kijevā uz vietas un 
daudz maz jutos pastāvīgā mājā.”331  

 „Vrangeliāde”
1920. gada 29. oktobrī P. Radziņš „pēc paša vēlēšanas” tika atvaļināts no armijas. 

Patiesais iemesls atvaļināšanai gan bija tā dēvētā „Vrangeliāde”, politiska rakstura skan-
dāls, kas oktobra otrajā pusē un novembra sākumā sākās Latvijas politiskajās aprindās. 
Latvijā palikušie krievu baltgvardi bija centušies nelegāli organizēties (arī iesaistot savā 
organizācijā no Igaunijas ierodošos bijušos Judeņiča armijas karavīrus), lai pēc tam, jau 
kā karaspēka vienība, pārietu Vrangeļa rīcībā Dienvidkrievijā, vai Savinkova rīcībā Poli-
jā. Nekādu īpašu seku šai kustībai nebija, Latvijas valdība par to nezināja, taču sociāl-
demokrātiem, kuri spēcīgā propagandas kampaņā pārspīlēti attēloja „Vrangeliādi” kā 
kaut ko ļoti nozīmīgu, izdevās panākt P. Radziņa atkāpšanos no amata. Tas notika tādēļ, 
ka ģenerālis tiešām bija informēts par vervēšanu Latvijā un bija uz to pievēris acis.332 
Lielā mērā viņa rīcību noteica ar Polijas militāro atašeju A. Miškovski panāktā mutiskā 
vienošanās par to. Polijas arhīvos ir liecības, ka jau 1920. gada jūnijā A. Miškovskis un 
P. Radziņš apsprieduši krievu partizānu slepenas organizēšanas iespēju Latvijā un viņu 
izmantošanu cīņā pret Sarkano armiju Drisas un Polockas rajonā.333 Arī pēc Latvijas – Pa-
domju Krievijas miera līguma Latvijā turpinājās jau pieminētās balto aktivitātes, kurās 
netieši bija iesaistīta arī Latvijas armijas vadība.334 

Miera laiks
Pēc atvaļināšanas P. Radziņš dzīvoja Rīgā, nodarbodamies ar militāro rakstniecību 

(cita starpā, tapa viņa darba „Latvijas atbrīvošanas karš” divi sējumi, kuri tika izdoti 

331 LVVA, 5434. f., 2. apr., 60. l., 247.–248. lpp. 
332 Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums. Rīga, 1998, 28.–29. lpp.
333 Archiwum Akt Nowych, Attachaty, A-II, t. 64/1, k. 450.
334 LVVA, 3601. f., 1. apr., 901. l., 28.–29., 123., 244. lpp.
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1921.–1922. gadā, vairākas mācību grāmatas, piemēram, „Stratēģiskās problēmas pēc 
pasaules kara piedzīvojumiem”, „Taktika”, „Artilērijas daudzums un sastāvs” u. c., 
vairāki simti rakstu),335 kā arī darbojās kā militāro zinātņu lektors Kara skolā un virsnie-
ku kursos. Vienlaicīgi, tāpat kā agrāk atvaļinājumu laikā, P. Radziņš bija biežs ciemiņš 
sava brāļa apsaimniekotajās Lugažu pagasta „Jaunvīndedzēs”, kur labprāt strādāja lau-
ku darbus.336 

Viņš bija starp tiem Latvijas armijas karavīriem, kuriem 1920. gada augustā tika pie-
šķirts, bet novembrī svinīgi pasniegts augstākais Latvijas valsts militārais apbalvojums 
par Atbrīvošanās kara laikā parādīto varonību un militārā stratēģa prasmi – Lāčplēša 
Kara ordeņa III šķira (kā pirmajam Latvijas armijas karavīram, ar simbolisko 1. numu-
ru). Plašais armijas virspavēlnieka J. Baloža rakstītais apbalvošanas ieteikums sākās ar 
vārdiem: „Man uzticētās armijas štāba priekšnieks Radziņš ir viens no vecākajiem, spē-
jīgākajiem un drošsirdīgākajiem Latvijas armijas virsniekiem. Pašā grūtākajā un kritiskā-
kajā mūsu jaunās valsts pastāvēšanas brīdī, kad Latvijas liktenis karājās gaisā, ieradās 
P. Radziņš; taisni tanī brīdī, kad notika armijas virspavēlniecības maiņa, kad mūsu armijā 
nebija piemērota virsnieka, kas ieņemtu mana tuvākā padomdevēja – štāba priekšnieka 
vietu. Pēc savas ierašanās viņš bez kavēšanās pieņēma viņam no manis piedāvāto atbil-
dīgo štāba priekšnieka vietu, neskatoties uz ārkārtīgi grūto armijas stāvokli un milzī-
go atbildību, kādu viņam uzlika viņa svarīgā amata pienākumi; viņš saprata, ka beidzot 
pienācis Latvijai tas brīdis, kad jāizšķir jautājums – būt vai nebūt, un tādēļ arī priekš 
viņa situsi stunda ziedot tēvijas glābšanai savas ārkārtīgi lielās spējas un izlietot savas 
ģenerālštāba dienestā un pasaules karā iegūtās ļoti plašās zinības un piedzīvojumus.”337

Vēlākajos gados ģenerālis tika apbalvots arī ar Lāčplēša ordeņa II šķiru (1927. gadā), 
Triju zvaigžņu ordeņa I šķiru, Latvijas atbrīvošanās kara piemiņas zīmi un Atbrīvošanās 
cīņu 10 gadu jubilejas piemiņas medaļu, Igaunijas Brīvības krusta I šķiras II pakāpi un 
Igaunijas atbrīvošanās kara piemiņas zīmi (abus Igaunijas apbalvojumus P. Radziņš sa-
ņēma 1925. gadā), Polijas „Virtuti Militari” ordeni, Somijas Baltās Rozes ordeņa I šķiru, 
Zviedrijas Šķēpa ordeņa I šķiru un Francijas Goda Leģiona ordeņa III šķiru. No 1920. gada 
P. Radziņš bija arī Lāčplēša Kara ordeņa domes loceklis, ilgstoši – tās sekretārs.

1924. gada februārī viņš atkal tika ieskaitīts aktīvajā kara dienestā un iecelts armi-
jas komandiera amatā. Īpašu vērību P. Radziņš, apzinādamies modernā kara prasības, 
pievērsa Latvijas armijas tehnisko daļu bruņojuma modernizēšanai finansiālo iespēju 
robežās. 1925. gadā viņš uzsāka kara aviācijas attīstības programmu ar mērķi palielināt 
kaujas lidmašīnu skaitu līdz 100 (no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ to izdevās realizēt tikai 
daļēji).338 P. Radziņš palika armijas komandiera amatā līdz 1928. gada aprīlim, kad pēc 
paša vēlēšanās tika atbrīvots no amata. Iemesls bija sociāldemokrātu partijas izraisī-
tais politiskā rakstura skandāls sakarā ar Armijas komandiera štāba Operatīvās daļas 
virsleitnanta Jāņa Ikšes darbību. 1927. gada rudenī viņš sarunās ar citiem virsniekiem iz-
platīja baumas, ka notiek gatavošanās militāram apvērsumam P. Radziņa un vēl dažu 
ģenerāļu vadībā sakarā ar iespējamo Latvijas un PSRS tirdzniecības līguma ratifikāciju, 
kurš esot Latvijai ļoti bīstams. Daži J. Ikšes sarunu biedri ziņoja par šīm runām pašam 
P. Radziņam, kurš nekavējoties uzsāka šī gadījuma izmeklēšanu. Tūlīt pēc tam iejaucās 

335 Es viņu pazīstu. Latviešu biogrāfiskā vārdnīca / Ž. Unāma redakcijā. Rīga, 1939, 402. lpp.
336 Ģenerāļa P. Radziņa piemiņai, 3. lpp.
337 LVVA, 1304. f., 1. apr., 1268. l., 5. lpp.
338 Andersons E. Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture. Toronto, 1983, 296. lpp.
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arī Valsts prezidents, un J. Ikše disciplinārā kārtā tika atvaļināts no armijas 1928. gada 
janvārī, apcietināts un vēlāk notiesāts uz 6 mēnešiem virssardzē.339 Taču šo gadījumu 
kreisie politiskie spēki izmantoja uzbrukuma organizēšanai armijas komandierim P. Ra-
dziņam, apvainojot viņu reakcionāru uzskatu paušanā un līdzīgas pārliecības virsnieku 
pulcēšanā savā štābā. Sarūgtinātā ģenerāļa aiziešana no amata kreisajā presē tika at-
spoguļota kā savas vainas atzīšana, kaut arī oficiāli tika skaidrots, ka P. Radziņš aiziet 
sliktā veselības stāvokļa dēļ.340 P. Radziņš tiešām bija noskaņots nacionāli un nelabvēlīgi 
pret kreisajiem politiskajiem spēkiem. Latviešu izcelsmes ASV vēsturnieks E. Andersons 
to izskaidro ar P. Radziņa nespēju samierināties ar 20. gados valstī pastāvošās demo-
krātijas īpatnībām (demokrātijas trūkumus asociējot ar demokrātisko iekārtu vispār), 
pirmkārt, atsevišķu nacionālo minoritāšu un kreiso politisko spēku pārstāvju vēršanos 
pret pastāvošo valsts iekārtu. Tas lika viņam 1922. gadā saistīties ar galēji labējo, zināmā 
mērā ekstrēmistisko „Latvju Nacionālo klubu”, kurā viņš tika iecelts goda amatā – par 
kluba „virsaiti” (1924. gadā, atgriežoties aktīvajā dienestā, viņš izstājās no kluba saskaņā 
ar kara ministra rīkojumu par aizliegumu karavīriem sastāvēt jebkādās politiskās organi-
zācijās).341 Arī kara ministra rakstītajā P. Radziņa 1925. gada atestācijā minēta frāze: „Nav 
gluži tīrs no politiskiem iespaidojumiem”. Tomēr nav pamata uzskatīt, ka viņš tiešām 
būtu bijis informēts par jaunākā virsnieka J. Ikšes sadzīviskā līmenī paustajām atziņām, 
kuras nekādi nevarēja nosaukt par jau nobriedušiem apvērsuma gatavošanas plāniem. 
Galu galā jau 1921. gadā pats P. Radziņš aktīvi uzstājās pret politisku tiesību piešķiršanu 
karavīriem. Viņš uzskatīja, ka tādā gadījumā lielākā daļa karavīru būs dažādu politisko 
partiju biedri, un tas var beigties ar armijas un valdības (ja tajā dominētu karavīriem 
nevēlamas partijas pārstāvji) konfrontāciju.342

Tūlīt pēc atbrīvošanas no armijas komandiera amata P. Radziņš tika iecelts par Virs-
nieku Akadēmisko kursu (30. gados tie tika pārdēvēti par Augstāko kara skolu) priekš-
nieku. Mūža atlikušo daļu viņš veltīja Latvijas armijas augstāko virsnieku sagatavošanai 
un apmācībai. 1930. gada 7. oktobra vakarā P. Radziņš nomira ar sirdstrieku savā dzīvoklī 
Rīgā, Valdemāra ielā (pēc Otrā pasaules kara emigrācijā izskanējis pieņēmums, ka ģene-
rālis izdarījis pašnāvību). Pēc svinīgas izvadīšanas 11. oktobrī ģenerālis tika guldīts Rīgas 
Brāļu kapos. Bērēs piedalījās apmēram 10 000 cilvēku. Starp pavadītājiem bija Valsts 
prezidents A. Kviesis, Saeimas priekšsēdētājs P. Kalniņš, ministru prezidents H. Celmiņš, 
ministri, Saeimas deputāti, Igaunijas armijas delegācija ar ģenerālmajoru A. Tenisonu 
priekšgalā.343 Savukārt Igaunijas „Brīvības Krusta brāļu Centrālās apvienības” priekšsē-
dētājs ģenerālleitnants Juhans Laidoners Lāčplēša Kara ordeņa domei savas organizāci-
jas vārdā atsūtīja līdzjūtības telegrammu sakarā ar P. Radziņa nāvi.344  

Bija beigusies neapšaubāmi izcila militārā darbinieka dzīve. Viņa militārā pieredze 
un talants 1919.–1920. gadā pilnā mērā tika izmantota cīņā pret Bermonta karaspēku 
un Sarkano armiju. Var tikai pievienoties kara ministra ģenerāļa R. Bangerska armijas 
komandiera P. Radziņa atestācijā par 1925. gadu rakstītajam: „Būtu izcils lielākas armiju 
grupas štāba priekšnieks. Ļoti labs. Miera laikā atstājams pašreizējā amatā, kara laikā 

339 LVVA, 5601. f., 2. apr., 643. l., 4. lp. 
340 Sīkāk sk.: Jēkabsons Ē. Ar Lāčplēša Kara ordeni apbalvotie mediķi // Latvijas Ārsts. 1995. Nr. 11, 42. lpp.
341 Ģenerāļa P. Radziņa piemiņai, 3. lpp.; Andersons E. Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture, 64. lpp.
342 Ciganovs J. Bruņotie spēki, karavīri un politika: 1920.–1934 // Latvijas Vēsture. 1999. Nr. 2, 43. lpp.
343 Priedītis Ē. Ģenerālis Pēteris Radziņš // Militārais Apskats. 1995. Nr. 2, 98.–99. lpp.
344 LVVA, 1304. f., 1. apr., 1268. l., 19. lpp.
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izbīdams uz virspavēlnieka vai viņa štāba priekšnieka amatu.” Laikabiedri, starp kuriem 
netrūkst ārzemnieku, vienprātīgi uzsver arī ģenerāļa militāro talantu, godīgumu, taisnī-
bas izjūtu, tiešumu un dziļo patriotismu. No mūsdienu viedokļa raugoties, daži P. Radzi-
ņa politiskie uzskati jaklasificē kā nelabvēlīgi demokrātijai, taču nav noliedzams, ka tos 
veidoja pati vide, kurā P. Radziņš bija kļuvis par personību, un paust tieši šādus uzskatus 
viņam lika pārliecība, ka tie nāks par labu viņa dzimtenei. Katrā ziņā P. Radziņš pieder pie 
personībām, kuru loma Latvijas valsts vēsturē ir ļoti nozīmīga un svarīga. Pilnīgi droši var 
apgalvot, ka viņš bija viens no tiem Latvijas karavīriem, kuri tieši piedalījās neatkarīgās 
Latvijas izcīnīšanā. Vēl vairāk – ne tikai piedalījās, bet arī vadīja šo cīņu.


