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Ēriks Jēkabsons

1905. gaDa reVoLŪcija: LatViešu 
sociāLDemokrātu 

propaganDistes miLDas kļaViņas 
(saLnās) Dienasgrāmata

1905. gada revolūcija krievijā bija viens no būtiskākajiem pavēr-
sieniem visas impērijas un arī Latvijas vēsturē. salīdzinot ar citām 
krievijas guberņām, revolūcijas norise visradikālākā bija baltijas, 
Lietuvas, polijas un aizkaukāza guberņās, resp., tur, kur blakus sma-
gajiem saimnieciskajiem un sociālajiem apstākļiem bija vērojama arī 
nacionālā apspiešana un dažādi ierobežojumi. Latvijā revolūcija sākās 
ar demonstrācijas apšaušanu rīgā Daugavmalā 1905. gada 13. janvārī, 
sekoja plaša streiku kustība pilsētās, kas pakāpeniski pārauga arī bru-
ņotā cīņā, ieskaitot teroristiska rakstura darbību, turklāt revolucionārā 
kustība aptvēra arī laukus, tika nodedzinātas vairāk nekā 400 muižas. 
1905. gada nogalē norises sasniedza kulmināciju, vairākās vietās sā-
koties bruņotai sacelšanās kustībai. Varas iestādes reaģēja, ieviešot 
karastāvokli un nosūtot uz baltijas guberņām karaspēku kā soda eks-
pedīcijas. sākās varas struktūru terors, kura rezultātā saskaņā ar līdz 
šim historiogrāfijā izskanējušajiem, taču daudzējādā ziņā vēl pārbau-
dāmiem un precizējamiem datiem ap 4000 Latvijas iedzīvotāju tika 
nogalināti bez tiesas, 427 – ar karatiesu spriedumiem, apmēram 8000 
piesprieda dažāda termiņa cietumsodu, 2652 – ieslodzījumu sibīrijas 
katorgā, vēl apmēram 5000 devās politiskajā trimdā uz rietumval-
stīm. Visumā revolucionārā kustība turpinājās vēl 1906. un 1907. ga-
dā.1 tomēr revolūcija panāca būtiskas izmaiņas impērijas iekšējā 
 iekārtā, radot aizmetņus demokrātisku brīvību ieviešanai, cita starpā 
tajā zināmu politisku pieredzi bija guvuši daudzi vēlāki neatkarīgās 
Latvijas valsts politiskie un sabiedriskie darbinieki, starp kuriem bija 
arī Voldemārs salnais un viņa kundze milda salnā, dzimusi kļaviņa. 

milda kļaviņa dzimusi 1886. gada 1. septembrī nītaures pagasta 
“Lejas savēļos” saimnieka un zemes īpašnieka ģimenē. uzņēmīgais 
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tēvs drīz pārcēlās uz rīgu, kur kopā ar saviem brāļiem atvēra pirmo 
latviešu klavieru fabriku. milda mācījās Latviešu labdarības biedrī-
bas skolā, pēc tam – prestižajā krievu Lomonosova sieviešu ģim-
nāzijā.2 

pati milda salnā 1966. gadā autobiogrāfijā rakstīja, ka pirmo 
ievirzienu demokrātiskā ideoloģijā mantoja no aspazijas un jāņa 
asara priekšlasījumiem mīlgrāvja “ziemeļblāzmā”, turklāt “latvis-
kajā Latviešu biedrības skolā izaugusī latviski-nacionālā jutoņa”, pēc 
pāriešanas 1901. gadā uz “krievisko Lomonosova ģimnāziju, noved 
pie vairākkārtējiem incidentiem ar līdzskolniecēm krievietēm” (citā 
reizē pati izteicās – bijusi “kā ezis starp krievu činavnieku mei-
tām”). rezultātā jauniete iesaistījās nelegālo sociāldemokrātu jaunat-
nes pulciņu darbībā rīgā, turklāt 1904. gadā tajos darbojās samērā 
liels skaits izglītības iestāžu vecāko klašu dažādu tautību skolēnu. 
1905. gada janvārī ģimnāzija tika pabeigta ar labām sekmēm. sāko-
ties revolūcijai, milda kļaviņa un arī Voldemārs salnais aktīvi iesais-
tījās tās norisēs Vidzemē (piemēram, 1905. gada 5. jūnijā piedalījās 
baznīcas demonstrācijā nītaurē, bet 27. novembrī – mītiņā cēsīs3) 
un rīgā, darbodamies kā Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas propagandisti. gadījās arī “asāki notikumi”, ko apliecina 
pašas vēlāk piezīmēs atzīmētais: “1905. g. okt. sākumā piedzīvojums 
ar “steņku” (jānis Liepiņš) un kaujiniekiem Vērmanes dārzā. “jēpis” 
ar kaujiniekiem nošauj kazaka zirgu.” starp citu, minētā epizode 
avotos atspoguļojas šādi: 1905. gada 16. oktobrī ap diviem dienā 
streikotāji radīja nekārtības aleksandra ielā, apturēja važoņus, izsē-
dināja no tiem braucējus, bojāja pajūgus. ieradās 9. jeļizavetogradas 
dragūnu pulka dragūni, uz viņiem sāka šaut kaujinieki no Vērmaņ-
dārza. Divus dragūnus ievainoja, vienu zirgu nošāva, divus ievai-
noja. par to 1907. gada 10. maijā jāni Dūriņu notiesāja uz 10 ga-
diem katorgā, pēteri baumani uz 6 gadiem un 8 mēnešiem katorgā.4

spriežot pēc tālāk publicētās dienasgrāmatas ierakstiem, jaunības 
radikālisms un rīgas sociāldemokrātu sabiedrībā valdošais politiskais 
noskaņojums šajā laikā licis viņai ieņemt diezgan radikālu nostāju 
attieksmē pret pastāvošo iekārtu un tās izmainīšanas principiem.

1906. gada janvārī viņa bēga uz šveici, taču lielā mērā mīlestības 
dēļ pret “tomu” (Voldemāru salno) jau pēc dažiem mēnešiem at-
griezās krievijā un rīgā, un jūnijā abi apprecējās, bet jūlijā piedzima 
viņas un Voldemāra salnā dēls Ģirts, kurš kopā ar brāli auga pie 
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vecvecākiem (V. salnā vecā-
kiem) Lubānas pagastā, kamēr 
vecāki atradās sibīrijā un asV 
(rīgā neilgi pirms mildas sal-
nās aresta 1907. gadā, jau cie-
tumā, piedzima arī otrs dēls – 
ārijs, kurš mira 12 gadu ve-
cu mā 1919. gadā, tā arī ne sa-
stopot savus vecākus). 

1907. gada jūlijā, Latvijas 
sociāldemokrātijas propagan-
distei m. kļaviņai piedaloties 
nelegālā sapulcē, kurā tika 
spriests par arodbiedrības iz-
veidi, viņa līdz ar citiem tika 
arestēta, ievietota termiņcie-
tumā matīsa ielā kopā ar citām 
pazīstamām revolucionārēm – 
Henrieti Dermani un Lidiju 
zariņu (viena no kaujinieku 
veiktā uzbrukuma centrālcie-
tumam organizatorēm)5. tā paša gada decembrī karatiesa rīgā viņai 
piesprieda mūža izsūtījumu (dzīvesbiedram Voldemāram salnajam 
tika piespriesti seši gadi katorgā). tiesas sprieduma kopija Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā atklāj interesantas detaļas: spriedums tika pa-
sludināts 1907. gada 21. decembra vakarā, apsūdzētie – pēteris 
baunis no Vidrižu pagasta (dzimis 1879. gadā), marija blūma no 
raņķu pagasta (dzimusi 1887. gadā), jānis mednis no kārzdabas pa-
gasta (dzimis 1885. gadā), emma – krūmiņa emma jāņa meita no 
rīgas apriņķa “kečiskij” (iespējams, ķekavas – Ē. J.) pagasta (dzi-
musi 1888. gadā), jānis Lasmanis no seces pagasta (dzimis 
1880. gadā), kārlis ozoliņš no rīgas apriņķa (dzimis 1881. gadā), 
anna ozoliņa – kārļa sieva, 27 gadus veca, pēteris Ģipslis no 
baižkalna pagasta (dzimis 1889. gadā), Voldemārs krastiņš no odzie-
nas pagasta (dzimis 1883. gadā), augusts peizums no cēsu apriņķa 
Vecgrostonas pagasta (dzimis 1883. gadā), rūdolfs kokle no Valkas 
apriņķa (dzimis 1888. gadā), augusts čoke no rencēnu pagasta (dzi-
mis 1882. gadā), maksimiliāns pečors no Valmiermuižas pagasta 
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(dzimis 1879. gadā). Visi tika apsūdzēti darbībā “slepenā biedrībā”, 
“naudas vākšanā partijas vajadzībām”, nelegālas literatūras izplatī-
šanā. tiesa piesprieda mednim un ozoliņam sešus, koklem un 
baunim – četrus gadus katorgas, annu ozoliņu, emmu krūmiņu, 
Ģipsli, krastiņu, Las mani, peizumu, pečoru un čoki notiesāja ar iz-
sūtījumu, mariju blūmu attaisnoja. 1907. gada 23. decembrī baltijas 
ģenerālgubernators spriedumu apstiprināja. turklāt 1911. gada 
16. septembrī oficiāli noskaidrojās, ka jāņa medņa īstais vārds ir Vol-
demārs salnais, un arestētā vārdu mainīja tiesas spriedums 1911. gada 
8. oktobrī. no minētā dokumenta izriet, ka milda kļaviņa patiesībā 
tika tiesāta kā emma krūmiņa.6 pati vēlāk atcerējās, ka bijusi “šu-
vēja” ar “nelegāli iegūtu pasi”.7

izvesta uz biruļkas sādžu 400 kilometrus ziemeļos no irkut skas, 
viņa pēc pusgada no turienes aizbēga, ieguva pievolgas vācu koloni-
jas iedzīvotājas pasi uz olgas komanienas vārda un vairākus gadus 
dzīvoja irkutskā, strādājot arī par valodu mājskolotāju ģenerāļa 
karla butovska triju bērnu ģimenē. pēc apmēram trīs gadiem, 
1911. gadā, kad apsardzības nodaļa (politiskā policija), cenzējot ko-
respondenci, atklāja viņas atrašanās vietu, spiesta bēgt uz ārzemēm 
kopā ar dzīvesbiedru. Dzīvoja un darbojās Vīnē, tad – asV, kur bija 
latviešu sociāldemokrātu koporganizācijas lektore un strādāja laik-
raksta “strādnieks” redakcijā.

1917. gadā kopā ar Voldemāru salno devās atceļā uz dzimteni 
cauri Harbinai (mandžūrijā), 1918.–1920. gadā uzturoties Vladivos-
tokā, kur aktīvi piedalījās imantas pulka karavīru aprūpē (Hūvera 
institūta arhīvā, V. salnā kolekcijā, glabājas nelieli m. salnās atmiņu 
pieraksti par šo laiku). Latvijā atgriezās 1920. gadā, strādāja ārlietu 
ministrijā, Latvijas telegrāfa aģentūrā, bija satversmes sapulces so-
ciāldemokrātiskā mazākuma izdevuma “Darba balss” redaktore, 
turklāt minētais bija saistīts ar aktīvu darbību šajā marģera skuje-
nieka vadītajā sociāldemokrātu mazinieku politiskajā grupējumā. 
aktīvi darbojās Latvju sieviešu nacionālajā līgā, rak stīja presē par 
sabiedriski politiskiem jautājumiem utt. 

pēc tam m. salnās darbība bija saistīta ar viņas vīru – diplomātu 
un ārlietu ministru Voldemāru salno.8 kā raksta viņa pati 
1966. gadā, darbojās kā “rakstisku apcerējumu tulkotāja, redaktrise 
un preses referente”. Valsts okupācija ģimeni pārsteidza zviedrijā, 
kur V. salnais bija sūtnis, un otrā pasaules kara laikā viņa kundze 
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palīdzēja “uzturēt nelegālus sakarus ar dzimteni un sniegt tikpat ne-
legālus ziņojumus sabiedrotajiem”. pēc kara dzīvoja stokholmā, dar-
bojās baltiešu humanitārajā apvienībā (ģenerālsekretāre) un Latvijas 
p.e.n. klubā (ģenerālsekretāre), citās trimdas organizācijās. mirusi 
1970. gada 21. maijā.

publicētais dokuments tapis 1906. gada februārī, atrodoties ceļā 
no Latvijas uz šveici. to rakstījusī divdesmitgadīgā meitene un jau 
zināmu pieredzi guvusī revolucionāre atklāj Latvijas vēsturei svarīgus 
aspektus, pirmkārt un detalizēti – veidu, kādā simtiem revolūcijas 
dalībnieku, kuriem pastiprinātās krievijas varas iestāžu reakcijas 
apstākļos aplūkojamajā laikā draudēja ieslodzījuma un pat nāves 
briesmas, nelegāli pameta krieviju, dodoties uz Vāciju un tālāk – 
rietumeiropu un asV (izmantojot robežsardzes vienību karavīru 
korupciju, resp., viņus piekukuļojot), otrkārt – atklāj jaunas, dedzī-
gas latviešu revolucionāres iekšējo pasauli – naidu pret cariskās krie-
vijas amatpersonām kā revolūcijas ienaidniekiem, nicinājumu pret 
“prūšiem” jeb vāciešiem, neierasto Vācijas un šveices apstākļu redzē-
jumu, galu galā – sniedz informāciju par situāciju un noskaņojumu 
rīgā 1905. gada beigās un 1906. gada sākumā, kā arī skaitliski lielajā 
cīrihes latviešu sociāldemokrātu jeb emigrantu kopienā 1906. gada 
sākumā. turklāt valstsvīra un diplomāta Voldemāra salnā kundze arī 
pati bija Latvijas sabiedrībā un politikā samērā nozīmīga persona, 
kuras dzīvesstāsts tāpēc kļūst vēl būtiskāks. 

publicētajā dokumentā, kurš glabājas stenforda universitātes 
Hūvera institūta arhīvā esošajā Voldemāra salnā dokumentu kolek-
cijā, iespēju robežās saglabāta autores lietotā oriģinālrakstība, nepie-
ciešamības gadījumā sniedzot skaidrojumus par žargon vārdiem un 
aplūkojamajā laikā lietotajām vārdu formām.

Dokuments
eidkūnos,9 13.ii/1906. (jaunā st.)
sēžu še bez kautkāda darba, un, lai jel kā varētu notriekt laiku, 

sadomāju uzrakstīt vismaz atmiņas no līdz šim piedzīvotā. tām, var-
būt, savā laikā būs sava nozīme: domāju par to laiku, kad mūsu me-
žonīgā krievija būs no mežonības atsvabinājusies, būs nomazgājusi 
to revolūcijas asinīs. tad, lasot šīs rindiņas, mēs jutīsimies sevi pilnī-
gākus, labākus un īsti izbaudīsim revolūcijas uzvaras priekus.

-----
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pēc slavenajām brī-
vības dienām 1905. ga-
 da beigās sākās krievi-
jas reakcija. kur šīs 
brīvības dienas bija 
svinētas visvarenāki, 
tur, zināms, arī reak-
cija pacēla galvu vis-
augstāki. tas jāteic par 
mūsu baltiju. tā kā 
iekškrievijā zemnieku 
dumpji viegli nomieri-
nāmi, masa vēl ļoti ne-
apzinīga un neorgani-
zēta, tad viss karaspēks 
sadzīts pa kaukāzu, 
poliju un baltiju. pē-
dējā sākās tādi varas 
darbi, kādus vēsture 
vēl līdz šim nebij pie-
dzīvojusi. caur visu 
baltiju kustēja viena 
soda ekspedīcija pēc 
otras. katrai no tām – 
visplašākās pilnvaras 
laupīt, dedzināt, sist, 
pērt un šaut; tās tiek 
izlietotas visplašākā 
ap mērā, un beidzot 

nav vairs neviena pagasta, kur nebūtu vairāki nošauti, uzkārti, mājas 
nodedzinātas, iedzīvotāji piepērti gan žagariem, kā dzimtbūšanas 
laikos, gan nagaikām.10

tiesa īsa un aša: paprasa, kā sauc, un tūliņ ar bez kādas izmek-
lēšanas piespriež sodu: nošauts, pakārts, piepērts. sociāldemokrātu 
aģitatoriem nav vairs iespējams pat rādīties uz laukiem: spiegu gan 
apzinīgu, gan pilnīgi neapzinīgu pavairojies bez sava gala. atliek 
vienīgi vēl pilsētas, kur organizācijas darbība var cik ne cik vēl parā-
dīties. šeit, jāteic, masas apziņa milzīgi augusi: kur agrāk priekš 



147

Latvijas vēstures institūta ŽurnāLs  ◆  2016 nr. 4 (101)

streika vajadzēja aģita-
toriem iet uz fabrikām 
un pārliecināt strād-
niekus par streika va-
jadzību, tur 9. janvārī 
1906. g. (vec. st.) pie-
tika ar uzsaukumu: 
“svinēsim 9. janvāri 
kritušo biedru piemi-
ņai ar vienas dienas 
streiku.”11 Lai gan bal-
tijas ģenerālguberna-
tors sologubs12 bij iz-
teicies, ka divu nedēļu 
laikā no Federatīvās 
komitejas13 nepalikšot 
ne smakas, tad 9. jan-
vāra streiks pierādīja, 
ka F. k. nekarājas 
gaisā, bet kad aiz tās ir 
vara. 

bet pats par sevi 
saprotams, ka darbībai 
pilsētās arī drīz vaja-
dzēja apstāties. kara-
spēks savilkās tuvāk 
un tuvāk ap pilsētām. 
sākās masas kratīša-
nas, aresti. rīgu ap-
ņēma no visām pusēm orlova14 armija. bij jāsagaida pilnīga rīgas 
ielenkšana.

tādā laikā, kur katrai darbībai jāapstājas, katrs cilvēks, kurš 
spiegu un žandarmu acīs bij ieguvis tituli “neblagonadezhnyi”,15 pa-
steidzās pilsētas atstāt un aizlaisties uz laiciņu vai nu pāri pār  robežu, 
vai nu uz tumšākām krievijas guberņām. 

tā 22.i (vec. st.16) aizbrauca no rīgas beidzamie propagandisti: 
toms,17 jānis18 un mazais19 uz ārzemēm. paliku rīgā pati bei-
dzamā.
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bij nejēdzīgs stāvoklis. katra praktiska darbība beigusies, ar teo-
riju nodarboties arī nav nekādas iespējamības, jo no rīgas apkārt-
nes nāk tās trakākās ziņas: ziemeļblāzma,20 auseklis,21 jonatāna 
biedrības22 nosvilinātas; ķeras pat liberāļiem fabrikantiem, kā, piem., 
a. Dombrovskim,23 pie rīkles. nācu pie tās pārliecības, ka manai 
dzīvei še nav nozīmes; var iznākt tik pilnīgi nevajadzīga riskēšana ar 
savu dzīvību. 23.i līdz ar Dubinu24 nosūtījām vēstuli uz robežu, ka 
būsim tur 27./i vakarā.

no rīgas bij jātiek laukā, cik ātri vien iespējams, jo bij sagai-
dāma rīgas ielenkšana. izbraucām 25./i.

no rīgas līdz Dvinskai25 visas stacijas pilnas zaldātu un dra-
gūnu. Varēja sagaidīt visa vilciena izkratīšanu. gulēju ii. klasē uz 
beņķa un gaidīju, ka katru brīdi kāds spiegs bāzīs durvju šķirbā 
galvu. Dubina brauca iii. klasē, par to man arī bij bēdas. tā trīcē-
dama un drebēdama, iebraucu ap pulkst. 5 pc. psd.26 Dvinskā un 
domāju, ka nu ir bēdām gals, jo Dvinskā, mūsu komūnā,27 vajag 
atrasties ansim.28 tur varēs palikt līdz 27./i un tad ar vienu rāvienu 
drāzt uz Veržbolovu.29 

bet, kā tas kādreiz notiek šai pasaulītē, cilvēks, no vilka bēg-
dams, uzskrien lāčam virsū.

aizbraucu ar fūrmani30 uz komūnu – anša ne vēsts. esot jau 
kādu nedēļu kamēr aizbraucis. nu, domāju, tas nekas. apprasos, vai 
var palikt pa nakti. Žīdu meitene atbild ar “jā”, uztaisa mums vēl 
samovaru,31 un mēs abi ar Dubinu gudrojam likties uz auss un gulēt 
līdz rītam; nožēlojam tik, ka anša nav, kas mūs rīt varētu pavadāt 
pa pilsētu, lai mēs cik ne cik iepazītos ar Dvinsku. te, kā no skaid-
ras debess negaiss, tā mums uzbrūk ziņa, ka Dvinskā esot kara-
stāvoklis, kratot veselus kvartālus, un ansis taisni tādēļ aizbraucis, 
ka katru brīdi sagaidot komūnas kratīšanu. ko nu darīt? palikt tur 
nekādi nevarējām; iet uz viesnīcu arī ne – iespējama lieta, jo pases 
stundas laikā jāpieraksta učastkā32 un bez tam bij jau bijuši gadī-
jumi, ka viesnīcnieki pavisam nepieņem viesus no baltijas, bet pa-
rāda tiem durvis. ieskrējām kā circeņi pelnos. neatlika nekas cits, 
kā sēsties fūrmanī un drāzt uz kurjerskuju,33 kurš atiet 10.33. min. 
3 minūtes priekš vilciena atiešanas bijām stacijā un, izgrūduši par 
biļetēm 12 rubļ., aizlīgojām uz Viļņu. jāpiezīmē vēl tas, ka prom-
braucot uz mūsu ielas stūra jau stāvēja kar[avīrs]. 
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pienācām tur ap pulkst. 2 naktī. apstājāmies “bellevue” viesnīcā 
un gudrojām, ko nu darīt. šodien tik vēl 26./i. tālāk braukt var vie-
nīgi 27./i pēc pusdienas vai arī 26./i un apstāties kovnā.34 bet, kādi 
tur tie dzīves apstākļi, kas to atkal lai sazin. 26./i no rīta apskatījām 
Viļņu. pilsēta ļoti skaista. ja mums nebūtu jāievēro krainiaia 
konspiratsiia,35 tad gan visas malas būtu izložņājuši. tagad tik tā pa-
virši šo to apskatījām. zamkovaia gora36 un apkārtējie vaļņi apau-
dzēti krūmiem. pati pilsēta kalnaina un arī diezgan bagāta kokiem. 
Vasarā, kad viss zaļš, še vajag būt ļoti skaisti. pilskalnā neuzkāpām: 
negribējām prašņāt un paši ceļa nezinājām. esot ļoti skaists skats: 
visa pilsēta kā uz delnas.

tas smukākais bij tas, ka klejojot tā samaldījāmies, ka nekā vairs 
nesapratām – ne uz priekšu, ne atpakaļ. kā jau katrreiz tādos gadī-
jumos, glābējs bij fūrmans.

Vakarā nejauši satikām gulbju jaņķeli.37 tas mūs apmierināja, 
ka viesnīcā mums neviens klāt neķeršoties, un mēs ar tādā gadījumā 
nolēmām palikt tepat Viļņā līdz 27./i pēcpusdienā. 

tā tad jānodzīvo Viļņā gandrīz 2 dienas un 2 naktis. Darba ne-
kāda nav; nepacietība satikt tomu un jāni aug; uzbudinājums arī 
liels, ka neuzklūp mums policija ar visiem saviem jautājumiem, 
“kur”, “kādēļ” u.t.t., uz kuriem gan bijām pastāvīgi sagatavoti. gara 
stāvoklis, vārdu sakot, nejēdzīgs. gaidīt gaidām, kaut jel tiktu pāri, 
tad varētu justies sevi pavisam citādi.

27./i nobraucām uz pēcpusdienas vilcienu, nopirkām biļetes līdz 
Veržbolovo ii. kl., bet, tā kā pēdējā bij pilna, tad iesēdināja mūs 
i. kl. kupejā – braucām kā baroni. 

jo tuvāk nācām ceļa galam, jo vairāk uzbudinājāmies, jo nebij 
ne mazākās jēgas par to, kas mūs gaida priekšā. 

piļviškos38 mūs vajadzēja sagaidīt žīdam. es ar vislielāko uzbudi-
nājumu skatos uz visām pusēm – nav. tā kā nezinām nekā cita, ko 
darīt, tad braucam tālāk līdz pašai Veržbolovai. 

nu, tagad jāsaka, ka mums visu ceļu jau gadījās laimīgi izmukt, 
bet pat visi kibartieši39 atzina,40 ka tāda laime, kā mums Veržbolo-
vas stacijā, esot tiešām kas rets. 

Lieta tā, ka no stacijas netiek nemaz ārā bez žandarmu ziņas, i 
paprasa pases un uz kurieni brauks. ja pases izrādās no baltijas, tad 
bez runas ņem cieti. 
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saprotams, ka arī mēs tikām šo mežoņu rokās. prasa, kādēļ še 
atbraukuši. es sataisu tik naivu ģīmīti, cik tik nu iespējams, un 
stāstu, ka no berlīnes brauc šurp viena slima tante, kurai esmu at-
braukusi pretim, un tas puisis ir mans pavadonis. gan šie tur raus-
tījās, gan staipījās, beidzot tomēr pierakstīja pases un atlaida.

nu, slava bogu,41 tiktāl godīgi. pasaucām nosil’shchiku42 un lie-
kam nest mūsu paciņas uz viesnīcu. gadījies tāds vecs vācietis, liels 
dzērājs un pļāpa. sāk mums par visu ko stāstīt, un mēs atkal visu ko 
izvelkam. beidzot dabūjām no šā zināt, kur atrodas mums vajadzī-
gie cilvēki, liekam vēl turp sevi aizvest ļoti omulīgā kārtā. 

te mūs pārsteidz vēsts, ka toms, jāns un mazais iegāzušies. no 
sākuma nevarēju apķert, cik briesmīga šī vēsts. aizgājām atpakaļ uz 
viesnīcu kā sadragāta. aukstā un nemīlīgā viesnīcas istaba vēl pa-
vairoja slikto gara stāvokli. tā bij īsta moku nakts. nosaluši, gluži 
slimi pamodāmies otrā rītā, t.i., 28./i ap pulkst. 5, tā kā ap 6 mūs 
solīja pārskapēt43 pāri. bet nekā. bij vēl jānomocās viesnīcā līdz 
pulkst. 3 pēc pusd[ienas]. atnāca konter-bandists44 – ļoti  tipisks 
bandīts. par visu viņš runā tik auksti un ar tādu apsvēršanu, ka ticēt 
viņam nevar ne vārda – viss ir priekš tā šepte, bet tās dēļ viņš ir 
gatavs ielikt otram dunci ribās.

ap 3 mūs aizsūtīja pie kāda leišu zemnieka – pāri skapētāja. 
atkal smuki tipi: pats vecis – leitis, tā sieva un visa saime ar visu 
ēku. Vecais apprasījās par to, kā iet baltijā, un apstāstīja atkal par 
visu, ko pats zināja. un pazīt viņš pazina visus: ir trepovu,45 ir 
Dubasovu,46 ir Vitti47 u.c. visus krievijas draņķus.

notupējām še līdz ½ 6 otrā rītā, t.i., 29./i. bij atkal gara nakts. 
Domas pastāvīgi pie šiem cietumā. būtu atdevusi visu, būtu sēdējusi 
viņu vietā, lai tik zinātu, ka viņi brīvi. Visa lielā interese tikt pāri pār 
robežu maz pa mazam zūd. Liekas taisni kā noziegums aizbraukt 
un atstāt viņus te. pie tam vēl dabūjam zināt, ka pirmdien, t.i., 30./i 
viņus sūtīšot pa etapu48 uz kovnu. tā tad katrs uz savu pusi, varbūt 
uz nekad neredzēšanos…

½ 6 rītā 29./i pa celiņu līdz robežai skriešus vien, jo 6 maiņa 
vaktīs – bail, ka nenokavē. zaldāts mūs sagaida. tas arī ļoti intere-
sants tips: “stoi, stoi, nichego ne boisia, barynia!”,49 man laikam 
nekad neizies no prāta. Viņam bija ļoti skaista vintovka:50 tāda 
plāna, slaida, ar paplatu štiku.51 no robežas ceļa līdz upītei taciņas 
nav. Lai nepaliktu pēdas, tad jāiet pa melnu: gar grāvi vien un tad 
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pa tīruma arumiem. tur neredz arī nevienas pēdiņas; bet, tiklīdz 
pāri pār upīti – robežu, tad, kā no gaisa nokritis, vesels nobrists ceļš. 
nezinājām, uz kuru pusi iet, likām tik pa pēdām līdz eidkūnu 
ceļam. pirmais, ko iedomājāmies, kad bijām pāri, bij: “tā, tagad 
prūšos! kādēļ gan šie tāpat nevarēja pāriet!?”...

bij ļoti auksts, sevišķi tāpēc, ka līdz robežai skrējām, sakarsām, 
bet tad gājām lēnām. nonācām eidkūnos gluži nosaluši, izdauzījā-
mies pie vienas viesnīcas, otras, nekur nav rūmes. un salti, ka ne 
glābties. Lādējām tos prūšus, bet tas neko nelīdzēja. bij jālien beigās 
lielajā Veltera hotelī. tur, paldies dievam, istabu dabūjām, bet aukstu, 
kā kūti. pastellējām kafiju, nevaram sagaidīt. sulaiņi, visu nakti jau 
noņēmušies, rupji līdz beidzamam. pastaipījāmies pa gultu, nomaz-
gājāmies gan dūšīgi, samaksājām vienu sālītu52 rēķinu un gājām uz 
Hotel “Deutshes Haus”, kur pie mums solījās atnākt kibartieši. 

atnāca un atnesa labu vēsti: kāds no mūsējiem esot izmucis no 
Volkovišku53 cietuma. kurš – to nezin. nevarot tik viņu dabūt rokā. 
noņēmāmies gaidīt bēgli līdz pirmdienas vakaram un tad braukt 
tālāk. tātad visu svētdienu 11./ii (j.st.) un 12./ii.

atkal briesmīga garlaicība. sēdi un domā par šiem. un domas 
ar katru brīdi paliek smagākas un smagākas, liekas, ka nospiedīs 
pašu. prātā nāk tās ilūzijas, kuras šie būvēja šķiroties: berlīne, berne, 
šveice. un tagad – cietums. man bij briesmīgi grūti šķiroties, likās, 
ka šie aizbrauks un mēs nekad vairs neredzēsimies: viņi dzīvos 
šveicē un mani še krievijā vai nu uzkārs, vai nošaus. un tagad – pa-
visam otrādi. nejēdzīgs stāvoklis! 

Vakarā dabūjām izbaudīt prūsijas tuvumu krievijai. paņēmām 
biļetes līdz insterburgai.54 kāpām vagonā, te prūšu žandarms aiz 
krāgas cieti un prasa pasi. ieraudzījis krievijas pasi, viņš teic: “aber 
das ist ja kein pass! gehen sie zurück über die grenze und fragen 
sie den gubernator einen pass!”55 gan es manījos tikt vagonā, 
kamēr šis ar Dubinu ņēmās, bet kāpj pakaļ un sviež laukā. ak tu 
prūšu sivēns! bij tā uz viņu dusmas, ka gribējās tā īsti krieviski 
viņam iegāzt. Labi gan vēl, ka biļetes naudu dabūjām atpakaļ. gri-
bējās teikt: “na hier stinkt es auch nach russland!”56

bij jābrauc atpakaļ uz viesnīcu – nekā nevari tu cilvēks darīt. 
gudrojām, kā tagad tikt tālāk. ar to žandarmu, sasodīts prūšu jun-
kurs, jau laikam nevarēs tikt galā. aizsūtījām pristavam57 zīmīti, lai 
atnāk ar padomiem – vienīgais, kas atliek.
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šodien atkal tas pats vecais, sēdi un domā, un domā, vai traks 
palikdams, vienas un tās pašas domas. neviens nenāk, nesaprotu, 
ko darīt. Labi vēl, ka dabūjām zināt, ka pristavs ap 5 mūs apmeklē-
šot. redzēsim, pie kāda gala slēdziena nāksim. 

iz cietuma izmukušo arī nevaram sagaidīt: es baidos, vai viņš 
nebūs samaldījies kādā mežā un nosalis. taisni traki ap dūšu. pat 
rakstīšana iznāk gluži mehāniska. krūtis un galva nejēdzīgi sāp: ja 
tā ies vēl pāris dienas, tad negarantēju par savu veselību. nekad ne-
biju iedomājusies, ka še pāri var būt vēl nejēdzīgāki kā krievijā. 

pulksten 8 vakarā.
atnāca žīds ar labām ziņām: vēl viens esot izbēdzis Volkovišku 

aresta mājas; divi atlikušie pārvesti uz cietumu. izmukušie atrodo-
ties organizācijā bunda58 un, kā rādās, ātrāk prom nebrauks, kamēr 
visi nebūs laukā. paliek pavisam citādi ap dūšu, kad dabūn tā ko 
dzirdēt. 

rīt jābrauc vienu staciju tālāk, lai nebūtu jāsastopas ar nejē-
dzīgo eidkūnu žandarmu. Vai tad tiešām netiks no sasodītiem 
prūšiem laukā!? joki ar viņiem tiešām ir. tagad, ap pulkst. 9 pēc 
jaunajām ziņām esam drusku nomierinājušies un varam sakārtot 
iespaidus, kādus dabūjām no eidkūniem. Vispirms pilsētiņa ļoti 
buržuāziska. izņemot iebraucējus laukstrādniekus, proletāriešu te 
nemaz neredz. Veikalos arī maz viņu: ļoti attīstīta bērnu ekspluatā-
cija. gadu 8–10 veci bērni stāv aiz letes, apkalpo viesnīcās u.t.t. no 
lielajiem tie dzird, zināms, tikai rupjības un tā arī paši paliek no-
trulināti, nepaspēj attīstīties – pilnīgi izvirst. būs jāiepazīstas tuvāk 
ar prūsijas likumiem par bērnu ekspluatāciju, tautas izglītību u.t.t. 
ja pēdējā būtu piespiesta, tad tak nebūtu iespējama tik lieliska eks-
pluatācija. 

mūs gan laikam uz vietas pazīst, kas mēs par putniem. iznāca 
viendien joki. Dubina stacijā prasa “Worwärts”.59 šie sāk smieties un 
saka, ka tādu lietu šiem neesot. ļoti karakterišķi60 priekš prūšu māj-
pilsoņiem un zemniekiem!

pilsētiņa glīta. galvenā iela apstādīta kokiem; pie mājām dār-
ziņi. Visur manāma vācieša akurātā roka. pavisam kas cits nekā ki-
bartos, kuri tak atrodas pāra simts soļu no šejienes.

ievērojami ir šejienes schutzmaņi.61 šodien zem mūsu viesnīcas 
logiem bij tirdziņš, uz kuru, zināms, arī šie bija ieradušies un kā 
 tītari savos fliegelmanteļos62 cienīgi špacierēja63 pa tirgu. zemnieki 
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viņus godbijīgi sveicina. šie tik-tik atbild un paliek vēl lielāki savā 
ādā, bet labāk sakot fliegelmantelī. mēs abi ar Dubinu no tā laika, 
kad stacijā mūs schutzmans izsēdināja no vagona, nevaram viņus ne 
acu galā ieraudzīt. ir tak saprotams tāds krievu gorodovojs: nav kas 
riktīgi, paņem tevi aiz krāga un aizved uz učastku. bet es pavisam 
nesaprotu tādu schutzmani: viņš tevi mierīgā garā izsēdina no va-
gona bez kādiem ieročiem, ar vienu vienīgu, varbūt vēl aprūsējušu 
zobenu pie sāniem! kā krievu revolucionāra man gribētos ar viņu 
kādreiz pamēroties spēkiem. tiešām, ja mūsu gorodovojiem64 būtu 
tik tāds pliks zobens, tad tiešām nezinu, cik viņu vēl tagad būtu uz 
rīgas ielām, kur viņus uz to labāko apbruņotus knallē65 zemē kā 
zvirbuļus!

ar savu viesnīcu esam gluži mierā: pusdienas labas, prūšu ka-
pija66 mums arī smeķ ļoti labi, bet taisni iemīlējušies esam Vācijas 
alū: baidāmies, ka nepaliekam par žūpām. un tad vēl viena nelaime: 
Dubinas lielais krievu vēders nevar apmierināties ar šejienes maza-
jiem se[ze?]meļiem,67 priekš viņa vienmēr maizes par maz. 

kaitina mūs vienīgi viesnīcas klavieres: visu garu dienu tās ma-
šīna strādā. ja vēl nejēdzīgi ap dūšu un šajās dienās tur pumperē,68 
tad gan nevar glābties, padara pavisam nervozu. 

priekš Dubinas bija kas jauns, ka tie prūši nesedzas vis deķiem, 
bet pēļiem. Viņš no sākuma iedomājās, ka tie cilvēki lienot maisā 
iekšā.

kopiespaids no šejienes tāds pa vidam. Varbūt būtu labāks, ja 
mūs pastāvīgi netraucētu domas par šiem cietumā. man jau likās, 
ka viņas izjauks pat katru baudījumu visā ceļojumā. tagad jau 
drusku labāki – vismaz cerības jau ir uz labākiem laikiem.

21. febr. 1906. g. (j. st.)
tagad, paldies dieviņam, esmu reiz mierīgi “savās mājās”, varu 

mierīgi nosēsties un atķert nokavēto.
14./ii iesēdāmies ar Dubinu fūrmanī un aizbraucām uz nākošo 

pēc eidkūniem staciju stallopeniem.69 iesēdāmies godīgi iii. klases 
vagonā un mierīgā garā aizbraucām līdz insterburgai. tur izkāpām, 
nodevām bagāžu uzglabāt, bet paši devāmies apskatīt pilsētu, jo līdz 
mūsu īstā vilciena pienākšanai atlika kādas 2 stundas. pilsētiņa 
krietni liela; še ļoti daudz militāra: staigā pa ielām, ka čum vien, 
tādi izdresēti, maktīgi70 muļķīgiem ģīmjiem. mēs ar Dubinu nemaz 
nevaram pierast pie viņu gaišās uniformas: tā mums atgādina krievu 
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žandarmus, un tā vien liekas, ka kāds tūliņ ķersies pie apkakles un 
stieps uz učastku…

iekodām vēl krietnas vakariņas un tad likām uz staciju. mūs 
pārsteidza lētā biļete. tikai apmēram 14 markas līdz pašai berlīnei. 
iekāpuši vagonā, uzmeklējām kaktu un sākām rīkoties uz  braukšanu. 
te jāievēro vēl tas, ka Vācijā pastāv arī vēl iV. klases vagoni; tie ir tie 
lētākie. beņķi tur stiepjas gar sienām. Labākās vietas, zināms, tad ir 
visi 4 kakti, kuros tad vari tupties un sēsties, kā vien patīk. arī es 
iedzīvojos vienā kaktā un, pateicoties tam, krietni vien dabūju gulēt 
(brauciens iznāca taisni pa nakti). 

mēs sevi no tiem prūšiem nepavisam nelikāmies traucēties, bet 
pērām tik pa latviski vaļā. es vēl piebildu, ka nu tik var lamāties: tie 
prūši tak tā kā tā nekā nesaprot. te uzreiz kāds teic: “tā nemaz 
nav!” apskatos – kāds strādnieks, vēlāk izrādījās arī emigrants. tā 
tad nevar vis palaisties uz to, ka nesapratīs, un laist tik vaļā!

mūsu līdzceļotāji prūši atstāja uz mani ļoti sliktu iespaidu: sie-
vietes nejēdzīgas koķetes, vīrieši neizsakāmi muļķīgiem ģīmjiem. 
nepierasts man arī viņu sabiedriskums: kurš iekāp vagonā, pasaka 
visiem “morgen”71 un kā vecs paziņa sarunājas, ar ko tik tam patīk 
no visa vagona. mūsu latviešu mēli tie, zināms, nesaprata un skatī-
jās uz mums diezgan naidīgi. kāds tik apprasījās, vai tas nesot an-
gliski!…

braucām un gulējām, gulējām un braucām līdz rītam. no visas 
prūsijas neko neredzējām. no rīta izkāpu kādā stacijā iekost un sa-
stapu – mazo. tas bij pārsteigums. apprasījāmies tūliņ par visu. 

nesaprotu, vai tad agrākās laimes vietā tomu apsēdusi nelaime? 
uz robežas jāiekrīt, bēgot jāiekrīt, un visur tikai nelaimes gadījušās, 
kuras tik par simtiem vienam var nākt priekšā? taisni traki: būtu 
izsprucis, ja nesaķērusi to sarga sieva ar bērnu uz rokām. Viņš ne-
gribējis to sist un – palicis turpat! tā tad atkal visas cerības vējā!...

berlīnē sastapām zaru72 un nolēmām palikt tur tik vienu dienu – 
arī prūsijā manāma krievijas reakcija: tikai skaties, ka 24 stundu 
laikā tevi neizraida uz krieviju atpakaļ. esot no kēnigsbergas73 jau 
izdzīti kādi pāra simts žīdu, pat tādi, kuri tur nodzīvojuši jau vairāk 
gadus. arī no berlīnes raidot projām. 

cik nu tā laika bij, to pašu izlietojām priekš berlīnes apskatīša-
nas. ļoti buržujiska pilsēta: visur tik kungi oktoberos.74 apprasījos 
par strādnieku sapulcēm: tās noritot ļoti omulīgi. sasēdot tie sociāl-
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demokrāti ar savām madāmām ap galdiem, iedzerot glāzi alus un 
paklausoties mierīgā garā, ko tur spriežot. nē, mēs, krievijas pa-
valstnieki, to nesaprotam…

berlīne ir trīstāšīga75 pilsēta: visur kust vagoni – gan apakš 
zemes, gan virs zemes, gan zem padebešiem. cilvēku milzums, bet 
visi kust tik kārtīgi, viens otram nemaz nepieduras. nesaprotu, kas 
tā būtu rīgā par grūstīšanos, ja tur kādreiz uz ielas būtu tik daudz 
cilvēku – viens otram kājas nomītu!

Vienīgais, ko daudzmaz dabūjām apskatīt, tas bij akvariums.76 
ļoti mākslīga būve, katram dzīvniekam piemērota viņa dzīves vieta: 
putni pa kokiem un klintīm, zivis – pēc jūras dibena izbūvētos ba-
seinos, čūskas tuksnešos. 

16./ii vakarā iesēdāmies vilcienā un braucām uz Frankfurti pie 
mainas. tā kā brauciens iznāca pa nakti, tad, zināms, it un nekā 
interesanta nebij. mums tik piebiedrojās kāds ļoti naivs žīdiņš-emig-
rants, kurš ar savu naivumu mani nervozu padarīja. 

Frankfurtē pārsēšanās schnellzugā77 (tālāk iV. kl. vagonu vairs 
nav) uz bāzeli, tas bij jau 17./ii ap pulkst. 12 dienā. iebraucām Vā-
cijas kalnos – apkārtne palika jo interesantāka. pavisam citi ģīmji 
cilvēkiem, nekā prūšiem. interesanti izskatās ciemi ar glītajām div 
vai trīstāšīgajām dzīvojamām ēkām. tās pa lielākai daļai no māliem 
būvētas ar koka daļām satura dēļ pa vidu; tās izbūvētas dažādu 
krustu veidā. 

jo tālāk uz dienvidiem, jo vairāk kalnu. no Heidelbergas velkas 
jau vesela kalnu rinda. kalnu dienvidu nogāzes apaudzētas skais-
tiem dārziem; kalnu gali noauguši bieziem mežiem, kuros redzams 
vēl liels sniegs, kurpretim ielejas jau zaļas. uz pašas šveices robežas 
izbraucām vairākiem tuneļiem cauri un beidzot atradāmies Vācijas 
bāzelē. apprasījās mums, vai nav kā collējama;78 atteicām, ka nav, 
un ar to pietika. priekš mums tas ļoti neparasts, ka cilvēkam tā uzti-
cas. mēs jau sagaidījām vienu lielu paku jaukšanu, bet iznāca tik 
vienkāršs jautājums. pavisam neparasti priekš krievu pilsoņa…

22. febr. 1906 (turpinājums).
šveices robežas pilsētā bāzelē jau pavisam cita atmosfēra: koķe-

tējošo vācu ķelnerieņu79 vietā cilvēki, kuri apzinās izpildot tik savu 
pienākumu, dumjo vāciešu ģīmju vietā dzīvas, pašapzinīgas sejas. 
tas bij pirmais, ko novērojām, ēzdami bāzeles vokzālē80 vakariņas 
un gaidīdami vilcienu. ap pulkst. 9 vakarā iesēdāmies kādā. bijām 
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tā noguruši, ka katrs savā vietā aizmigām un atmodāmies tik pie 
pašas cīriķes. 

izkāpām un gudrojām, kā nu tikt tālāk. te redzu, stāv Vec ozols.81 
nudien, laime. aizveda mūs uz Lindes viesnīcu. palīdām zem pē-
ļiem un bijām – note.82

otrā dienā – pie svētdienas sapazināmies ar kādu daļu no šejie-
nes sekcijas biedriem. uzkāpām zürichbergā.83 krietns kāpiens. bet 
ir tad ar varens skats! pati cīriķe ar ezeru ielejām, visapkārt tai – 
kalni. […]84 nekā ar vairāk to dienu nedabūjām darīt. nolēmām tik 
pirmdien sākt meklēt dzīvokļus. 

tā bij gan skraidīšana, līdz dabūjām katrs sev mājas vietu! cī-
riķe milzīgi plaša, jo pie katras mājas klāt lielu lielie dārzi. turklāt 
vēl šejienieši aizspriedumu pilni vislielākā mērā: man kā sievietei 
briesmīgi grūti dabūt dzīvokli. te pastāvot vesela sittenpolicija,85 ar 
kuru varot dažreiz iznākt visnepatīkamākās lietas. Dzīvokļa saim-
niecei tiesība tevi divas nedēļas nodzīvojušu stundas laikā izsviest 
no dzīvokļa, kā tas ar kādiem biedriem jau noticis, pie kuriem kāds 
cilvēks pārgulējis pa nakti. tās bābas varot pat noteikt, ka nevienam 
cilvēkam nav tiesības pie tevis nākt. tas tak ir nejēdzīgi! mēs, lat-
viešu revolucionāri, nolēmām pagaidīt, kamēr atbrauc mums vēl 
pastiprinājums no baltijas, lai kopīgiem spēkiem varētu tās bābas 
patriekt kalnos! 

pēc divu dienu ilgas skriešanas sadabūju beidzot dzīvokli. re-
dzēšu, kā varēšu iedzīvoties. 

esmu ļoti nogurusi no garā brauciena; bet vēl vairāk mani no-
gurdina mana tagadējā vientulība. kamēr bij jābrauc, jāskrien, jāiet, 
tā nebij tā sajūtama, bet tagad dienu no dienas tā man uzmācas vēl 
vairāk.86 

kādēļ es atbraucu šurp, kā man še vajaga? šie jautājumi uzmā-
cas aizvien biežāk. es tak aizbraucu no rīgas visvairāk tādēļ, ka 
iestā jās bezdarbība un vientulība. braucu taisni pie toma. bet 
tagad – ko es še atrodu? to pašu, ko rīgā atstāju, – bezdarbību un 
vientulību. klāt vēl pievienojies nemiers par tomu. tiešām nezinu, 
ar ko tas beigsies.

bezdarbība vismaz tagad pilnīga. no cerētās kopdarbības laikam 
nekas neiznāks. sekcijas sapulce ievēlēja komisiju, kura, lai izstrā-
dātu programmu, pēc kuras ierīkot kopīgu nodarbošanos. pirmā 
komisijas sēdē rublis87 taisni noskaitās ar mums “jaunajiem”, kuri 
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negribēja pieņemt viņa projektu, un gribēja skriet prom. par to atkal 
mēs tā noskaitāmies, ka atstājām nopietni sēdi. tā komisija būtu 
likvidējusi tāpat savu darbību kā patvaldības komisijas, ja par mieri-
nātājiem nebūtu ieradušies citi. beigu beigās izrādījās, ka nekādu 
programmu nevar uzstādīt, jo nav referentu. redzēs, kāda veida 
kopdarbību tagad nospriedīs kopējā sekcijas sapulcē. atliek vēl cerī-
bas uz pašdarbību. ierakstījos par biedreni šejienes soc[iāl]-
dem[okrātu] izglītības biedrībā “eintrachtā”,88 lai varētu lietot tās 
bibliotēku. še pastāv vēl kāda krievu bibliotēka, kura arī būs jāiz-
lieto. ar pašas sekcijas bibliotēku stāv ļoti vāji. interesanti tik, kā 
stāvēs ar pašu nodarbošanās spēju. esmu laikam milzīgi bāla un 
vāja, jo, kad aizrunājos par darbu, tad biedri man pastāvīgi atgā-
dina, ka man jau vispirms vajagot atpūsties. pilnīgi sajūtu savu vā-
jumu: pirmās divi dienas, kad meklējam dzīvokļus, sāpēja no staigā-
šanas pa šejienes kalnainajām ielām visi kauli, gulēju gultā pavisam 
stīva. pastāvīgi sāp galva. pie domām par tomu pastāvīgi līst asaras, 
dažreiz pat uz ielas vidus: nervi pavisam pagalam – nevaru sevi sa-
valdīties. un tad šī vientulība, kura man atļauj pastāvīgi par tomu 
domāt! tagad pat ar biedriem kopā sajūtu to, ka viņa trūkst. […]89

23.ii. 1906. […] no rītiem līdz pusdienas laikam, kamēr izdala 
jaunās avīzes, vēl var cik necik apmierināties. bet tad, pēc pusdie-
nas, kad sanākam uz dziedāšanas mēģinājumu (28.ii tiek rīkots lat-
viešu vakars), man gribas tik vilkties kaktā iekšā; sveša, pavisam 
sveša man liekas visa sabiedrība, lai gan tā tagad pastāv jau no kā-
diem 100 latviešiem, var teikt, no biedriem vien. gribas tik līst kaktā 
un raudāt, raudāt… […]

24.ii. 1906. […] mums, tas ir, šejienes sekcijas dziedātājiem, 
tagad ikdienas mēģinājumi: vakars tuvojas, bet ar to dziedāšanu iet 
ļoti vāji. bet ne par to dziedāšanu gribēju rakstīt, bet par tiem dzie-
dātājiem. jāsaka vispār, ka es esmu še kā melna avs starp baltām: 
mūžīgi viena. man vienmēr tā liekas, ka es būtu citiem pa kājām. 
nemaisos arī tad nekur; kad prasa – atbildu; tā turu muti ciet. […]

4.iii. 1906. nekur tomēr nav labāk kā dzimtenē! tur bij pavisam 
citi cilvēki nekā še! birģeliskums še parādās ik uz soļa. šejienes 
strādniekus pavisam nevar salīdzināt ar krievijas strādniekiem. 
bijām abi ar mazo uz kādu Diskussions-abend eintrachte.90 nu, lai 
dievs nedod, ko tur dabūjām dzirdēt! kāds Dr. Doeblers runāja […] 
un strādnieki viņam piebalsoja. Visi viņi pilnīgi bernšteina91 
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 piekritēji. aizmirsts markss,92 aizmirsts kautskis,93 aizmirstas visas 
pretišķības starp kapitālu un darbu. Viņiem visiem te tik silti un 
labi pie tagadējiem apstākļiem, ka viņi nevar pat iedomāties, ka šie 
apstākļi var grozīties viņiem par sliktu. […] 

skatījāmies abi ar mazo viens otram acīs un smējāmies. man 
radās milzīga vēlēšanās zubrīt to vācu mēli, lai tos cūkas reiz krietni 
varētu sajāt. pie tādiem uzskatiem nav brīnums, ka viņi mūsu Latv. 
str. part.94 nosauc par anarķistisku. 

man jābrīnās tik, ko dara mūsu šejienes sekcijas sociāldemo-
krāti, kuri pierakstījušies gan entrachtē par biedriem, nodzīvojuši 
še dažs jau pārs gadus, tātad, domājams, pratīs gluži labi vāciski, 
nemaz tomēr nav griezuši vērību uz šiem “soc.-dem.” vakariem, 
kuros tiek nomaitāts strādnieku gars? […] 

Avots: Hoover institution archives, Voldemars and milda salnais, box 2.

atsauces un piezīmes
1 par 1905. gada revolūcijas norisēm sīkāk sk.: jānis bērziņš (1992; 1993). bru-

ņotās sacelšanās problēmas Latvijas pilsētās 1905. gada revolūcijā. Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls, 4 (1992), 74.–90. lpp.; 1 (1993), 63.–76. lpp.; Starp-
tautiska konference “Informācija, revolūcija, reakcija”. 2005. gada 23.–25. no-
vembris, Rīga (Latvija): materiālu krājums (2005). rīga: Latvijas nacionālā 
bibliotēka, 2005; Līga Lapa (2007). 1905. gada 13. janvāra demonstrācijā 
ievai notie. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1, 87.–108. lpp.; Līga Lapa 
(2007). 1905. gada 13. janvāra demonstrācijā kritušie un no ievai nojumiem 
mirušie. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 3, 96.–119. lpp.; Līga Lapa (2010). 
kaujinieku darbība 1905. gada otrajā pusē. Latvijas Vēstures Institūta Žur-
nāls, 4, 44.–68. lpp.; u.c.

2 biogrāfiskais apraksts sagatavots, balstoties uz: Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk: LVVA), 2570 (ārlietu ministrijas 
administratīvais departaments un Līgumu departaments)–14–1325, 1326; 
3234 (iekšlietu ministrijas administratīvais departaments)–33–49969; 
 Hoover Institution Archives, Voldemars and milda salnais, box 1, 2; jānis 
grīns. Darbs uztur jaunu. mildas salnās 70 mūža gadi. Laiks, 25.08.1956., 
3. lpp.; arturs strautmanis. kalpošanai veltīts mūžs. Žurnāliste, polītiķe un 
sabiedriskā darbiniece milda salnā – 80gadniece. Latvija, 27.08.1966., 3. lpp.; 
p. jelgavietis. cīnītāja par brīvību un tautas tiesībām. mildai salnais 80 gadu. 
Londonas Avīze, 26.08.1966., 4. lpp.; milda salnais. izsūtīšana uz sibīriju. 
Londonas Avīze, 10.01.1969., 3. lpp.; jānis rudzītis. beidzies vētrains mūžs. 
Laiks, 27.05.1970., 6. lpp.

3 sk.: LVVA, 117 (rīgas apgabaltiesas prokurors)–1–682, 11. lp.; 4568 (Vid-
zemes guberņas Žandarmērijas pārvalde)–1–1636, 104. lp.
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4 LVVA, 117–1–568, 34.–47. lp.
 5 LVVA, 5570 (biedrība “piektais gads”)–1–66, 181. lp.
 6 LVVA, 117–1–208, 5., 6., 24., 28. lp. par norādēm uz šajā un trijās iepriekšē-

jās atsaucēs minētajiem avotiem autors izsaka pateicību Dr. hist. Līgai 
Lapai.

 7 milda salnais. izsūtīšana uz sibīriju. Londonas Avīze, 10.01.1969., 3. lpp.
 8 1924. gada 7. jūnijā abi rīgas Dzimtsarakstu nodaļā apprecējās vēlreiz, ko 

apliecina attiecīga laulības apliecība, kas glabājas Hūvera institūta arhīvā 
V. salnā kolekcijā. pieļaujams, minētais bija saistīts vai nu ar iepriekšējos 
gados kāda iemesla dēļ (konspirācija u.tml.) veiktu šķiršanos, vai vēlmi reģis-
trēt laulību ārpus baznīcas. 

 9 eidkava (vācu val. Eydtkau) – Vācijas dzelzceļa stacija pie Lietuvas robežas, 
līdz 1938. gadam eidkūņi (Eydtkuhnen), pēc 1945. gada černiševska krie-
vijā.

10 nagaika – pie jostas piestiprināma ādas pletne, kazaku formastērpa sastāv-
daļa.

11 1905. gada 9. janvārī pēterburgā norisa t.s. asiņainās svētdienas notikumi – 
strādnieku demonstrācijas apšaušana.

12 Vasilijs sologubs (1848–1917), krievijas armijas infantērijas ģenerālis, 1905.–
1906. gadā baltijas ģenerālgubernators.

13 Federatīvā komiteja – Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas un 
ebreju sociāldemokrātu “bunda” pārstāvju 1904. gada rudenī rīgā izveidota 
koordinējoša institūcija, kura lielā mērā vadīja 1905. gada revolūcijas norises 
pilsētā. 

14 aleksejs orlovs (1861–1908), krievijas armijas ģenerālmajors, 1905. gada 
decembrī – 1906. gada jūnijā soda ekspedīciju vienību komandieris baltijas 
guberņās. 

15 Neblagonadezhnyi (krievu val.) – neuzticams (politiski).
16 Dienasgrāmatā izmantoti gan t.s. vecā, gan jaunā stila datumi, to norādot.
17 toms – Voldemāra salnā (1886–1948) segvārds. Dzimis Lubānas pagastā, 

1905. gadā beidzis rīgas pilsētas reālskolu (mācību laikā darbojies nelegālajos 
skolēnu pulciņos), piedalījies revolūcijas norisēs. 1907. gadā piedalījies krie-
vijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas kongresā Londonā, pēc atgrie-
šanās rīgā arestēts, piespriesti 6 gadi ieslodzījuma katorgā, ko izcietis sibīrijā. 
no 1913. gada mūža nometinājumā, izbēdzis un emigrējis uz asV, darbojies 
latviešu kreisajās organizācijās kopā ar sievu. no 1917. gada Harbinā, tad 
Vladivostokā, bijis atbildīgos amatos latviešu organizācijās. 1920. gadā atgrie-
zies Latvijā, Valsts statistiskās pārvaldes vicedirektors (arī vēlāk), 1921.–
1923. gadā ārlietu ministra biedrs, bijis saeimas deputāts no sociāldemokrātu 
mazinieku partijas. 1925. gada aprīlī–decembrī tautas labklājības ministrs, 
1933.–1934. gadā ārlietu ministrs. no 1937. gada sūtnis zviedrijā. 

18 jānis – minētā segvārda īpašnieku identificēt neizdevās.
19 mazais – minētā segvārda īpašnieku identificēt neizdevās. Vēsturnieces Līgas 

Lapas revolūcijas dalībnieku datu bāzē ir 16 personas ar šādu segvārdu, taču 
neviens no tiem neder dienasgrāmatā minētajam aprakstam.
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20 Domāta mīlgrāvja bezalkohola biedrība “ziemeļblāzma”.
21 Domāta rīgas latviešu atturības biedrība “auseklis”.
22 Domāta jonatāna savstarpējās palīdzības biedrība iļģuciemā.
23 augusts Dombrovskis (1845–1927), latviešu rūpnieks un mecenāts, uzturējis 

kultūras un izglītības iestādes mīlgrāvī.
24 Dubina – ernesta ozoliņa (1887–1942) segvārds. no 1903. gada darbojies 

sociāldemokrātiskajos skolēnu pulciņos rīgā, piedalījies revolūcijā, 
1906. gadā emigrējis uz šveici, drīz atgriezies. 1911. gadā piespriesti 4 gadi 
izsūtījuma narimā, pēc bēgšanas izsūtījumā astrahaņas guberņā. 1921.–
1923. gadā Latvijas valsts kontrolieris, vēlāk – Latvijas bankas direktors. no-
šauts padomju apcietinājumā.

25 Dvinska – Daugavpils nosaukums 1893.–1918. gadā.
26 Domāts: pēc pusdienas.
27 šajā laikā lielajās pilsētās darbojās konspirēti sociāldemokrātiskās partijas at-

balsta centri (pajumte u.c.), ko dēvēja par komūnām.
28 ansis – jādomā, ka runa ir par jāni puriņu (1878–1919; segvārdi: ansis, 

austriņš), kuram bija šāds segvārds. krāsotājs, Latviešu sociāldemokrātiskās 
strādnieku partijas Ventspils organizācijas komitejas loceklis, mežabrālis. 
1906. gada augustā emigrējis uz šveici, vēlāk dzīvojis Vācijā, asV. 1917. gadā 
atgriezies krievijā, kritis sarkanās armija sastāvā.

29 Vežbolova (arī: Veržbolova) – krievijas robežstacija uz Vācijas robežas, mūs-
dienās – Virbale (Virbalis) Lietuvā.

30 Fūrmanis – ormanis, važonis.
31 Samovar (krievu val.) – patvāris tējas pagatavošanai. šis un nākamajā pie-

zīmē minētais vārds ir vienīgie krievu valodas vārdi dienasgrāmatā, kurus 
tās autore raksta latīņu alfabēta burtiem, pārējie rakstīti kirilicā.

32 Uchastok (krievu val.) – [policijas] iecirknis. 
33 Kur’erskii (krievu val.) – kurjeru. acīmredzot domāts kāds īpašs vilciena 

reiss, ar kuru transportēja kurjerpastu u.tml.
34 kovno – kauņas (Lietuvā) nosaukums krievijā. 
35 Krainiaia konspiratsiia (krievu val.) – galēja konspirācija.
36 Zamkovaia gora (krievu val.) – pils kalns.
37 jānis gulbis – minēto personu identificēt neizdevās. Vēsturnieces Līgas 

Lapas revolūcijas dalībnieku datu bāzē ir 12 personas ar šādu vārdu un 
uzvārdu, taču neviens no tiem precīzi neder dienasgrāmatā minētajam 
aprakstam.

38 piļvišķi – dzelzceļa stacija, mūsdienās Lietuvā (Pilviškiai).
39 kibartuži – ķibarti (Kybartai), 1905. gadā – miests, mūsdienās pilsēta Lie-

tuvā.
40 jādomā, šeit domātas ķibartos esošās kontaktpersonas.
41 Slava bogu (krievu val.) – paldies dievam.
42 Nosil’shchik (krievu val.) – mantu nesējs.
43 Domāts – pārvest pāri robežai.
44 Domāts kontrabandists, šajā gadījumā persona, kas koordinē nelegālu robe-

žas pāriešanu.
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45 Dmitrijs trepovs (1850–1906), revolūcijas laikā pēterburgas guberņas ģene-
rālgubernators ar ārkārtējām pilnvarām.

46 Fjodors Dubasovs (1845–1912), krievijas kara flotes admirālis, 1905.–
1906. gadā maskavas guberņas ģenerālgubernators ar ārkārtējām piln varām.

47 sergejs Vite (1849–1915), 1903.–1905. gadā krievijas ministru komitejas, 
1905.–1906. gadā ministru padomes priekšsēdētājs (premjerministrs).

48 “pa etapu” – krievijas sodu sistēmā ieslodzīto ceļš stingrā apsardzībā līdz 
ieslodzījuma jeb izsūtīšanas vietai.

49 Stoi, stoi, nichego ne boisia, barynia (krievu val.) – stāvi, stāvi, ne no kā ne-
baidies, kundze.

50 Vintovka (krievu val.) – šautene.
51 Shtyk (krievu val.) – durklis.
52 sālīts – žargonvārds, domāts – dārgs.
53 Volkovišķi – apriņķa pilsēta Lietuvā (Vilkaviškis). 
54 insterburga – pilsēta Vācijā, mūsdienās – čerņahovska krievijā.
55 Aber das ist ja kein Pass! Gehen Sie zurück über die Grenze und fragen Sie den 

Gu ber nator einen Pass (vācu val.) – tā taču nav pase! ejiet atpakaļ pāri robe-
žai un jautājiet gubernatoram pasi.

56 Na hier stinkt es auch nach Russland (vācu val.) – arī šeit smird pēc krie-
vijas.

57 pristavs – krievijā policijas iecirkņa priekšnieks. šajā gadījumā nav sapro-
tams, ko dienasgrāmatas autore domājusi – segvārdu vai žargonvārdu, ar 
kuru apzīmējusi kādu kontaktpersonu.

58 bunds – Vispārējā ebreju strādnieku savienība krievijā, Lietuvā un polijā 
(ebreju sociāldemokrātiska partija).

59 “Vorwärts” – Vācijas sociāldemokrātiskās partijas centrālais laikraksts.
60 Domāts – raksturīgi.
61 Schutzmann – domāts žandarms. 
62 Flīģelmantelis – domāts žandarma formastērpa mētelis.
63 Domāts – pastaigājās.
64 gorodovojs – krievijā policijas ierindas kārtībnieks.
65 Domāts – šauj.
66 Domāta kafija. 
67 acīmredzot domāts kāds maizes izstrādājums.
68 Domāts – spēlē.
69 Stallupönen – pilsēta Vācijā, mūsdienās – ņesterova krievijā.
70 Domāts – stipri, ļoti.
71 Morgen (vācu val.) – rīts; te domāts, ka sasveicinājās, sakot “labrīt”. 
72 iespējams, domāts jānis ozols (1878–1968), viens no sociāldemokrātu parti-

jas vadītājiem, vēlākais krievijas Domes loceklis, kura segvārds bija “zars”.
73 kēnigsberga – pilsēta Vācijā, mūsdienās – kaļiņingrada krievijā.
74 oktobers – modē esoša vīriešu galvassega jeb cepure.
75 trīstāšīgs – domāts trīsstāvu. 
76 acīmredzot domāts zooloģiskais dārzs.
77 Schnellzug (vācu val.) – ātrvilciens.
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78 Domāts – muitojams.
79 ķelneriene – domāta viesmīle.
80 Vokzāle – domāta stacija.
81 jūlijs Vecozols (1884–1945), rakstnieks, žurnālists, skolotājs, ierēdnis. pieda-

lījies revolūcijā, 1905. gada beigās emigrējis uz šveici, vēlāk asV. atgriezies 
Latvijā 1921. gadā. miris bēgļu gaitās Vācijā.

82 Note (franču val.) – skaņa, tonis. šajā gadījumā domāts: palīdām zem pēļiem 
un bijām klusi, neizdvesām ne skaņas. 

83 Zürichberg – kalns austrumos no cīrihes, pie cīrihes ezera. 
84 šeit izlaists plašāks dabas apraksts, turpmāk – personisko jūtu un pārdzīvo-

jumu saistībā ar “tomu” raksturojums. 
85 Sittenpolizei – tikumības policija. 
86 šajā laikā dienasgrāmatas autore ir grūtniecības stāvokli (dēls piedzima 

1906. gada jūnijā), kas varēja nopietni iespaidot viņas veselību pēc apgrūti-
nošā ceļojuma un iekārtošanās pūliņiem.

87 rublis – viens no pētera birkerta (1881–1956) segvārdiem. skolotājs, revolu-
cionārs, folklorists. 1906.–1913. gadā emigrācijā šveicē un asV. starpkaru 
periodā darbojās Latvijā.

88 Eintracht (vācu val.) – saskaņa.
89 Dienasgrāmatas 26. februāra ieraksts vēsta, ka šajā dienā no toma saņemta 

vēstule. 
90 Diskussions-Abend Eintracht (vācu val.) – acīmredzot domāts: diskusiju va-

kars “saskaņa”.
91 eduards bernšteins (1850–1932), Vācijas sociāldemokrātiskās kustības ideo-

logs, noliedza radikālos kustības mērķus un darbības metodes, uzskatīja, ka 
strādnieku stāvokļa uzlabošanās panākama legālas darbības formā. 

92 karls markss (Marx; 1818–1883), Vācijas filozofs, komunistiskās kustības 
ideologs.

93 karls kautskis (Kautski; 1854–1938), Vācijas sociāldemokrātiskās kustības 
ideologs. 

94 Domāta 1904. gadā izveidotā Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku partija; 
1906. gadā tā iekļāvās krievijas sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā kā 
Latvijas sociāldemokrātija.

VĒstures aVoti




