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Sarkanās armijas veidotāju
savstarpējās attiecības:
J. Vācietis, M. BončsBrujevičs un S. Kameņevs

Sarkanās armijas dibinātāji un veidotāji bija trīs militārie speciālisti – bijušie pulkveži – Jukums
Vācietis un Sergejs Kameņevs, kā arī Gaisa karaspēka pavēlnieks, bijušais ģenerālis Mihails BončsBrujevičs. Viņi visi bija tam laikam augsti izglītoti virsnieki ar akadēmisku izglītību un beiguši Nikolaja
Ģenerālštāba akadēmiju. Visi trīs bija bezpartejiskie un tādi arī palika, izņemot S. Kameņevu. Ar katru no
viņiem bija saistīts noteikts posms padomju bruņoto spēku attīstībā Krievijas Pilsoņu kara laikā (1917–
1922). Lai gan strādnieku un zemnieku Sarkanās armijas veidotāju savstarpējās attiecības bija tālu no
ideāla, tomēr šis apstāklis nekādi neietekmēja karaspēka veidošanu.
Mihails Bončs-Brujevičs (24.02.1870.–03.08.1956.) bija viens no pirmajiem ģenerāļiem, kurš
pārgāja lielinieku pusē. Viņa brālis Vladimirs bija sens lielinieku vadoņa Vladimira Ļeņina līdzgaitnieks,
bet pēc lielinieku nākšanas pie varas ieņēma Tautas komisāru padomes lietu pārvaldnieka svarīgo
amatu.1
Vecajā armijā M. Bončam-Brujevičam bija neviennozīmīga reputācija. Pirms Pirmā pasaules kara
sākuma ievērojamā militārā zinātnieka N. Golovina2 vadītā zinātnieku grupa bija iecerējusi veikt pārmaiņas
Imperatora armijas Nikolaja kara akadēmijā. M. Bončs-Brujevičs bija šo pārmaiņu kvēls pretinieks. Viņš
bija pazīstamā militārā zinātnieka M. Dragomirova3 skolnieks. Bončs-Brujevičs Pirmā pasaules kara
priekšvakarā turpināja aizstāvēt novecojušos Krievu-japāņu kara (1904–1905) uzskatus militārās teorijas
jomā. Kā jau tas nereti notiek, uzskatu nesaderība ar citiem Nikolaja akadēmijas līdzstrādniekiem radīja
konfliktu. Bončs-Brujevičs izplatīja baumas par to, ka Golovina pulciņa dalībnieki vērpj sazvērestību un
pat sauca tos par “jaunturkiem” (līdzīgi kā turku armijas virsnieku grupu, kuri 1908. gadā organizēja
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Zināms, ka Pirmā pasaules kara laikā viņš piegādāja Ļeņiņam krievu slepeno militāro informāciju (Катков Г. М.
Февральская революция. М., 2006. С. 151).
Nikolajs Golovins (1875–1944), ģenerālleitnants, krievu militārs darbinieks, Ģenerālštāba Nikolaja akadēmijas
profesors, militārzinātnieks, militārais vēsturnieks.
Mihails Dragomirovs (1830–1905), ģenerālis, krievu militārs darbinieks, vadošais Krievijas Impērijas 19. gs.
2. puses militārais teorētiķis, Ģenerālštāba Nikolaja akadēmijas priekšnieks.
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militāro apvērsumu Osmaņu impērijā). Golovina grupa tika padzīta no akadēmijas. Pēc šiem notikumiem
akadēmijas pasniedzēji norobežojās no Bonča-Brujeviča. Nepatika pret viņu bija tik liela, ka tad, kad
Bončs-Brujevičs brauca prom no akadēmijas, viss personālsastāvs balsoja pret tradicionālo atvadīšanās
rīkošanu.4 Golovina līdzgaitnieki, savukārt, labi sevi parādīja Pirmā pasaules kara frontēs. Kā Dragomirova
audzēknim Bončam-Brujevičam bija zināma ietekme militārajās aprindās, taču visumā Ģenerālā štāba
darbinieku attieksme pret viņu bija noraidoša: Viņu uzskatīja par rupju un neaptēstu intrigantu. Turklāt
Bončs-Brujevičs pirms kara bija līdzvainīgs Golovina pulciņa likvidēšanā, Pirmā pasaules kara laikā viņš
piedalījās pulkveža Mjasojedova5 bēdīgi slavenās lietas falsificēšanā6. Laikabiedri viņu raksturoja kā
“varaskāru, spītīgu, uzstājīgu un zināmā mērā nežēlīgu”.7
Bončs-Brujevičs ātri uztvēra revolūcijas laika noskaņojumu un pielāgojās. Viņa, Krievu armijas
ģenerāļa, turpmākā rīcība bija neparasta – Bončs-Brujevičs kļuva par Pleskavas strādnieku un kareivju
deputātu izpildkomitejas locekli un šajā darbā pavadīja daudzas stundas8. Paralēli viņš strādāja kopā ar
iepriekšējo militāro eliti, mēģinot kļūt par tās līderi, ierosināja izveidot politiski orientētu ģenerālštāba
virsnieku organizāciju. Viņš pats kļuva par Ziemeļu frontes Ģenerālštāba virsnieku savienības priekšnieku.
Saskaņā ar Bonča-Brujeviča ideju fronšu Ģenerālštābu virsnieku savienību darbība bija jāvada analoģiskai
organizācijai Virspavēlnieka štābā, bet miera laikā – Ģenerālštāba galvenajā pārvaldē.9 Savās atmiņās
Bončs-Brujevičs centās pierādīt, ka viņam neesot bijis nekādas intereses par Ģenerālštāba virsnieku
organizāciju un tikai garāmejot pieminēja, ka nostājies tās priekšgalā tāpēc, ka bijis ļoti nepieredzējis
politikā10. Jāšaubās, vai tā bija patiesība.
Bončs-Brujevičs bija ģenerāļa L. Korņilova11 kustības pretinieks12. Par to, kā viņš sāka sadarboties ar
lieliniekiem, ir sīki aprakstīts “Pavasara” lietas pratināšanas protokolos. Bijušais ģenerālis stāsta: “Oktobra
revolūcijas13 laikā es atrados virspavēlnieka mītnē, saskaņā ar pavēli es skaitījos Augstākā virspavēlnieka
rīcībā; taču patiesībā es vienkārši dzīvoju Mogiļevā, viesnīcas “Francija” numurā. 1920. gada 29. novembrī
virspavēlnieka mītnē ieradās biedrs Kriļenko14 un padomju varas vārdā piedāvāja man kļūt par Augstākā
virspavēlnieka štāba priekšnieku. Mans uzdevums būtu likvidēt cara armiju un virspavēlnieka mītni, to
vajadzēja izdarīt trīs mēnešu laikā. Es atbildēju, ka pilnībā atbalstu padomju varu un pieņemu šo norīkojumu.
Biedrs Kriļenko teica: “Sāciet darboties!” Saskaņā ar Kriļenko pavēli 21. novembra rītā es sapulcināju
virspavēlnieka mītnes vecākos priekšniekus; pie viņiem atnāca biedrs Kriļenko un manā klātbūtnē sāka
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Государственный архив Российской Федерации (Krievijas Federācijas Valsts arhīvs, turpmāk – ГА РФ).
Ф. Р-5793. Оп. 1. Д. 1б. Л. 48.
Sergejs Mjasojedovs (1865–1915), pulkvedis, krievu militārs darbinieks, Pirmā pasaules kara laikā apvainots
un notiesāts par spiegošanu.
Sīkāk sk..: Айрапетов О. Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917). М., 2014.
Т. 2. 1915 год – Апогей. С. 37–44, 56–59.
ГА РФ. Ф. Р-5956. Оп. 1. Д. 48. Л. 45.
Станкевич В. Б. Воспоминания. 1914–1919 г. Берлин, 1920. С. 181.
Российский государственный военно-исторический архив (Krievijas Valsts kara militārais arhīvs, turpmāk –
РГВИА). Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1331. Л. 4 об.
Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам: Воспоминания. М., 1957. С. 145.
Lavrs Korņilovs (1870–1918), ģenerālis, krievu militārs darbinieks, 1917 VI–IX Krievu armijas virspavēlnieks.
РГВИА. Ф. 366. Оп. 1. Д. 65. Л. 290.
Domāts 1917. gada 7. novembrī (25. oktobrī pēc vecā laika skaitīšanas stila) lielinieku īstenotais valsts
apvērsums.
Nikolajs Kriļenko (1885–1938), padomju militārs un politisks darbinieks, pēc 1917. gada 7. novembra lielinieku
iecelts Krievu armijas virspavēlnieks.
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runāt par padomju varas uzdevumiem. Sarunas beigās es jautāju: “Vai visi paliekat dienestā?” Atceros –
divi cilvēki paziņoja, ka viņi atvaļinās no militārā dienesta..”15
Par savu attieksmi pret padomju varu Bončs-Brujevičs sacīja: “Varu teikt, ka jau uzreiz pēc Oktobra
revolūcijas es pilnībā izpratu un atzinu par sev pieņemamiem tos uzskatus, ar kādiem padomju vara būvē
sociālistisko valsti. Gan kara, gan miera laikā es pēc savas labākās sirdsapziņas pildīju padomju varas
dotos uzdevumus, kuri dažkārt bija ārkārtīgi sarežģīti .. tagad arī attieksme pret veco militāro dienestu ir
kļuvusi pielaidīgāka, jo visiem tagad (pasvītrojis Bončs-Brujevičs – aut. piez.) ir kļuvis skaidrs, ka, atbalstot
padomju varu, man bija taisnība.”16
Līdz revolūcijai Bončam-Brujevičam bija galēji labēji, melnsimtnieciski un antisemītiski uzskati
(ģenerālis Lukomskis uzsvēra, ka viņš bija “labējāks par jebkuru labējo”), bet pirmās krievu revolūcijas
laikā pat aicināja revolucionārus iznīcināt bez jebkādas tiesas un izmeklēšanas.17 Spējš pavērsiens BončaBrujeviča (līdzīgi kā ģenerālim A. Brusilovam18) dzīvē notika 1917. gadā un nedaudz vēlāk.19 Tāpat kā
Brusilovs, arī Bončs-Brujevičs izrādījās bezprincipiāls karjerists. Nav brīnums, ka viņš spēja iedzīvoties
jaunajos apstākļos, sāka sadarboties ar padomju militārā resora vadītāju Ļ.Trocki20 un, izvairoties no
represijām, visai labi nodzīvoja Padomju Savienībā līdz sirmam vecumam.21
1917. gada rudenī virspavēlnieka mītnes štāba darbinieki nolēma Bončam-Brujevičam roku vairs
nesniegt.22 Ģenerālis A. Budbergs23 viņu nosauca par “vecīša Ruzska”24 riebīgāko “maskotu.”25, 26 Bihovas
arestanti 1917. gada rudenī pat aizsūtīja Mogiļevas padomei Bonča-Brujeviča grāmatu ar joka ierakstu
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Галузевий державний архів Служби безпеки України (Ukrainas Drošības dienesta Valsts arhīvs, turpmāk –
ГДАСБУ). Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 188 (219). Л. 45–45 об.
Turpat, Л. 5-5 об.
Bahmetjeva krievu un Austrumeiropas kultūras un vēstures arhīvs, Kolambijas universitāte, Ņujorka, ASV
(BAR). Tikhobrazov papers. Box 3. Тихобразов Д. Н. Воспоминания. Глава Х. В Ставке после революции.
Л. 133; Деникин А. И. Очерки русской смуты. Кн. 2. Т. 2. Борьба генерала Корнилова август 1917 г. –
апрель 1918 г. М., 2003. С. 96; Лукомский А. С. Очерки из моей жизни. Воспоминания. М., 2012. С. 174
(к сожалению, работа Лукомского вошла в это издание с произвольными купюрами, коснувшимися,
в т.ч. характеристики Бонч-Бруевича, полную характеристику см.: Лукомский А. С. Очерки из моей
жизни // Вопросы истории. 2001. № 5. С. 101–102); Снесарев А. Е. «Вся Россия – больна». Из дневника
1918–1919 годов // Московский журнал. 1996. № 8. С. 38.
Aleksejs Brusilovs (1853–1926), ģenerālis, krievu un padomju militārs darbinieks, 1917. V–VI Krievu armijas
virspavēlnieks.
Дрейер В. Н. На закате империи. Мадрид, 1965. С. 102–103; Зайончковский П. А. Русский офицерский
корпус накануне Первой мировой войны // П. А. Зайончковский (1904–1983 гг.): Статьи, публикации и
воспоминания о нем. М., 1998. С. 64.
Ļevs Trockis (1879–1940), padomju militārs un politisks darbinieks, 1918–1925 kara lietu un jūras kara tautas
komisārs, KFPSR (pēc tam PSRS) Revolucionārās kara padomes priekšsēdētājs.
Sīkāk par Bonču-Brujeviču sk.: Новиков П. Лицо неответственное. Победы генерала Бонч-Бруевича //
Родина. 2009. № 12. С. 129–132.
BAR. Tikhobrazov papers. Box 3. Тихобразов Д. Н. Воспоминания. Глава Х. В Ставке после революции.
Л. 133.
Aleksejs Budbergs (1869–1945), ģenerālleitnants, krievu militārs darbinieks.
Nikolajs Ruzskis (1854–1918), ģenerālis, krievu militārs darbinieks, Pirmā pasaules kara laikā Ziemeļu un
Ziemeļrietumu fronšu pavēlnieks.
Maskots – talismans.
Будберг А. П. Дневник // Архив русской революции. Берлин, 1923. Т. 12. С. 270.

L A T V I J A S

K A R A

M U Z E J A

G A D A G R Ā M A T A

X V I I I

“Mogiļevas padomei no uzticīgā autora”.27 Pulkvedis B. Sergejevskis28 vēlāk, būdams emigrācijā, par
Bonču-Brujeviču rakstīja ģenerāļa A. Deņikina atraitnei: “Mans viedoklis kāds bija, tāds arī palicis – viņš
bija pats pretīgākais no mūsu ģenerāļiem, gan runājot par viņa kā militārpersonas kvalitātēm, gan kā par
cilvēku vispār. Viņa uzskati par kara lietām – viņš bija viens no visstulbākajiem un neprasmīgākajiem
19. gadsimta militārās mākslas skolas piekritējiem, turklāt vēl pilnīgi bezkaunīgs. Tas ir cilvēks, kurš
necieš nekādus aizrādījumus par sevi, necieš jaunāko virsnieku pretimrunāšanu, pat ja tie vēlas viņam
palīdzēt..”29
Bonča-Brujeviča publicētās atmiņas drīzāk ir politiskās mimikrijas paraugs, nekā objektīvas
pagātnes liecības. Bončs-Brujevičs aizgūtnēm rakstīja:“.. es tiecos pie lieliniekiem drīzāk instinktīvi nekā
ar prātu, jo redzēju, ka lielinieki ir vienīgais spēks, kas var izglābt Krieviju no pilnīgas iznīcināšanas. Es ticēju
Ļeņinam..”30 Tomēr Bonča-Brujeviča līdzgaitnieki neticēja viņa idejiskumam un apgalvoja (Ģenerālštāba
virsnieka A. Kovaļevska viedoklis, ko savā dienasgrāmatā atstāsta bijušais ģenerālis A. Snesarevs31), ka
tādi kā Bončs-Brujevičs “nodos miesīgu brāli .. turklāt visai lēti”.32
Tieši Bončs-Brujevičs un viņa radnieciskās saites bija tas saistošais posms, kas savienoja
lieliniekus ar Ģenerālštāba virsniekiem. Tas bija svarīgi jaunās varas darbības pirmajos mēnešos, kad
padomju varas attiecības ar ģeneralitāti tikai sāka veidoties.
Bončs-Brujevičs kļuva par daļas Ģenerālštāba virsnieku karognesēju. Ģenerālis P. Mahrovs33
viņu raksturoja šādi: “Viņš bija veikls oportūnists, karjerists, viņš vēlējās tikt pamanīts un paslavēts, viņš
vēlējās būt zinātnieks un progresīvs cilvēks, taču pēc būtības nebija ne viens, ne otrs. Radošā saprāta un
pasniedzēja dotību viņā nebija.”34
Ģenerāļa A. Snesareva dotais vērtējums: “Bonča-Brujeviča politiskā “seja” – kādreiz viņš bija
tuvs ģenerāla Dragomirova līdzgaitnieks, vienmēr “tumši melns” (domāts – atzinis melnsimtnieciskus
uzskatus – tulk. piez.), Ģenerālštābā bijis labējo uzskatu paudējs, viņš var būt tikai pārliecināts un kvēls
monarhists, to pierāda arī viņa pārmērīgā reliģiozitāte.35 Valdonīgs un stūrgalvīgs cilvēks, viņam ir visas
iespējas no saviem daudzajiem padotajiem izveidot kādu pulciņu vai lielāku organizāciju, kura bez
šaubīšanās izpildīs jebkuru Bonča-Brujeviča doto rīkojumu, kas būtu motivēts viņu politiskajos uzskatos
vai acumirkļa garastāvoklī.”36
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Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., 2003. Кн. 2. Т. 2. Борьба генерала Корнилова август 1917 г. –
апрель 1918 г. С. 96.
Boriss Sergejevskis (1883–1945), ģenerālmajors, krievu militārs darbinieks, 1917. gadā dienēja Virspavēlnieka
štāba mītnē.
BAR. Anton and Kseniia Denikin Collection. Box 27. Б. Н. Сергеевский – К. В. Деникиной. 20.10.1965.
Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. С. 226.
Andrejs Sņesarevs (1865–1937), ģenerālleitnants, krievu un padomju militārs darbinieks.
Снесарев А. Е. Москва – Царицын. Из дневника 1918 года (май) // Московский журнал. 1996. № 3. С. 43.
Pjotrs Mahrovs (1876–1964), ģenerālleitnants, krievu militārs darbinieks, 1917 – Dienvidrietumu frontes
pavēlnieka štāba priekšnieka p.i.
BAR. P.S. Makhrov collection. Box 2. Махров П. Предания и воспоминания об академии Генерального
штаба, переименованной в 1907 г. в академию военную. С. 242.
Oriģināltekstā pasvītrots ar sarkanu zīmuli (aut.).
ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 188 (219). Л. 112.–113.
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To, ko virsnieki domāja par Bonču-Brujeviču, vislabāk attēloja pulkvedis D. Tihobrazovs: “Liktenis
viņu nelutināja. Neviens viņu nemīlēja. “Baltie” viņu uzskatīja par “sarkano”; “sarkanie” viņā redzēja
“balto”. Vecā politiskā režīma piekritēji viņu dēvēja par “melnsimtnieku”. Daudzi Ģenerālštāba virsnieki
viņu sauca par “kuces dēlu”.”37 Tomēr Bončs-Brujevičs rūpējās par saviem virsniekiem pat grūtajos
Padomju Krievijas apstākļos.
Nebija pārsteigums, ka Bonča-Brujeviča norīkošanu par Virspavēlnieka galvenā štāba priekšnieku
neatbalstīja pat lielākā daļa no jau lieliniecisma ideoloģijas pārņemtās armijas partijas darbiniekiem.
Tā lielinieku grupa tirdzniecības un rūpniecības tautas komisāra vietas izpildītāja A. Šļapņikova vadībā
1917. gada 22. novembrī iesniedza Tautas komisāru padomē protestu sakarā ar “absolūta melnsimtnieka”
norīkošanu šajā augstajā amatā.38 Un tomēr viņš stājās pie amata pildīšanas.
Bončs-Brujevičs atcerējās, kā, apdarījis darbus Mogiļevā, viņš ķērās pie Sarkanās armijas
veidošanas: “1918. gada 19. februārī pabeidzu izformēt Virspavēlnieka štābu un nodevu pilsētas pārvaldei
bijušo gubernatora namu, kurā šis štābs atradās. Pārbraucu uz “Francijas” viesnīcu. Pēc tam es, jau kā
atvaļināts karotājs, devos uz Čerņigovu. No Čerņigovas 1914. gada 25. jūlijā es sāku savas kara gaitas
kā 176. Perevoločenkas kājnieku komandieris.”39 Tomēr vakarā pienāca telegramma no V. Ļeņina, kurš
aicināja Bonču-Brujeviču kopā ar visu Virspavēlnieka štābu uz Petrogradu. Nākamās dienas vakarā viņš
kopā ar bijušajiem ģenerāļiem – A. Grišinski, S. Lukirski, N. Rateli, N. Suleimanovu un citiem – izbrauca uz
Petrogradu un tur ieradās 22. februāra vakarā.
Bončs-Brujevičs sāka vadīt Padomju Savienības aizsardzību no ārējiem ienaidniekiem. Viņa
darba telpas bija izvietotas Smoļnijā, iepretī Ļeņina kabinetam. 25. februārī Bonču-Brujeviču kā
militāro speciālistu iekļāva Petrogradas Revolucionārās aizsardzības komitejas birojā. Šis birojs vadīja
galvaspilsētas aizsardzību. Petrogradai draudošās briesmas izdevās novērst, vācu uzbrukums Krievijas
ziemeļrietumos apstājās. Vēlāk Bonča-Brujeviča vadībā valsts rietumos aizsardzībai no vācu uzbrukuma
izveidojās karaspēka sedzējvienību sistēma.
Pēc Brestas miera līguma noslēgšanas 1918. gada 3. martā Tautas komisāru padome pieņēma
lēmumu nākamajā dienā izveidot jaunu militārās pārvaldes centrālo iestādi – Augstāko kara padomi
(AKP). Šī padome bija pilnvarota plānot un vadīt visas kaujas operācijas frontēs, kā arī nodarboties ar
Sarkanās armijas formēšanu. Pirmo reizi Sarkanās armijas vadībā izvirzījās militārie speciālisti, un tas
ļoti nepatika lielinieku partijas aktīvistiem. Jo vairāk tāpēc, ka AKP formējās kā institūcija, kuras vara
pārsniedza aizsardzības un kara jūrniecības tautas komisariātu kolēģiju pilnvaras. AKP vadītājam bija
tiesības tieši vērsties pie V. Ļeņina. Par AKP vadītāju norīkoja Bonču-Brujeviču, bet vēlāk, no 19. marta, par
AKP priekšsēdētāju kļuva Ļ. Trockis, kurš vienlaicīgi palika par kara lietu tautas komisāru.
Bijušais armijas virspavēlnieks N. Kriļenko 1918. gada 4. martā rakstīja partijas vadībai niknu
vēstuli par to, ka ir ļoti bīstami Strādnieku un zemnieku Sarkanās armijas vadībā norīkot bijušos virsniekus.
Kriļenko ar lepnumu atzīmēja, ka viņa darbinieki nekādas akadēmijas nebija beiguši, taču ar amata
pienākumiem tika galā ļoti labi arī bez militāro speciālistu palīdzības. Kriļenko uzskatīja Bonču-Brujeviču
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BAR. Tikhobrazov collection. Box 4. Тихобразов Д. Н. Воспоминания. Очерк пятый. В академиях. Л. 67.
Российский государственный архив социально-политической истории (Krievijas valsts sociālpolitiskās
vēstures arhīvs, turpmāk – РГАСПИ). Ф. 5. Оп. 1. Д. 2412. Л. 2.
Бонч-Бруевич М. Д. Первые дни Красной армии (воспоминания) // Война и революция (Москва).
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par labāko no vecā režīma ģenerāļiem, taču rakstīja, ka “ģenerāļi darīs to pašu, ko jau izdarījis Bončs.
Sākumā viņš visur par priekšniekiem saliks savus paziņas ģenerāļus. Mums jau vairākas reizes ir nācies
izdibināt ziņas par vienu ģenerāli no otra tāda paša. Viņi viens otru neieredz un viens otram skauž. Viņu
rekomendācijas parasti ir neobjektīvas un nepotiskas (nepotisms – ienesīgu vietu, titulu un ienākumu
nodošana radiniekiem, izmantojot savu ieņemamo amatu – tulk. piez.). Tostarp Parskis40, Pļehanovs
(īstenībā Pehļivanovs41 – aut. piez.) un Podgurskis jau norīkoti amatos”42.
Tomēr virsnieku piesaistīšana turpinājās. AKP noorganizēja karaspēka daļu uzskaiti, organizēja
sedzējvienības, kuru priekšgalā bija pieredzējuši kaujas virsnieki, bijušie Ģenerālštāba virsnieki. 1918. gada
16. martā Bončs-Brujevičs nosūtīja Ļeņinam ziņojumu, kurā norādīja, ka nepieciešams sedzējvienības
frontē turēt, līdz tās nomaina pret regulārajām karaspēka vienībām.43 Kopš maija sedzējvienības sāka
pārveidot par teritoriālajām divīzijām, tām piešķīra attiecīgo guberņu nosaukumus, bet valsts iekšējos
rajonos sāka veidoties kara apgabali.
Par to, ka Bončs-Brujevičs varēja attiecībās ar Ļeniņu atļauties daudz vairāk nekā citi, redzams no
viņa 1918. gada 27. maija vēstules Tautas komisāru padomes priekšsēdētājam. Šīs vēstules autors raksta,
ka “Krievija patiesībā atrodas vācu verdzībā (pasvītrots dokumentā – aut. piez.)”.44 Parastam cilvēkam
šādas pārdomas varēja dārgi maksāt.
Bončs-Brujevičs bija izteikts karjerists, un straujais kāpums amatos veldzēja viņa patmīlību.
Bonču-Brujeviču uzskatīja par Ļeņinam un Trockim pietuvinātu personu, turklāt “de facto” bija pirmā
protežējamais. Vēl jāmin bijušais ģenerālis N. Potapovs45, kurš ieņēma kara lietu komisariāta lietu
pārvaldnieka amatu, taču Bonča-Brujeviča amats bija nozīmīgāks (vēlāk Potapovs pameta vadošos
amatus Sarkanajā armijā). Šādā priviliģētā stāvoklī Bončs-Brujevičs bija līdz 1918. gada vidum. Šajā laikā
Sarkanā armija sāka veidot frontes un sakarā ar Pilsoņu kara specifiku priekšplānā izvirzījās cīņa pret
iekšējo ienaidnieku. Bončs-Brujevičs nodarbojās ar Austrumu frontes veidošanu pret iespējamo vāciešu
uzbrukumu pāri demarkācijas līnijai, bet tas tobrīd vairs nebija aktuāli. Tātad militāro speciālistu hierarhijā
līderību pārņēma citas personas, kuras vadīja Sarkanās armijas cīņas iekšzemes frontēs.
Bončam-Brujevičam uzradās spēcīgs pretinieks – viens no latviešu strēlnieku komandieriem,
bijušais pulkvedis Jukums Vācietis (11.11.1873.–28.07.1938.). Viņš bija parādījis sevi no labākās puses
partijas vadībai, kad 1918. gada jūlijā Maskavā veiksmīgi apspieda kreiso eseru sacelšanos. Pēc tam
J. Vācieti iecēla par Austrumu frontes virspavēlnieku. Attiecības viņu starpā arī līdz tam nebija draudzīgas,
bet, kad sākās cīņa par to, kurš no militārajiem speciālistiem būs galvenais, tās kļuva pavisam sliktas.
J. Vācietis bija zemnieka dēls, pēc ticības luterānis, tāpēc Sarkanās armijas virsnieki viņam
neuzticējās. J. Vācietis nebija ieredzēts pat to virsnieku vidū, kuri tāpat kā viņš bija beiguši Ģenerālštāba
akadēmiju. Latviešu izvirzīšanās Padomju Krievijas varas vertikāles augstākajos amatos bija tā laika
raksturīga iezīme. Viskrievijas Ārkārtējā komisijā (jeb “čekā” – tulk. piez.) 1918. gadā latvieši bija 48,1 %
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Dmitrijs Parskis (1866–1921), ģenerālleitnants, krievu un padomju militārs darbinieks, militārais vēsturnieks.
Jordans Pehļivanovs (1877–1955), pulkvedis, bulgāru, krievu un padomju militārs darbinieks.
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2424. Л. 24 об.
Российский государственный военный архив (Krievijas Valsts kara arhīvs, turpmāk – РГВА). Ф. 33221. Оп.
2. Д. 175. Л. 248.
ГА РФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 116. Л. 6 об.
Nikolajs Potapovs (1871–1946), ģenerālleitnants, krievu un padomju militārs darbinieks.
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no darbinieku kopskaita un vairāk nekā 50 % no pārvaldes speciālistiem, bet Tautas komisāru padomē –
11,1%.46 Sabiedrībā latviešu strēlniekus ne bez iemesla uztvēra kā lielinieku režīma pretoriāņu gvardi, un
tas jaunā virspavēlnieka popularitāti nevairoja.
Vācietim virzīšanās pa karjeras kāpnēm nebija viegla, bet viņš bija spītīgs un mērķtiecīgs.
Veco cara režīmu mīlēt viņam nebija iemesla. Ģenerālštāba akadēmiju Vācietis pabeidza ne sevišķi
sekmīgi – 1909. gadā sekmju ziņā viņš bija tikai 52. no 53 akadēmijas absolventiem. Viņu nenorīkoja par
Ģenerālštāba virsnieku.47 Savas akadēmiskās neveiksmes viņš vēlāk skaidroja ar nepakļāvīgo raksturu
un nevēlēšanos ievērot akadēmijas tradīcijas – nerunāt pretī oponentiem. Vācietis it kā esot kritizējis
oponentu par nezināšanu un ironiski paziņojis, ka jau iepriekš piekrīt visām teiktajām un vēl nepateiktajām
piezīmēm.48 Pēc šāda demarša cerēt uz labākām atzīmēm nevarēja.
Akadēmiskā neveiksme ietekmēja Vācieti gluži tāpat kā daudzus citus.49 Viņš centās amatos iecelt
nevis vecākos Ģenerālštāba virsniekus, bet gan par sevi mazāk kvalificētos paātrināto kurus beidzējus.50
Tā, būdams jau virspavēlnieks, viņš uzstājīgi centās iecelt par Revolucionārās kara padomes štāba
priekšnieku gados jauno Kara akadēmijas paātrināto kursu beidzēju P. Maiguru51, kurš savulaik dienēja pie
Vācieša, – bija Austrumu frontes štāba priekšnieks, bet vēl pirms tam Maigurs dienēja 3. armijas štābā.52
Par šādu kursu beidzējiem J. Vācietis jau 1918. gada vasarā izteicās ļoti atzinīgi. Tad viņš rakstīja, ka
akadēmijas pēdējo izlaidumu audzēkņi bija “zinoši un ļoti pieredzējuši”.53
Jau 1917. gadā Vācietis kļuva par ļoti saliedētas savu tautiešu, latviešu, grupas līderi, ar šiem
cilvēkiem viņš bija kopā arī Pilsoņu karā un nešķīrās līdz pat arestam 1919. gada vasarā. Viņš ļoti vēlējās
kāpt pa karjeras kāpnēm līdz pašai virsotnei. Lielinieku vadība ievēroja J. Vācieti 1918. gada sākumā,
kad viņš bija sevi labi parādījis cīņās pret ģenerāļa I. Dubvora-Musņicka poļu korpusu Baltkrievijā. Kopš
tā laika J. Vācietis kļuva aizvien ievērojamāks. 1918. gada pavasarī viņš kļuva par Latviešu strēlnieku
divīzijas komandieri. Kā tramplīns kļūšanai par Sarkanās armijas virspavēlnieku bija kreiso eseru
sacelšanās apspiešana Maskavā 1918. gada 6.–7. jūlijā. Pateicoties J. Vācietim, kreiso eseru sacelšanos
apspieda viņam uzticīgie latviešu strēlnieki. Toreiz J. Vācieti ievēroja V. Ļeņins. Kopā ar N. Podvoiski viņi
tajās trauksmainajā dienā visi kopā ēda maizi Ļeņina sekretariātā, laužot to no viena gabala.54 Nākamais
virspavēlnieks uz visu mūžu atcerējās viņam adresēto V. Ļeņina jautājumu: “Biedri, vai izturēsim

46
47
48
49

50
51
52

53
54

56

Капчинский О. И. Гвардейцы Ленина. Центральный аппарат ВЧК: структура и кадры. М., 2014. С. 222, 225.
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РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 2. Л. 98.
Piemēram, Orienburgas kazaku atamans A. Dutovs, kurš arī akadēmiju bija beidzis nesekmīgi, centās savā
karaspēkā par virsniekiem norīkot citus akadēmijas nesekmīgos beidzējus. (Ганин А. В., Атаман А. И., Дутов.
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М., 2014. С. 429–444.
Parfēnijs Maigurs (1889–pēc 1922), krievu un padomju militārs darbinieks.
Par P. Maigura norīkošanu Vācietis rakstīja: “Vēlāk par savu izvēli es nenožēloju. Biedrs Maigurs izrādījās godīgs
un izpildīgs palīgs, tieši tāds, kāds vajadzīgs virspavēlniekam viņa grūtajā darbā. Pareizi saprotot Ģenerālštāba
darbu kara apstākļos, biedrs Maigurs nebija patmīlīgs, un, ja viņa izstrādātie kauju vai organizatorisko
pasākumu plāni neatbilda manām vēlmēm, viņš bez jebkāda aizvainojuma tos pārstrādāja tā, kā biju teicis. Tā
bija lieliska Ģenerālštāba virsnieka īpašība, un mēs lieliski viens otru sapratām.” (РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 1.
Л. 338).
РГВА. Ф. 11. Оп. 4. Д. 29. Л. 108.
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līdz rītam?”55 Pēc tam, kad bija apspiesta sacelšanās, J. Vācietis sāka vadīt iekšējās kontrrevolūcijas
apspiešanu toreiz vienīgajā Austrumu frontē.
Attiecības ar M. Bonču-Brujeviču un S. Kameņevu Vācietim bija ļoti sarežģītas. J. Vācietis tieši
runāja par to, ka Bončs-Brujevičs viņu neieredz, turklāt to saistīja ar konkurenci.56 Nebija īsti skaidrs, kam
un kā J. Vācietis pakļaujas organizatoriski. J. Vācietis bija pakļauts Augstākajai kara padomei un BončamBrujevičam kā savam augstākajam militārajam vadonim, tomēr tai pašā laikā viņš strādāja tieši ar Trocki
un Ļeņinu, bet apgādības ziņā bija atkarīgs no Kara lietu tautas komisariāta operatīvās nodaļas (OPEROD),
kuru vadīja S. Aralovs.57
Konfliktam bija ilga priekšvēsture. Iespējams, ka tas sākās laikā, kad Vācietis mācījās akadēmijā.
Katrā ziņā Vācietis savos memuāros rakstīja par konfrontāciju ar neiecietīgu profesoru taktikas eksāmena
laikā.58 Šis profesors bija Bončs-Brujevičs. Viens no viņam pazīstamiem virsniekiem, atceroties Virsnieku
strēlnieku skolu, rakstīja: “Īpaši atzīmējams pulkvedis Bončs-Brujevičs, tas pats, kas tagad ar sirdi un
dvēseli kalpo lieliniekiem. Viņš necieta nekādus iebildumus pat tad, ja viņam aizrādīja par netaisnību, viņš
pat runāt nesāka, ja sāksi viņam runāt pretī, tad izlidosi laukā no skolas vai tev ieliks sliktu atzīmi.”59
Konflikts, kas abiem bija atmiņā60, acīmredzot bija noticis Mogiļevā jau 1917. gada beigās. BončsBrujevičs tad bija Augstākā virspavēlnieka mītnes štāba priekšnieks, bet Vācietis bija revolucionārā Lauka
štāba operatīvās daļas priekšnieks.
Vācietis atcerējās, ka “nesaskaņas starp mani un M. Bonču-Brujeviču bija nepārvaramas”.61
Iespējams, ka Vācietis, kurš bija trīs gadus jaunāks par Bonču-Brujeviču un dienesta pakāpē zemāks,
uzskatīja, ka bijušais ģenerālis nav pietiekoši enerģisks Pilsoņu kara apstākļos. Savukārt BončsBrujevičs, iespējams, J. Vācietī saskatīja savu konkurentu cīņā par līderību militāro speciālistu vidū.
Labas attiecības neveicināja arī tas, ka savā laikā Vācietis un Bončs-Brujevičs bija viens otram gan
priekšnieks, gan padotais. 1918. gadā Vācietis bija Austrumu frontes pavēlnieks un pakļāvās BončamBrujevičam, bet 1919. gada vasarā Bončs-Brujevičs neilgu laiku bija Kara revolucionārās padomes
Lauka štāba priekšnieks un Vācieša pakļautībā.
Konflikts ar Bonču-Brujeviču pat noteica Sarkanās armijas vadības turpmāko konfigurāciju.
Tieši tāpēc Austrumu frontei iecēla virspavēlnieku, nevis militāro vadītāju, kā bija pieņemts pirms tam
sedzējkaraspēka vienībās. Bončs-Brujevičs uzskatīja, ka drīzumā sāksies karš ar vāciešiem, tāpēc
mēģināja šādas sedzējvienības izveidot valsts austrumos, lai arī uzskatīja “čehoslovaku” (Krievijas
austrumos izvietotie čehu un slovaku karagūstekņi 1918. gada sākumā apvienojās pretlielinieciski
orientētā armijas korpusā, kuru padomju vara uzskatīja par ienaidnieku – tulk. piez.) fronti par otršķirīgu.
Saskaņā ar Augstākās kara padomes direktīvām Nr. 2993 un 3017 jūnijā izveidoto Austrumu fronti
pārdēvēja par sedzējvienību austrumu iecirkni (vēlāk, 4. augustā, Krievijas ziemeļos līdzīgi izveidoja
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РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 1. Л. 149.
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Semjons Aralovs (1880–1969), padomju politiskais un militārais darbinieks.
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sedzējvienību ziemeļaustrumu iecirkni).62 Šī iecere neguva atbalstu, savukārt Revolucionārā kara padome
šādu reorganizāciju noprotestēja. 11. jūlijā Tautas komisāru padome iecēla J. Vācieti tieši par frontes
pavēlnieku.63 Vēl vairāk, Vācietim bija padota frontes Revolucionārā kara padome, kurai piefrontes joslā
bija neierobežotas pilnvaras. J. Vācietis uzskatīja, ka sedzējvienības der tikai kontrabandistu ķeršanai.64
Viņš uzreiz saprata Austrumu frontes nozīmīgumu un plānoja izveidot tur lielus militārus spēkus. Tomēr
Bonča-Brujeviča rīkojumi šo ieceri bremzēja, un J. Vācietis centās sarakstīties tieši ar V. Ļeņinu, apejot
Bonču-Brujeviču.65 28. jūlijā Vācietis rakstīja Trockim pagaidām vēl delikātu vēstuli: “Lai arī starp mums
nevalda vienprātība, taču M. Bončs-Brujevičs apsolīja mani netraucēt darbā. Tas bija ļoti prātīgs lēmums,
jo man šeit frontē labāk redzams, ko darīt.”66
Nākamais Vācieša solis ceļā uz virsvadību Sarkanajā armijā bija viņa varonīgā piedalīšanās kaujās
par Kazaņu 1918. gada augusta sākumā. Toreiz Vācietis ar viņam uzticīgajiem latviešiem līdz pēdējam
mirklim palika pilsētā, piedalījās ielu kaujās un gandrīz gāja bojā. 1919. gadā, kad padomju kara mašīna
jau bija sakārtota, tikai viņam uzticīgie latviešu karavīri J. Vācieša tuvākajā apkārtnē padomju valdībai likās
ļoti aizdomīgi, taču 1918. gada augustā–septembrī tieši Vācieša vadībā bija gūti vislielākie panākumi cīņā
pret lielinieku ienaidniekiem Pievolgā.
J. Vācietis uzskatīja Bonču-Brujeviču par karjeristu un konjunktūristu, intrigantu un cara reakcionārās
ģeneralitātes pārstāvi.67 Tas bija pareizs novērojums. J. Vācietis uzskatīja, ka Bončs strādāja “vieglprātīgi
un liekulīgi”, nodarbojās ar “organizatoriskām un operatīvām muļķībām” 68, bet viņa darba stilu Vācietis
savos memuāros dēvēja par “bončismu”. Tāpat J. Vācietis uzskatīja, ka 1918. gadā Bonča-Brujeviča vadībā
“Augstākā kara padome padarīja Padomju Krieviju pilnīgi neaizsargātu”.69 J. Vācietis uzskatīja, ka “M. BončsBrujevičs, izmantojot savas amata priekšrocības, Sarkanajā armijā savāca visus Krievijas Sociālistiskajā
Padomju Federatīvajā Republikā palikušos vecā Ģenerālštāba virsniekus, pamanījās pārņemt savās rokās
iniciatīvu militārā spēka veidošanā Padomju Krievijā un nostājās visa vadībā”.70
J. Vācietis liecināja ka “Augstākās kara padomes militārais vadītājs M. Bončs-Brujevičs un viņa
anturāža, jeb, citiem vārdiem sakot, vecā Ģenerālštāba augstākā ģeneralitāte, nolēma to (Sarkano armiju
aut. piez.) pamest in corpore (pilnībā – tulk. piez.). Augstākās kara padomes militārie speciālisti (šīs
kara padomes pārraudzībā bija izveidots solīds štābs, kuram kara gadījumā ar Vāciju bija jākļūst par
Virspavēlnieka mītni) nolēma uzvarēt virspavēlnieku Vācieti, lietojot rupju un skaļu ieroci: viņi nolēma paši
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pārņemt Austrumu frontes kaujas operāciju vadību, mani atstājot vai nu par militāro vadītāju, vai nu par
tehnisko vadītāju”.71
Uzsverot sava oponenta negatīvo ietekmi, J. Vācietis centās pateikt, ka Trocki neinteresēja īstenībā
notiekošais, jo “viņš ļoti ticēja saujiņai avantūristu, kuri nāca no vecā Ģenerālštāba vadības”.72 Memuāri
rakstīti 1920. gadu beigās un tāpēc ir jāņem vērā konjuntūristiskais antitrockisms, taču, pat aizmirstot par
to, acīmredzams ir J. Vācieša senais aizvainojums par nepieskaitīšanu pie Ģenerālštāba. Citā fragmentā
vērtējums atkārtojās: “Trockis atradās vecā Ģenerālštāba reakcionārās vadības iespaidā.”73
Bončs-Brujevičs atbildēja J. Vācietim līdzīgi: “Bieži nācās satikties .. ar drukno, prasto un pat
nedaudz rupjo Vācieti,”74 “Vācieti es sarāju, izmantojot tiesības, kuras man bija devis Ļeņins,”75 “Vācietis
nodarbojās.. ar pašdarbību, aizsardzības sistēma no tā ļoti cieta. Augstākās kara padomes pavēles viņš
acīmredzami ignorēja. Taču laiku pa laikam es tomēr no viņa saņemu telegrammas – tās bija rakstītas ļoti
asiem vārdiem un samērā dīvainas.”76
Par nenormālajām Vācieša un Bonča-Brujeviča attiecībām runāja arī viens no VĀK (čekas)
vadītājiem Mārtiņš Lācis savā 1918. gada 31. jūlija vēstulē Trockim no Kazaņas: “Dārgais Ļev Davidovič!
Mūsu “ķeizarvalstī” nav viss mierīgi. Tāpēc arī rakstu. Es neesmu militārists un neesmu stratēģis, tāpēc
aprakstīšu pašreizējo situāciju kā savai lietai uzticīgs darbinieks – organizators. Es te sēžu nesen, tikai
nedēļu, un skatos, kā strādā štābs un galvenie komandieri. Un ko es redzu? Sākušās intrigas,77 tās kā rūsa
savulaik saēda vecās armijas varenību, un tas pats draud arī tagadējai. Militārists diez vai ko tādu varētu
saskatīt, bet mēs esam mazi ļaudis un redzam, ka tas ir gala sākums ..
Austrumu fronti komandē Vācietis. Revolucionārā kara padome seko katram viņa solim. Šai
padomei ir uzticēts atbildīgs darbs un viņi par to atbild ar savām galvām ..
Bet pie mums.. šeit sāka komandēt Bončs-Brujevičs. Tā vietā, lai ļautu Vācietim izvietot spēkus
frontē vienmērīgi, Bončs-Brujevičs sāka komandēt pats un pavēlēja sūtīt karaspēku uz frontes iecirkņiem,
kuros, pēc Kara revolucionārās padomes domām, šobrīd karaspēks nebija vajadzīgs.
Lūk, to arī es saucu par intrigām. Tā ir. Nekāda cita skaidrojuma .. man nav.
Ļev Davidovič, sūdzoties par B. B., es zinu ko daru, taču par saviem vārdiem esmu gatavs atbildēt
ar savu galvu.
Dodiet man atļauju rīkoties patstāvīgi, atbrīvojiet mani no aizbildniecības, tikai tā var garantēt
uzvaras Austrumu frontē.
Vācietis pagaidām ir ārpus aizdomām. Viņš ir veselīgi optimistisks un nepaguris strādā.”78
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Par to, ka Sarkanās armijas veidotāju starpā bija sarežģītas personiskās attiecības liecina
operatīvo telegrammu skopās rindiņas. 1918. gada 2. augustā Vācietis telegrafēja Bončam-Brujevičam,
kopijas nosūtot Ļ.Trockim un S. Aralovam: “Es lūdzu pie manis atsūtīt sešas personas no Ģenerālštāba un
četrus kara inženierus. Taču jūs tikai tagad, t.i., septiņas dienas pēc manas prasības par iepriekšminēto
speciālistu atsūtīšanu, man jautājat, kādus speciālistus man vajag. Šī vilcināšanās ir kritiska un šajā
ārkārtējā situācijā nepieļaujama ..”79
1918. gada 3. augustā Bončs-Brujevičs asi atbildēja uz šo telegrammu, atbildes kopija nosūtīta
Ļ.Trockim: “Iesaku Jums griezties ar prasību pēc Jums nepieciešamajiem militārajiem speciālistiem nevis
pie manis personīgi, bet gan pie Augstākās kara padomes. Jums jābūt lieliski zināmam, ka manā rīcībā
nav neviena cilvēka. Jūsu piezīme par septiņu dienu vilcināšanos ir aplama, jo es nevilcinoties nosūtītu
speciālistus. Turklāt es Jūs aicinu attiecībās ar mani būt stingri disciplinētam un nepiesavināties tiesības
izteikt man aizrādījumus, jo šādas tiesības Jums neviens nav devis. Mūs kopēja darba labā aicinu Jūs
ievērot subordināciju. Augstākās kara padomes militārais vadītājs Bončs-Brujevičs.”80 Kā zināms, BončsBrujevičs bija no tiem, kas necieš aizrādījumus. Viņa asā reakcija neizbrīna.
J. Vācieša vietā uz šo telegrammu atbildēja Austrumu frontes Revolucionārā kara padome:
“Revolucionārajai kara padomei tiesības aizrādīt Bončam-Brujevičam dod revolucionārais pienākums,
kura nav Bončam-Brujevičam, viņš slīgst formālismā un akadēmiskajās gudrībās, tam visam nav nekāda
sakara ar realitāti. Nr. 00911. Revolucionārā kara padome, Daniševskis, Lācis.”81
Trockis centās savus militāros speciālistus samierināt. 5. augustā viņš telegrafēja uz Kazaņu
K. Daniševskim: “Jūsu telegrammu Nr.00911 uzskatu par nepareizu. Operatīvajā ziņā J. Vācietis ir
pakļauts Augstākās kara padomes militārajam vadītājam. Ja Revolucionārā kara padome uzskata, ka daži
M. Bonča-Brujeviča rīkojumi nav pareizi, tad Revolucionārā kara padome ar savām pretenzijām var vērsties
pie manis vai pie Tautas komisariāta padomes priekšsēdētāja.
Organizatoriskā kārtība ir jāievēro jebkurā gadījumā. Lielākā daļa no Jūsu pretenzijām BončamBrujevičam ir nepatiesas, tās veicina baltgvardu provokatīvās telegrammas un sliktie sakari. Lūdzu ticēt,
ka gan es, gan Bončs-Brujevičs visiem spēkiem cenšamies nostiprināt mūsu valstij tik ļoti svarīgo fronti.
Lūdzu Jūs turpmāk necensties vairot šo konfliktu, jo jebkurā lielā lietā būs sastopama nesaprašanās. Kara
lietu tautas komisārs Trockis.”82
Augusta sākumā Vācietis rakstīja, ka Bončs-Brujevičs patvarīgi sadala Austrumu frontes
karaspēku un lūdza papildinājumu sūtīšanu uz Austrumu fronti uzticēt nevis Bončam-Brujevičam, bet gan
Operatīvās nodaļas priekšniekam S. Aralovam.83 Savā 13. augusta ziņojumā V. Ļeņinam84 “Kaujas darbības
gaita Austrumu frontē” Vācietis aprakstīja, kā Bončs-Brujevičs pretojās Austrumu frontes nostiprināšanai:
“Armiju priekšgalā atradās pilnīgi nepieredzējuši cilvēki, tāpēc man vajadzēja komandēt ne tikai armijas, bet
arī atsevišķus kauju iecirkņus. Augstākajai kara padomei pieprasīju Kazaņas aizsardzības nostiprināšanai
atsūtīt sešus pieredzējušus Ģenerālštāba virsniekus un četrus kara inženierus. Taču neviens atsūtīts
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netika.”85 Tālāk Vācietis atzīmēja, ka “visi mūsu centieni nosūtīt uz Austrumu fronti rezerves karaspēku
nebija veiksmīgi. Rezerves vienības palīdzēt aizstāvēt Kazaņu ieradās pārāk vēlu. Daudzos praktiskos
jautājumos man radās nesaskaņas ar Augstākās kara padomes militāro vadītāju M. Bonču-Brujevičs, arī
mani palīgi strīdējās ar Augstākās kara padomes militāristiem”.86 Katra no konfliktējošajām pusēm centās
savā pusē pārvilināt lielinieku vadoņus.
1918. gada 20. augustā Kara lietu tautas komisariāta Augstākās atestācijas komisijas
priekšsēdētājs A. Jegorovs87 piedāvāja Padomju Krievijā izveidot karaspēka virspavēlnieka posteni un
koleģiālās Augstākās kara padomes vietā izveidot Virspavēlnieka štābu, kas sastāvētu no Augstākās
kara padomes un Operatīvas daļas. Šo priekšlikumu vēstulē nosūtīja V. Ļeņinam un N. Podvoiskim88.
Uz dokumenta ir V. Ļeņina rezolūcija: “Biedri Trocki! Padomājiet par šo. Vai Vācieti norīkot par Augstāko
virspavēlnieku? Ļeņins.”89 Tātad paša lielinieku līdera ideja ir personiski pazīstamo J. Vācieti iecelt par
virspavēlnieku. Padomju Krievijā visu bruņoto spēku virspavēlnieka postenis bija ieviests 1918. gada
2. septembrī un par virspavēlnieku kļuva Vācietis.
Vācietis patiesībā staigāja kā pa naža asmeni. Pašam negaidot, viņš no vidēji veiksmīga militāra
speciālista (lai arī lieliniekiem uzticīga), bija pārvērties par politisku figūru. Neraugoties uz Vācieša
nevainojamo reputāciju, viņa lielo ieguldījumu padomju varas glābšanā un gaidāmo norīkojumu augstajā
postenī, 1918. gada 30. augustā Ļeņins telegrafēja Trockim uz Svijažsku: “Kaut kas jādara ar augstāko
komandējošo sastāvu. Vai nevajadzētu šiem cilvēkiem paskaidrot, ka turpmāk mēs lietosim franču
revolūcijas metodes un gadījumā, ja pie Kazaņas mūsu armija cietīs neveiksmi, tiesāsim un nošausim ..
gan Vācieti, gan citus augstākos virsniekus?”90 Acīmredzot J. Vācieti izglāba Trockis. Ļeņina attieksme pret
Vācieti ir nozīmīga: tikai dažas dienas pēc iecelšanas virspavēlnieka amatā Ļeņins piedāvāja viņu nošaut.
Tas tikai pierāda, ka Ļeņina militārā politika kara laikā nebūt nebija pārdomāta.
Bijušais ģenerālis A. Snesarevs satikās ar Vācieti 1918. gada 23. septembrī. Lūk, Snesareva
sniegtais raksturojums: “Viņam (t.i., Vācietim – aut.) viss ir vienkārši, ģērbies civilās drānās, viņš ir resns,
taukains. Čuhnām līdzīgs akcents. Apkārt vieni vienīgi latvieši .. krievus te nejūt. Viņš izturas ļoti pārliecinoši,
daudz runā, atkārtojot dažas mīļākās frāzes, piemēram: “Ja esat gudrāks par mani, tad arī viss ir jūsu
rokās. Nāciet manā vietā.” Viņa domas ir ļoti vienkāršas, ja vēlaties, ļoti saprātīgas, bet tikai. Ja viņš skaitās
talantīgs, tad viņš ir vienīgais no latviešiem, ko esmu saticis, taču nez vai kāds izņēmums .. nenoliedzami
stūrgalvīgs .. Par krieviem runā ar vāji slēptu nicinājumu, atkārtojot, ka krievu tautai vajag koku .. viņa
iecere – karaspēks nedrīkst apkāpties, bet ir jācīnās kaujas laukā. Citiem vārdiem, veikls sveštautietis,
uzrausies virsotnē, veikli apmānot tos, kas ir pie varas .. Ja par viņu kā par Ģenerālštāba virsnieku, tad
viņš ir acīmredzams nepraša, kā arī diletants un turklāt vēl fantazētājs.. Uz manu jautājumu par Sarkanās
armijas lielumu viņš atbildēja, ka, nezina, .. bet piebilda, ka uz pavasara pusi būs trīs reizes vairāk. Kas
notiek Tālajos Austrumos, viņš nezina un jautā par to Parskim ..”Tagad agrākās izlūkošanas nav”.. Un šis
nesagatavotais, pusizceptais speciālists, turklāt fantazētājs, visu vada. Kādas tad var būt izredzes? .. Viņa
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vārdi un viņa ieceres – vai pilnīga nespēja reāli novērtēt apstākļus, vai nu apzināta mūsu maldināšana ..
Bet kāpēc?”91 Snesarevs bija pārāk kritisks, jo Vācieša darbība virspavēlnieka amatā izrādījās veiksmīga.
Kā rakstīja ievērojamais lielinieku militārais darbonis N. Podvoiskis, “republikas bruņoto
spēku priekšgalā parādījās militārs revolucionārs, liels talants stratēģijas jomā Jukums Vācietis”.92
Pēc Ģenerālštāba virsnieka S. Harlamova domām, J. Vācietim bija “pietiekoši liela autoritāte ierindas
komandsastāvā. Domāju, ka arī bijušo virsnieku vidū. Viņš ir pietiekoši sabiedrisks cilvēks, māk runāt
ar masām. Daudzus pazīst, un arī viņu, protams, daudzi pazīst..”.93 Neapšaubāmi, ka Vācietim bija lielas
ambīcijas, uz viņa rakstāmgalda bija novietots rakstāmpiederumu komplekts “Napoleons” ar Francijas
imperatora statueti, šo komplektu viņam uzdāvināja par sekmīgu Austrumu frontes komandēšanu.
(Atrodas LKM krājumā – tulk .piez.)
1918. gada vasarā lielinieki, pretēji visiem noteikumiem, J. Vācieti pārcēla darbā uz Ģenerālo
štābu – acīmredzot, lai stiprinātu viņa pozīcijas un vairotu ietekmi. Pārcelšana notika 1918. gada
30. augustā (tajā pašā dienā, kad Ļeņins piedāvāja viņu nošaut) saskaņā ar kara lietu tautas komisāra
vietnieka E. Skļanska rīkojumu.94
1918. gada augusta otrajā pusē, jau pēc konflikta ar J. Vācieti, saprotot, ka pret Vācieti partijas
vadītāji ir labvēlīgi, Bončs-Brujevičs lūdza iespēju pamest amatu veselības stāvokļa dēļ. Kā blakus iemeslu
savai aiziešanai viņš minēja, ka, pēc viņa domām, Augstākā kara padome savu darbu ir padarījusi un
laiks izbeigt tās darbību. Tomēr tālāk bija atruna, ka Bončs-Brujevičs sevi virspavēlnieka amatā neredz ne
vecuma, ne idejisko uzskatu ziņā.95 Taču zināms, ka virspavēlnieka amatam tika gatavota cita persona,
turklāt Bonča-Brujeviča galvenais oponents.
Sakritība šajos datumos nav nejauša. Bončs-Brujevičs sāka prasīt iespēju atvaļināties no dienesta
1918. gada 20. augustā – dienā, kad bija publiski izteikta ideja par J. Vācietim domātā virspavēlnieka
amata dibināšanu un par Augstākās kara padomes likvidēšanu. Tad viņš nosūtīja raportu Ļeņinam: “Esmu
bez atpūtas smagi strādājis visu kara laiku – kopš mobilizācijas pirmās dienas 1914. gadā līdz pat šai
dienai, kara laika emocionālie pārdzīvojumi ir iedragājuši manu veselību. Pēdējo laiku esmu cīnījies ar
slimību, tomēr, pēc ārstu teiktā, mans veselības stāvoklis ir pasliktinājies, tāpēc šobrīd nespēju pildīt sev
uzticētos dienesta pienākumus.
Rezumējot iepriekšminēto, es lūdzu atvaļināt mani no ieņemamā amata.
Apzinoties, ka nepieciešams šajā darbā saglabāt pēctecību, kā arī zinot, ka šis darbs prasa
ļoti lielu atbildību, kā manus pēctečus atļaujos rekomendēt: vai nu Kara lietu tautas komisariāta lietu
pārvaldnieku Nikolaju Mihailoviču Potapovu, vai Galvenās apgādes pārvaldes priekšnieku Jevgeniju
Ivanoviču Martinovu. Līdz kāda no nosauktajiem kandidātiem norīkošanai šajā amatā, lūdzu jūsu atļauju
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amata pienākumus nodot Augstākās kara padomes štāba priekšniekam Nikolajam Josifovičam Ratelim.”96
Ziņojumam pievienots ārstu konsīlija izraksts.
Ļeņins par Bonča-Brujeviča lūgumu informēja Trocki, kurš sākotnēji nevēlējās Bonču-Brujeviču
atvaļināt.97 Savā 1918. gada 21. augusta telegrammā Ļeņinam viņš rakstīja: “Kas attiecas uz BončaBrujeviča vēlmi atvaļināties no amata, tad ierosinu to neatbalstīt, bet iedot viņam divu vai četru nedēļu
atvaļinājumu veselības uzlabošanai. Viņš mums ir vajadzīgs, aizstāt viņu nevar, personas, par kurām viņš
runā, nekam neder. Iespējams, ka viņu manā prombūtnē sāka ierobežot ..”98 Pašam Bončam-Brujevičam
Trockis nosūtīja telegrammu par viņa lūguma pārsteidzību.99
Pēc atkārtota Bonča-Brujeviča lūguma Trockim bija jāpiekāpjas.100 Visticamāk, ka nekādu nopietnu
veselības problēmu Bončam-Brujevičam nebija. Viņš sūdzējās par bezmiegu, nespēku, darba nespēju,
biežiem reiboņiem, asām sāpēm sirds un kreisās lāpstiņas rajonā, kā arī acu pampumiem. Ārstu konsīlijs
konstatēja neirastēniju, nolēma, ka Bončam-Brujevičam nepieciešama “pilnvērtīga, ilgstoša atpūta un
speciāla fizioterapeitiska ārstēšanās”.101 Par to, ka tā ir “diplomātiska” slimība liecina tas, ka tikai mēnesi
pēc atvaļināšanās no dienesta Bončs-Brujevičs iekārtojās darbā Mērniecības institūtā. 48 gadus vecajam
Bončam-Brujevičam bija laba veselība, un viņš nodzīvoja vēl 38 gadus. Domājams, ka viss stāsts par
atvaļināšanos bija konfrontācijas sekas ar Vācieti.
Zinot, ka viņa argumenti nav pārliecinoši, 22. augustā Bončs-Brujevičs nosūtīja telegrammu
Ļeņinam, kurā paskaidroja: “Papildinot savu ziņojumu, vēlos Jums apliecināt, ka mans lūgums pēc
atvaļināšanās ir patiess, kaut arī visiem spēkiem jūtu līdzi mūsu kopējai lietai. Taču, ja man piešķirtu tikai
atvaļinājumu, tad ir jāsaprot, ka mans pagaidu aizvietotājs manā amatā būs tikai pagaidu izpildītājs un
neko paliekošu neizdarīs, bet tas nebūs labi. Es vēlos, lai manā vietā būtu norīkots pilnvērtīgs vadītājs,
atbildīgs, tad viss ritēs pēc iepriekš noteikta plāna. Amata pagaidu izpildītājs nestrādās ar pilnu atdevi.
Tāpēc es lūdzu apmierināt manu lūgumu par atvaļināšanu, bet nevis sūtīt mani pagaidu atvaļinājumā.
Ļ. Trockis atsūtīja man telegrammu par to, ka man jādodas atvaļinājumā, es viņam atbildēju tāpat kā Jums.
Es no darba neeju prom; atpūtīšos mazliet un atkal ieradīšos atpakaļ darbā. Sirsnīgi pateicos Jums par
mana darba novērtējumu.”102
Bonča-Brujeviča aiziešanai bija organizatoriskas sekas. 29. oktobrī viņš atstāja Augstākās
kara padomes militārā vadītāja amatu, bet pēc pusotras nedēļas šis amats bija likvidēts. 24. augustā
Trockis telegrafēja Ļeņinam (kopiju nosūtīja Skļanskim), ka pēc ilgākām pārdomām viņš uzskatīja par
nepieciešamu atvaļināt Bonču-Brujeviču un viņa vietā norīkot N. Rateli, neieceļot viņam vietniekus. “Tas
atvieglos tuvākajā laikā nepieciešamās reorganizācijas veikšanu.”103 Tādējādi Bonča-Brujeviča brīvprātīgā
aiziešana no amata sekmēja Augstākās kara padomes likvidāciju.
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Ar virspavēlnieka amata pienākumiem Vācietis tika galā labi. Viņš apzinājās briesmas, kuras
draudēja fronšu ielenktajai Padomju Krievijai. Tieši viņa virsvadībā 1918. gada rudenī baltos sakāva
Pievolgā, pēc tam 1919. gada pavasarī Austrumu frontē Sarkanā armija izcīnīja lielu uzvaru – apturēja
Kolčaka karaspēku. Vācieša ierosmes rezultātā partijas vadība 1919. gadā īstenoja ieceri par visu padomju
republiku militāro spēku apvienošanu.104
Akadēmijas absolventu korporatīvās solidaritātes principi Vācietim nebija sveši. Viņš centās
atbalstīt militāros speciālistus katrā izdevīgā brīdī, palīdzēja ar amatiem palīdzēja izvairīties no arestiem.
Viņš pat atļāvās sūtīt lielinieku vadoņiem atklātus un diezgan drosmīgus ziņojumus, kuros kaismīgi
aizstāvēja arestētos militāros speciālistus. Viņš acīmredzot neizprata lielinieku soda sistēmas būtību – viņi
izmantoja preventīvu teroru pret tiem, kurus uzskatīja par potenciālajiem ienaidniekiem.
Domājams, ka Vācietis patiesi bija uzticīgs lieliniecisma idejām.1918. gada 29. augusta telegramma,
domāta Augstākā ģenerālštāba militārajiem speciālistiem: “Ģenerālštāba speciālistu darbs ir ārkārtīgi
svarīgs tur, kur izšķiras mūsu nākotne – kaujas apstākļos frontē ..”105 Vācietis nebija kontrrevolucionārs –
1919. gadā viņam izvirzītās apsūdzības sazvērestībā un vēlmē “sapurināt Maskavu” bija nepamatotas. Ne
velti 1921. gada oktobrī Vācietis nebaidījās prasīt Ļeņinam visu apsūdzību atsaukšanu.106
Militārie speciālisti Virspavēlnieka štābā Serpuhovā ar savu stāvokli bija neapmierināti, taču diez
vai kāds izteica pārmetumus lieliniekiem vairāk nekā tikai sadzīvisko sarunu līmenī. Tiesa, Trockis atzīmēja,
ka Vācietis bija vai varēja būt atradies kontrrevolucionāro elementu ietekmē. 1918. gada 1. decembra
telegrammā Ļeņinam viņš ziņoja: “Virspavēlniekam vajag norīkot stingru un taktisku komisāru, tikai
kur tādu ņemt?”107 Iespējams, arī Vācietis saprata, ka, ieņemot Sarkanās armijas virspavēlnieka amatu,
viņš bija nogriezis sev visus atkāpšanās ceļus. Pretlielinieciskajā nometnē tāda ranga lielinieku militāro
speciālistu jebkurā gadījumā nogalinātu. Pret lieliniekiem Vācietis cīnīties vairs nevarēja – tas bija tāpat
kā brīvprātīgi iet nāvē.
Vācieša konflikts ar Bonču-Brujeviču tālāk neturpinājās līdz pat 1919. gada vasarai, kad dienesta
vajadzības atkal saveda kopā šos divus nesamierināmos oponentus. Bončs-Brujevičs atgriezās dienestā
Sarkanajā armijā, turklāt tika norīkots nozīmīgajā Sarkanās armijas Lauka štāba priekšnieka postenī. Pēc
savas iepriekšējās atvaļināšanas Bončs-Brujevičs joprojām uzturēja sakarus ar Ļeņinu, sūtot pēdējam
analītiska rakstura vēstules par dažādiem militāriem jautājumiem. Tā Bončs-Brujevičs visu laiku par sevi
atgādināja lielinieku līderim, paliekot viņa uzticības persona un, var teikt, paliekot Ļeņina kadru rezervē.
1919. gada maijā–jūnijā Ļeņins gatavojās nomainīt armijas militāro vadību un atcerējās par
Bonču-Brujeviču. 1919. gada 15. jūnijā jautājumu par Virspavēlnieka štābu apsprieda Krievijas kompartijas
centrālkomitejā. Šajā sanāksmē bija pieņemts lēmums Vācieti savā amatā atstāt, bet par Sarkanās
armijas Lauka štāba priekšnieku norīkot Bonču-Brujeviču, kuram par padoto vēl bija norīkots jaunais
Revolucionārās kara padomes loceklis S. Gusevs, papildus vēl bija nomainītas personālijas Virspavēlnieka
štābā un samazināts štāba skaitliskais sastāvs.108 1919. gada 23. jūnijā Bončs-Brujevičs sāka pildīt

104 The Trotsky papers 1917–1922. Edited and annotated by J. M. Meijer. L. – Hague – P., 1964. Vol. 1. 1917–1919.
P. 354, 356.
105 РГВА. Ф. 33987. Оп. 1. Д. 24. Л. 14 об.–15.
106 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 940. Л. 3.
107 The Trotsky papers 1917–1922. Vol. 1. P. 192.
108 В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922 гг. М., 1999. С. 291.
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Sarkanās armijas Lauka štāba priekšnieka pienākumus bijušā ģenerāļa F. Kostjajeva vietā.109 Šajā amatā
Bončs-Brujevičs bija līdz 1919. gada 22. jūlijam, kad jaunais virspavēlnieks S. Kameņevs viņu nomainīja
pret savu tuvāko līdzstrādnieku P. Ļebeģevu. Šajās nedēļās, līdz pat Vācieša arestam, Bončam-Brujevičam
vajadzēja ar viņu cieši sadarboties, turklāt daudz ciešāk, nekā tas bija 1918. gadā.
Par savām attiecībām ar Vācieti 1919. gadā pats Bončs-Brujevičs atcerējās: “Pakļautībā pie
Vācieša es nepavisam negribēju būt. Es ar viņu nesatiku, jau būdams Virspavēlnieka štāba priekšnieks,
ne tad, kad biju norīkots par Augstākās kara padomes militāro vadītāju. Es par viņu biju krietni vecāks un
augstākā dienesta pakāpē. Kad es, pulkveža dienesta pakāpē būdams, Ģenerālštāba akadēmijā pasniedzu
taktiku, poručiks Vācietis bija tikai akadēmijas klausītājs, turklāt – ne tas labākais. Vēlāk, jau kara laikā,
mēs tikāmies Ziemeļu frontē, tad starpība starp mums bija vēl lielāka: es biju frontes štāba priekšnieks ar
armijas komandiera tiesībām, Vācietis komandēja bataljonu un kara beigās – vienu no kājnieku pulkiem.
Mana dienesta pieredze man uzstājīgi teica priekšā: lai nerastos nevajadzīgi strīdi, nekad nevajag
kļūt par padoto jaunākam, dienesta pakāpē zemākam un mazāk pieredzējušam virsniekam.”110
Bončs-Brujevičs nerakstīja patiesību – tas viņam bija raksturīgi. Laikā, kad Vācietis bija
akadēmijas klausītājs, viņam bija štābkapteiņa dienesta pakāpe, bet Bončs-Brujevičs bija apakšpulkvedis
un pulkvedis. Starp viņiem nebija tik liela gadu starpība, kā norāda Bončs-Brujevičs. Pēdējais par Vācieti
bija tikai trīs gadus vecāks, pat dienēt abi virsnieki bija sākuši vienlaicīgi (Bončs-Brujevičs līdz tam bija
studējis Mērniecības institūtā), bet karjeras izaugsmē Bončs-Brujevičs tiešām bija izrādījies veiksmīgāks.
Tomēr tas nebija noticis viņa intelektuālo vai administratīvo spēju dēļ, bet galvenokārt tāpēc, ka viņš
bija mērķtiecīgi centies šo karjeru attīstīt. Tramplīns karjeras lēcienam bija viņa dienests gvardē un
Ģenerālštāba akadēmijas pabeigšana. Iespējams arī tas, ka, viņš draudzējās ar ģenerāli M. Dragomirovu.
Vācietis, savukārt, ļoti vēlu iestājās akadēmijā – nevis trīs gadus pēc ierindas dienesta, kā bija pieņemts un
kā izdarīja Bončs-Brujevičs, bet gan pēc piecpadsmit gadiem. Nevienam no viņiem pirms Pirmā pasaules
kara nebija kaujas pieredzes.
Ļeņina sankcija Bončam-Brujevičam darboties neatkarīgi no Vācieša tikai pielēja eļļu ugunī. Par
tādu atļauju viņam paziņoja viņa brālis – V. Bončs-Brujevičs.111 Satikšanos ar Vācieti savos memuāros
viņš apraksta visai indīgi: “Nākamās dienas rītā es devos tikties ar Vācieti. Virspavēlnieks dzīvoja vietējā
fabrikanta labiekārtotajā savrupmājā. Man nepatika, ka Vācietis savā mītnē Serphovā dzīvoja greznībā.
Pat cara ģenerālim neklājās no sevis iedomāties kungu, bet proletāriešu karavadonim jau nu ne tik ..
Man nepatika arī cilvēki, kas bija ap Vācieti: iepriekšējos adjutantus nomainījušie “ziņneši”, nobarojušies
dieninieki ar bijušo denščiku stulbām sejām, virspavēlnieka pieņemamā istaba bija pārvērtusies par
greznu tirgoņu viesnīcu, kurā bija aizdomīgi daudz tukšo pudeļu – nepievilcīga aina, kuru bija ierasts
redzēt pirmsrevolūcijas intendantu priekšnieku kabinetos.
Vācietis vēl gulēja, un tas man arī nepatika. Republikas stāvoklis bija kritisks .. lai nu kas, bet šajā
situācijā virspavēlnieks nevarēja gulēt uz fabrikanta mīkstajiem pēļiem.
Pagāja pusstunda, kamēr Vācietis saģērbās un saveda sevi kārtībā. Viņš mani pieņēma tajā pašā
viesistabā un piedāvāja man kļūt par sava štāba priekšnieku.

109 РГВА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 36. Л. 264.
110 Turpat, С. 335.
111 Turpat, С. 335.
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––

Esmu norīkots nevis pie jums, bet gan republikas Lauka štābā, – es teicu, – tas nozīmē, ka
jūsu štāba priekšnieks savu dienestu turpina.

––

Tādā gadījumā es neko nesaprotu. Jā, es nesaprotu, – atkārtoja Vācietis un paskatījās uz
mani ūdeņainām acīm. – Kaut kāds sajukums...

Paskaidroju virspavēlniekam, ka nekāda sajukuma nav..
––

Pastāstiet, kādas kaujas operāciju vešanas direktīvas jums devusi valdība? – es jautāju to,
kas mani interesēja visvairāk.

––

Iedomājieties, Mihail Dmitrijevič, nekādu direktīvu nav, – Vācietis apjucis teica.

Mana parādīšanās Serpuhovā un mana nesaprotamā vieta armijas hierarhijā virspavēlnieku
pārsteidza nesagatavotu, viņš nevarēja savākties ar domām.
––

Protams, es nevienu vien reizi esmu lūdzis gan direktīvas, gan rīkojumus, bet .. – Jā, jā,
iedomājieties, nekādas atbildes es neesmu saņēmis, – Vācietis sāka sūdzēties.

Vācietis sāka drudžaini skaidrot, ka kaut kādas direktīvas viņš tomēr esot saņēmis, bet tas nav
tas, ko viņš vēlētos dzirdēt ..
Kad mēs ar virspavēlnieku atvadījāmies, es sapratu, ka starp virspavēlnieku un valdību nav nekāda
kontakta, bet bez tā nekādu aizsardzību noorganizēt nav iespējams. To droši vien saprata arī pats Vācietis,
bet viņš netiek galā ar sev uzticētajiem pienākumiem un turpina komandēt tikai inerces pēc, tas viņam ir
par grūtu.”112 Pats Vācietis atcerējās, ka laikā, kad bijis virspavēlnieks, viņa darba diena sākusies sešos no
rīta, bet septiņos viņš jau lasījis operatīvās ziņas, nebija brīvu brīžu un personiskās dzīves.113 Apgalvojumi, ka
virspavēlniekam paticis niekoties ar alkoholu, acīmredzot ir patiesi.
Sarkanās armijas Lauka štābā dienējošais bijušais kapteinis A. Panovs pēc daudziem gadiem
atcerējās par divu Sarkanās armijas dibinātāju nenormālajām attiecībām: “Bončam-Brujevičam neizdevās
sastrādāties ar Vācieti. Viņiem bija daudz domstarpību. Domstarpību izcelšanos Bončs-Brujevičs skaidroja
savos memuāros .. Reiz es biju liecinieks šādai ainai: Bončs-Brujevičs parakstīja iepriekš sagatavotu
operatīvās vadības direktīvu un nodeva to tālāk Vācietim parakstīšanai. Virspavēlnieks, izlasījis direktīvu,
pēkšņi piecēlās no savas vietas un paziņoja: “ Es to neparakstīšu. Jūs to parakstījāt pretēji manam
lēmumam. Direktīva ir jāpārtaisa.” Savukārt Bončs-Brujevičs mierīgi paziņoja, ka viņš kā štāba priekšnieks
tāpat ir atbildīgs par virspavēlniecības darbu, bet Vācieša viedoklim viņš nepiekrīt, par ko jau iepriekš
bija teicis. Tāpēc viņš nekādas izmaiņas direktīvā neveiks. Tā arī neko nepārtaisīja.”114 Šis padomju
cenzūras iespaidotais apraksts bija tapis šo militāro speciālistu apmēram divu nedēļu ilgajā sadarbībā.
Grūti iedomāties, kādi skandāli starp viņiem notika patiesībā, ja memuāru autors to bija sīki atcerējies pēc
vairāk nekā četrdesmit gadiem.

112 Turpat, С. 335–337.
113 РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 2. Л. 126.
114 Панов А. В Полевом штабе РВСР // Военно-исторический журнал. 1962. № 7. С. 68–69.
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Trockis zināja par virspavēlnieka attiecībām ar Bonču-Brujeviču.115 Ja konflikts nebija noslēpums,
tad kāpēc kompartijas centrālkomiteja Bonču-Brujeviču norīkoja pie Vācieša Lauka štābā? Acīmredzot
ne jau tāpēc, lai nodrošinātu labāku padomju Virspavēlnieka štāba darbību, bet visdrīzāk, lai diskreditētu
virspavēlnieku un veicinātu viņa nomaiņu. Savās atmiņās Vācietis diemžēl par to nerunāja, daudz rakstot
par trockistu atmaskošanu, pie tādiem pieskaitot arī Bonču-Brujeviču, tas gan neatbilda patiesībai. Vācietis
notiekošo uzskatīja par Austrumu frontes vadības intrigām pret viņu un viņa štābu.116 Tas tā varēja būt, bet
problēma bija lielāka.
Vācieša neatkarība bija paciešama līdz zināmam brīdim. Jautājums par virspavēlnieka maiņu
nebija aktuāls, kamēr 1919. gada vasarā notika smagas cīņas pret Kolčaka karaspēku. Kadru pārkārtošana
kļuva iespējama, kad Kolčaka uzbrukums beidzās.
Vācietim bija daudz nelabvēļu. 1918. gada oktobrī viņš sastrīdējās ar J. Staļinu. J. Vācietis sāka
kritizēt Staļina darbības Dienvidu frontē. Trockis liecināja, ka Staļins necieta Vācieti.117 Nav nekāds brīnums,
ka tieši Staļins bija kvēlākais Virspavēlnieka štāba kadru tīrīšanas piekritējs.118 “Es nekad nepārbaudīju,
vai tā ir patiesība,” – Trockis rakstīja. “ Pieļauju, ka Staļinam bija kāda teikšana par Vācieša arestu, tā
viņš atriebās par veciem aizvainojumiem. Kopā ar Staļinu šajā atriebībā piedalījās arī Austrumu fronte un
jaunais virspavēlnieks119 .. arests bija acīmredzama intriga ..”120
Arī ievērojamais lielinieku partijas darbinieks Kārlis Jūlijs Daniševskis neieredzēja Vācieti.
J. Daniševskis bija Krievijas Komunistiskās (lielinieku) partijas centrālkomitejas locekļa kandidāts un
Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas Tautas komisāru padomes priekšsēdētāja vietnieks, viņam bija
tieši sakari ar Ļeņinu. 1919. gada jūlijā Daniševskis kompartijas centrālkomitejā uzstājās ar priekšlasījumu,
kurā kritizēja virspavēlniecību. Daniševski iekļāva centrālkomitejas īpašajā komisijā, kuru 1919. gada
5.–6.jūlijā Ļeņins nosūtīja uz Serpuhovu, lai tur izvērtētu Lauka štāba darbību un veiktu virspavēlnieka
nomaiņu. Savā 7. jūlija ziņojumā centrālkomitejai Daniševskis uzstāja, ka Vācieti vajag steidzīgi nomainīt.121
Daniševskim Vācietis nepatika tik ļoti, ka pat pēc desmit gadiem viņš neminēja Vācieti savos memuāros,
kad rakstīja par piedalīšanos kreiso eseru dumpja apspiešanā Maskavā 1919. gada 6. jūlijā.122 Bet tieši
J. Vācietim bija lielākie nopelni šī dumpja apspiešanā. Spiežot pēc J. Vācieša nepublicētajiem memuāriem,
viņš pats ar lielām grūtībām pacieta Daniševski un apvainoja to pilnīgi visā – sākot no izlaidīgas uzdzīves
1919. gada maijā Rīgā, līdz pat virspavēlnieka apvainošanā un simpatizēšanā Trockim.123 Visbeidzot
Vācietis bija ļoti sastrādājies ar Trocki, bet tas nepatika Ļeņinam. Virspavēlnieka maiņa bija tikai laika
jautājums.
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Pavēlniecības maiņu īstenoja Viskrievijas Ārkārtējās komitejas (“čekas”) īpašās nodaļas. BončsBrujevičs bija “čekas” priekšsēdētāja F. Dzeržinska uzticības persona. Dzeržinskis par Bonču-Brujeviču
izteicās kā par “ļoti labu, lietišķu cilvēku”.124
1919. gada 3. jūlijā kompartijas centrālkomitejas sēdē bija pieņemts lēmums par virspavēlnieka
maiņu un nolēma, ka turpmāk šajā amatā būs Austrumu frontes pavēlnieks S. Kameņevs. Tāpat šajā sēdē
nolēma Lauka štābu pārcelt no Serpuhovas uz Maskavu. Vācietim plānoja piešķirt “goda militāro amatu
ar pieklājīgu atalgojumu”.125 Drīz vien vadošos amatus padomju Virspavēlnieka štābā ieņēma Austrumu
frontes bijusī vadība.
Tomēr ne godpilnu amatu, ne pieklājīgu algu Vācietis nesaņēma. 8. jūljā Serpuhovā Vācieti un
viņa tuvākos virsniekus arestēja, inkriminējot militārā apvērsuma mēģinājumu. Acīmredzot apzināti
kompromitējot Vācieti, apsūdzot viņu neesošā nodarījumā, bija mēģinājums kompromitēt arī Trocki. Tāpat
bija bažas, ka Vācietis nevēlēsies tāpat vien piekrist savai nomaiņai, it īpaši tāpēc, ka Sepruhovā bija
dislocēts Vācietim uzticīgais 5. latviešu strēlnieku pulks. Partijas elites bažas par bonapartisko apvērsumu
arī nebija bez pamata.
Acīmredzot 1919. gadā Vācietis jau sevi pieskaitīja pie padomju militāri politiskā Olimpa un tāpēc
domāja, ka ir “neaizskarams”. Viņš uzturēja pietiekoši frivolas attiecības ar partijas vadītājiem. Vācietis
arestu nekādi negaidīja un to viņš nevarēja izskaidrot vēl vairākus gadus pēc tam. Pat 1924. gadā sniegtajā
Sarkanās armijas Militārās akadēmijas pasniedzēja J. Vācieša raksturojumā bija teikts: “Atbrīvošana no
virspavēlnieka amata biedru Vācieti ļoti ietekmēja, un tas uz viņa izturēšanos atstāj iespaidu līdz pat šai
dienai.”126 Šī raksturojuma tapšanas laikā jau bija pagājuši vairāk nekā pieci gadi, kopš Vācietis zaudēja
virspavēlnieka amatu, bet joprojām to slimīgi pārdzīvoja.
Pēc Vācieša aresta Bončs-Brujevičs uzņēmās pildīt uzreiz divus amatus: virspavēlnieka un Lauka
štāba priekšnieka pienākumus. Vācietis vēlāk stāstīja, ka arī apcietinājumā viņš turpināja pildīt savus
pienākumus.127 Vai tā bija taisnība – par to var strīdēties. Taču apcietinātajiem varēja lūgt konsultācijas
kādos svarīgos jautājumos.
1919. gada 22. septembrī arestētais Vācietis nosūtīja Ļeņinam vēstuli, kurā argumentēti pierādīja
visu apsūdzību absurdumu.128 Iespējams, ka tieši šīs vēstules dēļ Vācieti pēc divām nedēļām atbrīvoja no
apcietinājuma. Otru vēstuli Ļeņinam viņš nosūtīja 1921. gada 21. oktobrī, šajā vēstulē viņš stāstīja par
savām attiecībām ar S. Kameņevu un Austrumu frontes Revolucionāro kara padomi.129 1919. gada 7. oktobrī
Viskrievijas Centrālā izpildkomiteja pieņēma lēmumu par lietas izbeigšanu.130 Ārkārtējai komisijai (“čekai”)
uzdeva sākt Vācieša uzraudzību. Par sazvērestības esamību čekistiem neizdevās iegūt pierādījumus.

124 РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 29. Л. 1; Ф. Э. Дзержинский – председатель ВЧК-ОГПУ. 1917–1926: Док. / Сост. А. А.
Плеханов, А. М. Плеханов. М., 2007. С. 128.
125 The Trotsky papers 1917–1922. Vol. 1. P. 578.
126 РГВА. Ф. 33987. Оп. 2. Д. 318. Л. 21.
127 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. С. 340.
128 ГА РФ. Ф. Р–130. Оп. 3. Д. 144. Л. 1–3об. Dokumenta publikāciju sk.: Жалобы арестованного Вацетиса.
За что попал к чекистам главком из латышских стрелков? / Публ. А. В. Ганина // Родина. 2011. № 2. С.
42–43; Ганин А. В. «Мозг армии» в период «Русской Смуты»: Статьи и документы. М., 2013. С. 630–634.
129 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 940. Л. 1–6. С некоторыми неточностями опубл. в: Войтиков С. С. Троцкий и
заговор в Красной Ставке. М., 2009. С. 230–235.
130 В. И. Ленин и ВЧК (1917–1922 гг.): Сб. док. М., 1975. С. 237.
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Pēc tam Vācietis Sarkanajā armijā vadošos amatus vairs neieņēma. Interesanti, ka 1921. gadā Vācietis
aizsūtīja savu ģimeni (sievu un trīs bērnus) uz Latviju, arī pats grasījās turp pārcelties.131 Kā mēs zinām,
viņa karjera Sarkanajā armijā turpmāk vairs nebija veiksmīga, viņu sagaidīja tikai nepatikšanas, tā ka nav
skaidrs, kādi apsvērumi bija vienam no Sarkanās armijas dibinātājiem viņa vēlmē braukt prom no Padomju
Krievijas uz Dzimteni. Tomēr viņš to neizdarīja, un beigās tas maksāja viņam dzīvību (no Sarkanās armijas
trijiem dibinātājiem tikai Vācietis izpelnījās nāves sodu nošaujot).
Bonča-Brujeviča karjera Sarkanajā armijā arī beidzās 1919. gada vasarā, drīz vien pēc tam, kad
Lauka štābā bija veikta kadru rotācija. 1919. gada 22. jūlijā viņa vietā par Lauka štāba priekšnieku iecēla
P. Ļebeģevu.132 1919. gada 31. augustā Bonču-Brujeviču pārcēla Revolucionārās kara padomes Viskrievijas
Galvenā štāba (VGŠ) priekšnieka rīcībā, saglabājot viņam Sarkanarmijas Lauka štāba priekšnieka
mēnešalgu – tas par iepriekšējiem nopelniem revolūcijas labā.133 Viņam nepiešķīra nekādus apbalvojumus.
Tikai 1926. gadā viņš saņēma PSRS Revolucionārās kara padomes pateicību sakarā ar savas militārās,
pedagoģiskās un zinātniskās darbības 35. gadadienu.134
1919. gada beigās Bončs-Brujevičs centās atgriezties militārā vadībā. Tad viņš iesniedza V. Ļeņinam
ziņojumu par to, ka 1920. gada vasarā Sarkanajai armijai būs jācīnās ne tikai ar baltgvardiem, bet arī ar
rietumu kaimiņvalstu apvienotajiem karaspēkiem. Šajā sakarā viņš ieteica virspavēlnieku vairs nenoslogot
ar armijas organizācijas problēmām un jautājumiem par valsts aizsardzības sagatavošanas darbiem.
Bončs-Brujevičs atzina, ka “VGŠ ir pārāk aizņemts ar ikdienas darbiem un tur ir izteikts ideju trūkums,
bet radošumu štābs izrāda tikai tad, kad to pieprasa priekšniecība. Turklāt Ģenerālštābā personālsastāvs
atlasīts saskaņā ar administratīvajām vajadzībām, un tāpēc tas nav spējīgs radoši strādāt”.135
“Ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd militārajā sistēmā pietrūkst viena ķēdes posma jeb vienas institūcijas,
kura nemitīgi darbotos militārās sistēmas pilnveidošanas labā, kā arī gatavotu valsts aizsardzības
sistēmu”.136 Bončs-Brujevičs atzīmēja, ka valstij nepieciešams pilnveidot un papildināt armiju, izveidot
armijas izlūkdienestu un pretizlūkošanu, apvienot amatus Ģenerālštābā, Sarkanās armijas Ģenerālštāba
akadēmijas vadībā, izveidot kara vēstures komisiju, izstrādāt kopēju valsts aizsardzības plānu, armijas
vadības un augstākā komandsastāva mācību programmu. Bijušais ģenerālis uzskatīja, ka to visu vajag darīt
Viskrievijas Ģenerālštābam, kura priekšnieks arī būtu tas, kas veiktu personālsastāva norīkojumus. Savam
projektam viņš pievienoja štāba nolikumu un štāba priekšnieka amata aprakstu, kā arī štāba štata projektu,
kurā bija paredzētas 106 štata vietas. Nav grūti iedomāties, ka Ģenerālštāba priekšnieka amatā BončsBrujevičs iedomājās sevi. Turklāt pirmrevolūcijas laikā viņš bija saistīts ar izlūkdienestu un pretizlūkošanu,
šīs nozares viņu ļoti interesēja. Protams, šis projekts neguva piekrišanu, lielinieki negatavojās militārajiem
speciālistiem jeb bijušajiem virsniekiem uzticēt čekistu kontrolē nonākušo pretizlūkošanu.
Sergejs Kameņevs (03./04.04.1881.–25.08.1936.) bija trešais bijušais cara armijas militārais
speciālists, kas nonāca Sarkanās armijas vadībā. Kā liecināja Kameņeva akadēmijas laika studiju biedrs,
bijušais baltgvardu ģenerālis P. Mahrovs, tad “neskatoties uz uzcītību, mācībās akadēmijā viņam (t.i.,
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Kameņevam) neveicās: pēdējā kursā atzīmes bija kritiski zemas”.137 Tomēr Kameņevam trāpījās tā pati
diplomdarba tēma, kas savulaik, divus gadus pirms tam, bija Mahrova brālim Nikolajam. P. Mahrovs dabūja
Kameņevam sava brāļa diplomdarbu, un Kameņevs saņēma atzīmi “12”. Par to Kameņevs bija ļoti pateicīgs
Mahrovam. Saskaņā ar Mahrova teikto Kameņevs bija “labs Ģenerālštāba virsnieks un kara beigās lieliski
komandēja pulku .. revolūcijas gados mācēja labi sadzīvot ar komitejām, bet pēc tam, nokļūstot Sarkanajā
armijā, viņš lielinieku valdībai kalpoja tikpat godīgi, kā savulaik to darīja caram un Pagaidu valdībai”.138
Priekšniecība Kameņevu vērtēja kā “visādā ziņā izcilu Ģenerālštāba virsnieku un lielisku kaujas
ierindas priekšnieku”.139 Uzskatīja, ka S. Kameņevs ir cienīgs ieņemt ģenerāļa amatu.
Kameņevs bija 30. Poltavas kājnieku pulka komandieris un šajā amatā parādīja sevi kā prasīgu
priekšnieku, vīrišķīgu un aukstasinīgu karavīru, sava aroda lietpratēju. Par ierindas karavīriem viņš rūpējās,
un acīmredzot tieši tāpēc 1917. gadā viņu ievēlēja par pulka komandieri. Viņam bija pieredze saskarsmē ar
komitejām, Kameņevs diezgan agri kļuva par sarkano atbalstītāju un pēc tam brīvprātīgi iestājās Sarkanajā
armijā kā militārais speciālists. Pēc visa spriežot, viņš uzskatīja par nepieciešamu turpināt cīņu pret ārējo
ienaidnieku, taču sākotnēji nemēģināja iesaistīties Pilsoņu karā. 1918. gada sākumā S. Kameņevs dienēja
sedzējkaraspēkā, kas aizsargāja Padomju Krieviju no iespējamas kara atsākšanas ar Vāciju, tur viņš bija
Neveļas sedzējvienības militārā priekšnieka palīgs un militārais priekšnieks. Jau pašā dienesta sākumā
Kameņevam bija jāsaskaras ar Sarkanās armijas pastāvēšanas sākumperioda nelaimi – nepakļaušanos
pavēlēm, kriminālo elementu klātesamību vienībās, dezertēšanu.
1918. gada augustā Kameņevu norīkoja par Rietumu sedzējkaraspēka militārā vadītāja V. Jegorova
palīgu un Smoļenskas rajona militāro vadītāju, viņa padotībā bija Neveļas, Vitebskas un Roslavļas rajoni.
Kameņeva uzdevums bija kontrolēt vācu karaspēka atstātās teritorijas Vitebskas guberņā, kā arī formēt
Sarkanās armijas divīzijas. Īsā laikā viņa vadībā saformēja un uz Austrumu fronti nosūtīja Vitebskas divīziju
un Roslavļas vienību.
1918. gada rudenī Kameņevu pamanīja un sāka virzīt uz dažādiem vadošiem amatiem. Tieši tad,
1918. gada septembrī, viņu iecēla par Austrumu frontes pavēlnieku. Tolaik fronte tikai veidojās. Vajadzēja
organizēt arī frontes štābu, jo iepriekšējo štābu J. Vācietis, kļūdams par virspavēlnieku, bija paņēmis sev
līdzi. Iespējams, ka tieši tas bija par iemeslu šo divu militāro speciālistu konfliktam.
Kameņevs centās neiesaistīties Pilsoņu karā, viņu nomāca norīkojums kļūt par Austrumu frontes
pavēlnieku. Pazīstamais pārbēdzējs pulkvedis A. Nosovičs rakstīja: “Pieņemamajā telpā mēs bijām tikai
divi. Kemeņevs bija apjucis. Viņš izskatījās nervozs un bija tuvu histērijai. Kameņevs visu laiku bārstīja
frāzes: “Ko man tagad darīt, nē, jūs pasakiet, ko man tagad darīt .. Viņi man piedāvā Austrumu frontes
pavēlnieka amatu .. Saprotiet, es taču nevaru karot ar baltajiem patriotiem .. Es taču nevaru būt uz vienu
roku ar .. Es jau esmu sajucis prātā .. ” Sāku viņu mierināt, kā vien varēju.”140 Šādu Kameņeva izturēšanos
savās liecībās aprakstīja arī bijušais Viskrievijas Galvenā štāba priekšnieks A. Svečins. Viņš liecināja:
“1918. gada septembrī vai oktobrī saņēmu Trocka pavēli izvēlēties vispiemērotāko Ģenerālštāba virsnieku
Austrumu frontes pavēlnieka amatam. Es izvēlējos S. Kameņevu, kurš man bija pazīstams kā Viļņas kara
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apgabala un I armijas štāba operatīvās nodaļas prātīgs darbinieks pasaules kara laikā, sedzējkaraspēkā
Rietumu frontē viņš izcēlās kā ļoti sekmīgs Neveļas iecirkņa vadītājs ..141 Šajā laikā visi Sarkanajā armijā
iestājušies bijušie vecās armijas virsnieki uzskatīja, ka nepieciešams turpināt cīnīties pret ārējo ienaidnieku
Rietumu frontē, taču nevajadzētu kaut kādā veidā iesaistīties Pilsoņu karā. Tādējādi S. Kameņevs uzskatīja
savu norīkojumu uz Austrumu fronti par apvainojumu .. Viņš par mani sūdzējās Trockim un Skļanskim. Es
paskaidroju Skļanskim, ka Kameņevu es izvēlējos viņa militāro zināšanu dēļ, Skļanskis man piekrita un
apstiprināja pavēli braukšanai uz Austrumu fronti. Ar mani Kameņevs salaba tikai pēc četriem gadiem.”142
Citos ziņojumos Svečins atzīmēja, ka Kameņevs “savu norīkojumu uz Rietumu fronti uztvēra kā manu
atriebību un par to sūdzējās Trockim un Skļanskim, tāpēc starp mums bija naids 4–5 gadus”.143
Kameņeva norīkošanas stāsts militāro speciālistu aprindās nebija noslēpums. Pat Kameņeva
autorizētajā padomju laikā uzrakstītajā biogrāfijā bija atrodamas šī konflikta atbalsis: “Kameņevs ar bažām
pieņēma izaicinājumu kļūt par Austrumu frontes pavēlnieku, tur valdošais haoss lika uzdot jautājumu par
to, kādā veidā šo fronti vispār var vadīt.”144 Vācietis par to ironizēja: “Tagad šie stāsti ir ļoti interesanti.
Atteikties no frontes pavēlnieka amata! Vecajā armijā visi tiecās pēc šāda amata, viens otram kaulus
lauza cīņā par to. Taču patiesībā 1918. gada rudenī Austrumu fronte (jeb čehoslovaku fronte) skaitījās
“lopkautuve” un starp vecajā Ģenerālštābā dienējušajiem maz bija tādu, kas tur labprātīgi censtos
nokļūt.”145 Kameņevs pēc tam samierinājās ar likteni un dienēja godprātīgi. Kaut kas viņā bija salūzis, jo
turpmāk viņš bija paraugs tam, kā jāklanās lielinieku komisāru priekšā.146
Vācietis savos memuāros Kameņevu neraksturo daudz labāk kā Bonču-Brujeviču. Lūk, tikai daži
piemēri: “S. Kameņevs bija nekautrīgs melis”147, Kameņevs bija “kaut kāds Ģenerālštāba dīvainis”148,
“disciplīniņa klibo!.”149
1918. gada decembrī Austrumu frontes Revolucionārās kara padomes locekļi S. Gusevs150 un
I. Smilga151, kā arī frontes politdaļas priekšniece G. Okulova-Teodoroviča152 ziņoja Viskrievijas Centrālās
izpildkomitejas priekšsēdētājam J. Sverdlovam par Vācieša centieniem atbrīvot no amata Kameņevu.
Sverdlovs aicināja Trocki atbalstīt Revolucionārās kara padomes darbiniekus un to neļaut.153
Strīds starp šiem cilvēkiem noteikti saistījās ar Kameņeva dalību izmeklēšanas komisijā, kura
izmeklēja Permas atstāšanas iemeslus. 1919. gada janvārī Kameņevs militārajās neveiksmēs vainoja

141 Rietumu frontes tad vēl nebija. Kameņevs bija Rietumu frontes militārā priekšnieka palīgs un Smoļenskas
rajona militārais vadītājs.
142 Ганин А. В. Архивно-следственное дело военного ученого А. А. Свечина. 1931–1932 гг. // Вестник
архивиста. 2014. № 3 (127). С. 267–268.
143 Ганин А . Bестник архивиста. 2014. № 2 (126). С. 268.
144 Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989. С. 433.
145 РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 1. Л. 800.
146 Минаков С. Сталин и заговор генералов. М., 2005. С. 24–25.
147 РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 9. Л. 18.
148 РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 1. Л. 800.
149 РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 18. Л. 13.
150 Sergejs Gusevs (īst. v. Jakovs Drabkins, 1874–1933), padomju politisks un komunistiskās partijas darbinieks.
151 Ivars Smilga (1892–1937), padomju politisks, sabiedrisks un komunistiskās partijas darbinieks. Ekonomists.
152 Glafīra Okulova (1878–1975), padomju politiska un sabiedriska darbiniece.
153 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 109. Д. 14. Л. 58.
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Vācieti un Revolucionārās kara padomes Lauka štāba priekšnieku F. Kostjajevu.154 Iespējams, ka Kameņevu
atbalstīja J. Staļins un F. Dzeržinskis, kuri šo lietu izmeklēja. Savukārt J. Vācietis par Permas atstāšanu
baltajiem bez kaujas vainoja Kameņevu.155
1919. gadā Kameņevam bija nozīmīga loma uzvarā pār Kolčaka armijām Austrumu frontē. Tomēr pašā
militāro operāciju kulminācijā sākās konflikts ar J. Vācieti, Kameņevu atcēla no frontes pavēlnieka amata, viņš
bija spiests vairākas nedēļas pavadīt bezdarbībā, lai arī centās kaut kā ietekmēt notikumus kaujas laukā. Viņa
vietā par frontes pavēlnieku norīkoja bijušo ģenerāli A. Samoilo, kuru atsūtīja no Krievijas ziemeļiem. Samoilo
pašam šis norīkojums bija negaidīts, pret to protestēja Revolucionārā kara padome un viņa komandētās
6. atsevišķās armijas komisāri, jo partijas biedri domāja, ka līdz ar to frontē iespējamas problēmas.156
Samoilo rakstīja: “Man prātā nebija ienācis, ka neparedzēts gadījums var sagraut manas cerības
.. Priekšlikums bija pilnīgi negaidīts un nejēdzīgs. Kā gan varēja viskritiskākajā brīdī no amata noņemt
pavēlnieku – lai arī apvainotu nemākulīgā kauju vadīšanā, taču tas bija pavēlnieks, kurš turēja savās
rokās visu operatīvo pārvaldes aparātu, visu frontes vadību! Nejēdzība bija, ka Kameņeva vietā ielika
cilvēku, kurš absolūti nepārzināja stāvokli frontē un karaspēkā vispār. Nejēdzība bija, ka mans aizvietotājs
nepārzināja stāvokli Ziemeļu frontē tikpat lielā mērā, kā es nepārzināju situāciju Austrumu frontē.”157
Republikas Revolucionārās kara padomes Lauka štāba priekšnieks F. Kostjajevs 1919. gada
2. maijā tomēr iepriekš bija pajautājis Samoilo viedokli par norīkošanu amatā. Samoilo atbildēja: “Pirmkārt,
es esmu karavīrs. Mans pirmais noteikums ir ne uz ko neuzprasīties un ne no kā neatteikties. Situācija.
Austrumu frontē ir ļoti grūts stāvoklis, un, pieņemot šo amatu, protams, viegli smaidīt nevar. Negribas
arī pamest Ziemeļu fronti svarīgu notikumu priekšā. Tas ir viss, ko varu pateikt. Vēl varu pateikties par
uzticēšanos. Viss.”158 Pēc tam viņam pavēlēja steidzīgi nodot komandējošo amatu štāba priekšniekam un
ar vilcienu doties uz Simbirsku. Pa ceļam Serpuhovā viņam bija paredzēta tikšanās ar J. Vācieti.
Šis stāsts nav līdz galam skaidrs. Saskaņā ar operatīvajām telegrammām Kameņeva atstādināšanai
par iemeslu bija viņa pieļautās kļūdas.159 Pastāv versija, ka Samoilo iecelšana ir Vācieša lēmums, kuru
atbalstīja Trockis, un šādu lēmumu Vācietis bija pieņēmis pēc konflikta ar Austrumu frontes Revolucionāro
kara padomi (ar Gusevu un Kameņevu). Pats Vācietis vēlāk apgalvoja, ka viņš tikai mēģināja atvieglot
dzīvi frontes štāba priekšniekam P. Ļebeģevam, kuram Kameņevs it kā esot traucējis.160 Maija sākumā
bija gaidāms baltgvardu uzbrukums Austrumu frontē un, iespējams, Vācietis vienkārši nevēlējās, lai
Kameņevam tiktu Kolčaka uzvarētāja gods.
Samoilo liecināja, ka Austrumu frontes štābs P. Ļebeģeva un Revolucionārās kara padomes
vadībā bija pret viņa norīkošanu amatā, bet bijušais pavēlnieks Kameņevs vispār pret viņu izturējās ļoti
slikti jau pirmsrevolūcijas laikos. Kameņevs turpināja dzīvot Simbirskā, Guseva dzīvoklī, un pēc Samoilo
atbraukšanas mēģināja iespaidot situāciju ar Guseva palīdzību.161 Maija vidū Kameņevs ieradās Maskavā

154 РГВА. Ф. 33987. Оп. 2. Д. 89. Л. 119.
155 РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 9. Л. 17; Краснов В. Г., Дайнес В. О. Неизвестный Троцкий. Красный Бонапарт:
Документы. Мнения. Размышления. М., 2000. С. 69.
156 РГВА. Ф. 188. Оп. 3. Д. 719. Л. 128.
157 Самойло А. А. Две жизни. М., 1958. С. 247–248.
158 РГВА. Ф. 188. Оп. 3. Д. 719. Л. 129.
159 РГВА. Ф. 6. Оп. 12. Д. 66. Л. 181.
160 РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 8. Л. 26.
161 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 60. Л. 10 об.; Самойло А. А. Указ. соч. С. 250–251.
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un tikās ar E. Skļanski un V. Ļeņinu, tikšanās iniciators bija Gusevs.162 Pēc šīs tikšanās Ļeņins pavēlēja
Kameņevam doties uz Serpuhovu un satikties ar Vācieti.163 Virspavēlnieks ziņoja Kameņevam, ka pēdējais
ir atstādināts no pienākumu pildīšanas sakarā ar pavēļu nepildīšanu un nedisciplinētību. Tikai Republikas
Revolucionārās kara padomes locekļa S. Aralova iejaukšanās nedaudz uzlaboja situāciju.
Kā vēlāk Samoilo rakstīja savā autobiogrāfijā, “šis dzīves posms bija ļoti grūts sakarā ar situāciju
darbā”.164 Samoilo apliecināja, ka Vācietis bija šīs nomaiņas iniciators un tā bija pretrunā ar frontes
Revolucionārās kara padomes locekļu viedokli.165 Vācietis savos memuāros aprakstīja, cik šausmīgi
Kameņeva tuvākie līdzgaitnieki vajāja Samoilo (kaut gan toreiz Vācietis pats bija ne mazāks “trockists” kā
tie, kurus viņš trockismā vainoja): “Samoilo bija vesela grupa nelabvēļu, kuri viņu apskauda. Šie nelabvēļi
bija gan Austrumu frontes Revolucionārajā kara padomē, gan arī citur. Trockisti uzskatīja Samoilo par sev
bīstamu cilvēku, par tādu, kurš nebaidītos atklāt viņu sazvērestību, un tāpēc nolēma viņu no Austrumu
frontes dabūt prom un atgriezt amatā S. Kameņevu. Samoilo bija nomelnots.”166
Samoilo šī konflikta dēļ jaunajā amatā noturējās trīs nedēļas. Jau 25. maijā par Austrumu frontes
pavēlnieku atkal kļuva Kameņevs, bet Samoilo atgriezās savā iepriekšējā amatā. Šādi Vācieša lēmumi
iespaidoja virspavēlnieka autoritāti, un Ļeņinam radās vēl viens papildu arguments virspavēlnieka nomaiņai.
Taču Vācietis uzskatīja, ka gadījumā, ja frontes vadībā atstātu Samoilo, tad augusta vidū Austrumu
frontē pilsoņu karš jau būtu beidzies, taču “šo enerģisko virsnieku Austrumu frontes Revolucionārā kara
padome pacentās nomainīt un atbrīvot vietu raksturā vājajam statēģiskajam analfabētam, kurš Austrumu
fronti pataisītu par ieroci trockistu rokās .. Kolčaka plāniem S. Kameņevs bija ļoti piemērots: viņš varēja
cik uziet cīnīties rietumos no Urālas upes, pie Urālas upes un Sibīrijā”.167 Domājams, Vācietis te liekuļoja.
Viņš liecināja, ka “augstākā priekšniecība visādi centās iespaidot S. Kameņevu, lai piespiestu viņu izbeigt
kunktatorisku168 darbošanos, lai viņš beigtu tēlot beigtu vārnu. Taču viss bija veltīgi”.169
Vācietis to tā neatstāja un 1919. gada 9. jūnijā nosūtīja Ļeņinam un Trockim vēstuli, kuru bija
uzrakstījis Samoilo un kur bija stāstīts par nebūšanām Austrumu frontē. Šai vēstulei Vācietis pievienoja savu
pavadvēstuli: “Uzskatu par nepieciešamu kopējā darba uzlabošanas labā iepazīstināt Jūs ar šo viedokli.”170
Tajā pašā dienā Austrumu frontes Revolucionārās kara padomes locekļi arī nosūtīja Ļeņinam ziņojumu, kurā
Vācieša direktīva bija nosaukta par “lielāko fatālo kļūdu, kas var maksāt revolūcijas zaudējumu”.171
Vācieša neapmierinātība bija saistīta ar stāvokli frontes iecirknī pie Belajas upes 1919. gada jūnijā
(Kameņevs jau vēlāk patvarīgi izmainīja saņemto 6. jūnija direktīvu Nr. 2192/op172, apgalvojot, ka šī bija
paša virspavēlnieka pavēle, un izpildīt viņš to netaisījās.)173 Tāpat viņš bija neapmierināts ar baltgvardu
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Реввоенсовет Республики (6 сент. 1918 г.–28 авг. 1923 г.). М., 1991. С. 107.
Каменев С. С. Записки о Гражданской войне. С. 35–37.
РГВА. Ф. 37976. Оп. 1. Д. 22. Л. 10 об.
Там же, Л. 11.
РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 9. Л. 13.
РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 18. Л. 15.
Kunktators – lēns, neizlēmīgs cilvēks.
РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 18. Л. 16.
РГВА. Ф. 6. Оп. 2. Д. 1. Л. 568; РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 60. Л. 9.
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nemākulīgo vajāšanu – tā vietā, lai pilnīgi sakautu, kā to vēlējās Vācietis,174 viņus dzina arvien tālāk uz
austrumiem. Viņa rīkojumi Kameņevam kļuva arvien asāki. Piemēram, 12. jūnija direktīvā Vācietis rakstīja,
ka Kameņeva atsūtītais plāns neatbilst situācijai frontē, plānotais uzbrukums būs trieciens tukšā vietā,
bet Kameņeva rīcība ir pretrunā ar Lauka štāba reglamentu. Vācietis tieši norāda, ka Kameņeva rīcība
ir aplama.175 12. jūnija direktīvā Nr. 2903/op Vācietis pat norādīja Kameņevam par viņa “nepieļaujamo
kunktatorismu, neatbilstību ne politiskai, ne stratēģiskai situācijai”. 176
Bijušais pulkvedis N. Kakurins uzskatīja, ka Vācieša direktīvās “ir daudz liekvārdības .. trūkst
tuvāko mērķu un sekojošo uzdevumu skaidru formulējumu .. tas ir iemesls neskaidrām situācijām, kurās
abas puses ir pārliecinātas par savu taisnību”.177
1921. gadā Vācietis rakstīja Ļeņinam: “ Ja runājam par sakauto Kolčaka armiju vajāšanu, mēs
nesapratāmies tieši taktiskos jautājumos: es pieprasīju forsēt vajāšanu, uzskatīju, ka ienaidnieka vajāšanā
labāk iesaistīt atsevišķas, mobilas karaspēka grupas, avangardus, kuras varētu darboties arī Urālu kalnu
apvidū, bet nekādā ziņā to nevajadzētu darīt divīzijām un armijām, lai Kolčaka armijas zaudējumus cietušajai,
taču nesakautajai ziemeļu grupai neradītu iespējas atkāpties no Ziemeļurāliem uz Rietumsibīriju. Šos
avangardus piedāvāju pastiprināt ar mūsu pusē pārnākušajām Kolčaka karaspēka vienībām, protams, pēc to
personālsastāva pārbaudes. Tas ir viens no revolucionārās cīņas taktikas veidiem, kas varētu būt sekmīgs.
Vēl es pieprasu, lai Kolčaka armijas paliekas būtu likvidētās ne vēlāk kā augusta vidū (protams, 1919. gada
augusta), neizlaižot tos no Urāliem. Savai prasībai es no Austrumu frontes (to tolaik komandēja S. Kameņevs)
Revolucionārās kara padomes saņēmu atbildi, ka uzdevumu viņi izpildīs ne agrāk kā rudens beigās. Taču
visasākās domstarpības ar Austrumu frontes Revolucionāro kara padomi man sākās par to, par ko biedrs
Smilga man nezināmu iemeslu dēļ noklusē. Kategoriski pieprasīju pārdislocēt četras bezdarbībā nīkstošas (jo
ienaidnieka tām pretī nebija) divīzijas no Austrumu frontes uz Ziemeļu un Dienvidu frontēm cīņai ar Judeņiču
un Deņikinu. Šajās frontēs mēs izjutām lielu rezervju trūkumu. Austrumu frontes Revolucionārā kara padome
visādi centās bremzēt šo stratēģisko iniciatīvu un aizrunājās pat līdz tam, ka karaspēka atsaukšana no
Austrumu frontes turpmāk var radīt zaudējumus frontes iecirknī pie Volgas. Tāds apvainojums, protams, bija
pilnīgs absurds, to apliecināja arī turpmākie notikumi Dienvidu frontē, pierādot, ka man bija pilnīga taisnība.
Austrumu frontes Revolucionārā kara padome darbojās, raugoties uz notikumiem no sava augstā
zvanu torņa, bet manās rokās atradās visa kara stratēģiskie pavedieni.
Deņikina ātrāka sakaušana bija politiskā un ekonomiskā nepieciešamība. Bija skaidrs, ka galvenais
cīņu smagums norisināsies Krievijas Eiropas daļas teritorijā un tāpēc bija aplami no šejienes vest prom uz
Āziju kaujasspējīgākās karaspēka vienības.”178
1918. gada 9. jūnijā Ļeņins, 13. jūnijā – Trockis, bet 15. un 17. jūnijā – centrālkomiteja un
Revolucionārā kara padome atbalstīja Vācieti viņa centienos pārdislocēt karaspēku no Austrumu frontes

174 РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 18. Л. 64; ДГК. С. 577–580; Главнокомандующий всеми вооруженными силами
республики И. И. Вациетис. С. 268–271.
175 Главнокомандующий всеми вооруженными силами республики И. И. Вациетис. С. 269–271.
176 ДГК. С. 582.
177 Какурин Н. Е. Как сражалась революция. М., 1990. Т. 2. 1919–1920 гг. С. 243.
178 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 940. Л. 5–6.
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uz dienvidiem un ziemeļrietumiem, kā arī turpināt uzbrukumu Austrumu frontē.179 Tomēr Austrumu frontes
Revolucionārajai kara padomei, kuru vadīja vecie lielinieki S. Gusevs (viņu Ļeņins personīgi pazina divdesmit
gadus), M. Latiševs un K. Jureņevs, bija lielāka ietekme Tautas komisāru padomē, nekā bezpartejiskajam
virspavēlniekam. Nav nekāds brīnums, ka beigās Vācietis cieta sakāvi, bet Austrumu frontes vadītāji
S. Kameņevs, P. Ļebeģevs un S. Gusevs pēc tam iesēdās padomju valdības krēslos.
Vācieti kritizēja daudzi. Ļeņins sākotnēji nedomāja Vācieti nomainīt ar Kameņevu, pēdējo redzot
Lauka štāba priekšnieka Kostjajeva vietā180, taču Trockis, labi zinot Kameņeva raksturu, atzīmēja, ka
Kameņevu lietderīgāk būtu norīkot atpakaļ virspavēlnieka postenī – “pēc savas būtības viņš ir komandieris,
nevis štāba priekšnieks”.181 Kameņevam turklāt bija Kolčaka uzvarētāja slava.182
Kameņevs pats atzinās, ka slikti orientējās politiskajā situācijā. Viņa politiskais “krustēvs” bija
S. Gusevs – tieši viņš ieteica Ļeņinam pievērst uzmanību Kameņevam. 1919. gada jūlijā Lauka štābā politisko
grupējumu uzsāktā skandāla dēļ Vācieti no amata atbrīvoja un arestēja, bet par jauno virspavēlnieku kļuva
Kameņevs. Pilsoņu kara laikā Kameņeva tuvākais līdzgaitnieks bija bijušais ģenerālis un talantīgais Ģenerālštāba
virsnieks P. Ļeģevs. Uz virspavēlnieka mītni pārvācās arī Gusevs – viņš kļuva par Lauka štāba militāro vadītāju.183
Vācietis uzskatīja – Kameņevs jau iepriekš bija zinājis, ka būs norīkots par virspavēlnieku. Viņš
sāka gatavot uzbrukumu Dienvidu frontē. Paredzot, ka Deņikins mēģinās savienoties ar Kolčaka karaspēku,
Kameņevs plānoja uzbrukumu Dienvidu frontē caur Donas apgabalu. Ja var ticēt Vācietim, tad, īstenojot savu
nodomu, Kameņevs sāka patvarīgi, bez priekšniecības akcepta, koncentrēt karaspēku Austrumu frontes
labajā flangā.184 Tomēr Kameņeva norīkošanas brīdī šis plāns bija novecojis, jo Kolčaks jau bija sakauts.
Tomēr pēc norīkošanas amatā Kameņevs sāka realizēt savu nodomu uzbrukt Deņikina karaspēkam, lai
arī eksistēja viņa oponenta Vācieša 1919. gada 22. jūnija plāns, kas paredzēja caur Donbasu uzbrukt
Novočerkaskai.185 Tas bija daudz piemērotāks situācijai.186
Kameņeva plāns paredzēja uzsākt uzbrukumu augustā.187 Galvenais trieciens bija paredzēts
virzienā uz Caricinu un Donas apgabalu. Kameņevs ar lielu neatlaidību aizstāvēja savu plānu. Viņa plānu
atbalstīja Ļeņins, neraugoties uz to, ka abu oponentu plāni bija principiāli atšķirīgi. Rezultātā augusta
uzbrukums padomju Dienvidu frontē izgāzās188, bet baltie nonāca netālu no Maskavas, ieņemot Orlas un
Mcenskas priekšpilsētas, apdraudot galveno padomju arsenālu Tulu un apdraudot pašu Padomju Krievijas

179 Ленин В. И. Военная переписка. 1917–1922 гг. М., 1987. С. 168; ДГК. С. 584; Реввоенсовет Республики.
Протоколы 1918–1919 гг. М., 1997. С. 248–249; Краснов В. Г., Дайнес В. О. Неизвестный Троцкий.
С. 189–190.
180 The Trotsky papers 1917–1922. Vol. 1. P. 460.
181 Turpat, P. 464.
182 Троцкий Л. Сталин. Т. 2. М., 1990. С. 107.
183 Между прочим, кандидатуру Гусева предложил Троцкий (РГВА. Ф. 33987. Оп. 2. Д. 32. Л. 85).
184 РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 20. Л. 64. Turpat sk. Trocka kritiku (РГВА. Ф. 33987. Оп. 2. Д. 32. Л. 271 об.).
185 ДГК. С. 433.
186 Егоров А. И. Разгром Деникина. 1919 г. // Гражданская война в России: Разгром Деникина. М., 2003.
С. 180, 182.
187 ДГК. С. 438–439.
188 Sīkāk st. : Ганин А. В. Последние дни генерала Селивачева: Неизвестные страницы Гражданской войны
на Юге России. М., 2012.
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esksistenci189. Vajadzēja steidzīgi mainīt plānus un glābt stāvokli frontē, koordinējot fronšu darbību.
Rezultātā izdevās gūt pārsvaru.
1919. gada beigās Vācietis ar rūgtumu rakstīja par pārmantojamības trūkumu padomju stratēģijā:
“Pēc 8. jūlijā notikušā aresta neviens nepapūlējās uzzināt, kas notiks ar virspavēlnieku pēc viņa atcelšanas
no ieņemamā amata. Viņa bijušais štāba priekšnieks Kostjajevs arī bija arestēts, arestēja arī Kostjajeva un
Vācieša tuvākos līdzstrādniekus. Jaunā virspavēlnieka operatīvās darbības pamatā bija cita koncepcija. To
varētu attaisnot, ja būtu bijuši pierādījumi par iepriekšējā virspavēlnieka darbības neefektivitāti. Bet tā tas
nebija .. Virspavēlnieks Vācietis bija pelnījis, lai ar viņa stratēģiju rūpīgi iepazīstas, paņemot visu lietderīgo.
Militārajā vēsturē ir daudz piemēru, ka iepriekšējā virspavēlnieka štāba sagraušana vienmēr noved pie
statēģiskajām neveiksmēm. Augusta uzbrukums šo patiesību tikai pierādīja. Tā kā jaunais virspavēlnieks
amatā bija neilgu laiku, viņš acīmredzot nezināja visus sīkumus un Dienvidu frontes specifiku. Acīmredzot,
jau stājoties amatā, viņam bija gatavs kaut kur izstrādāts darbības plāns, kura izstrādātājam gan bija tikai
aptuvens priekšstats par to, kas patiesībā notiek Dienvidu frontē .. .”190
Vācieša sniegtais Kameņeva raksturojums: “ Sergejs Sergejevičs Kameņevs bija Renekampfa
1. armijas operatīvās daļas priekšnieks. Lielā mērā tieši Kameņeva bezdarbības un nespējas dēļ novērtēt
situāciju bija sakauta Samsonova armija, un Renekampfa armija bija spiesta bēgt no vāciešiem.”191
Bončs-Brujevičs arī nemīlēja Kameņevu par viņa darbību 1914. gadā: “Es jau sen un diezgan
tuvu pazinu Kameņevu, zināju, ka ar viņu nesastrādāšos. Viņš bija neizlēmīgs, flegmatisks, viņam piemita
īpašība neko neizrunāt līdz galam – to visu es neatbalstīju .. man bija bail strādāt ar tādu virsnieku,
kuru es uzskatīju par nespējīgu vadīt vairāk nekā miljonu Sarkanās armijas karavīru.”192 Bončs-Brujevičs
neredzēja iespēju turpināt dienestu kopā ar Kameņevu. Personiskās attiecības atkal izrādījās svarīgākas
par kadru jautājumiem. Diemžēl Kameņeva attieksmi pret Bonču-Brujeviču mēs nezinām – viņš vienīgais
no trijiem Sarkanās armijas veidotājiem nav atstājis atmiņas.
Kā virspavēlnieks Vācietis vadīja cīņas visās frontēs – pret ģenerāli Judeniču pie Petrogradas,
pret poļiem Padomju Krievijas–Polijas kara laikā (Kameņevs izstrādāja uzbrukuma plānu Polijai), pret
ģenerāli Vrangeli dienvidos (Kameņevs personīgi piedalījās Perekopa-Čongarskas uzbrukuma plāna
izstrādāšanā). Pēc Pilsoņu kara karadarbības beigām, 1920. gada novembrī, Kameņevs piedalījās
sacelšanās apspiešanā Karēlijā, atrodoties Turkestānā, vadīja cīņu pret basmačiem. Kameņeva vadībā
bija likvidēts Envers-pašā, kurš cīnījās pret lieliniekiem ar panislāmisma lozungiem.
Kameņevs par sevi bija atstājis dažādas atmiņas. Nelabvēļi viņu raksturoja kā “cilvēku ar lielām
ūsām un mazām spējām”. Arī Ļeņins par jauno virspavēlnieku izteicās slikti. 1920. gada novembrī
viņš atstāja ierakstu: “..virspavēlnieka stulbais ziņojums par Kaukāzu..”193 Citā reizē, analizējot kādu
Kameņeva dokumentu par bandītismu, Ļeņins rakstīja Skļanskim: “Atbilde ir muļķīga un analfabētiska.
Birokrātiska atrakstīšanās .. ieskaidrojiet Lauka štābam, ka vajag strādāt, nevis atrakstīties.”194

189 Trocka viedokli par šo kļūdaino plānu sk. Троцкий Л. Д. План операций на Южном фронте. Заметки из
секретного архива // Троцкий Л. Д. Как вооружалась революция (на военной работе). М., 1924.
Т. 2: 1919 год. Кн. 1. С. 301–303.
190 РГВА. Ф. 39348. Оп. 1. Д. 8. Л. 45–47.
191 Turpat, Л. 26.
192 Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. С. 353.
193 HIA. Trotsky collection. Box 8. Folder 83.
194 HIA. Trotsky collection. Box 7. Folder 36.
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Kameņevam svarīgu raksturojumu bija devis Trockis. Viņaprāt, Kameņevs bija “optimistisks,
ar operatīvu domāšanu. Viņa redzesloks bija šaurs, viņš sāka komandēt Dienvidu fronti, domājot par
Austrumu fronti. [..] Es necentos pārvērtēt Vācieti, draudzīgi sagaidīju Kameņevu, visādi mēģināju padarīt
viņa darbu vieglāku .. Grūti pateikt, kurš no šiem diviem karavadoņiem (Vācietis un Kameņevs – A. G.) bija
talantīgāks. Abiem piemita stratēģiskā domāšana, abiem bija kara pieredze, abi pēc rakstura bija optimisti,
bet bez optimisma komandēt nav iespējams. Vācietis bija spītīgāks, viņš nokļuva visādu revolūcijai kaitīgu
elementu ietekmē. Kameņevs nenoliedzami bija lādzīgāks, viņu viegli varēja ietekmēt ar viņu strādājošie
komunisti .. Kameņevs neapšaubāmi bija spējīgs karavadonis, ar izdomu un mīlēja riskēt. Viņam nepietika
rakstura stingrības, pēc tam Ļeņins viņā stipri vīlās un daudz kritizēja”.195
Visumā Ļeņins Kameņevam uzticējās. 1919. gada oktobrī virspavēlnieks pieprasīja dot viņam
eksperta tiesības apspriest valdības lēmumus militārajā jomā.196 1919. gada 22. oktobrī Ļeņins tādas
tiesības viņam piešķīra.197
Tieši Kameņeva laikā Sarkanā armija uzvarēja visus ienaidniekus un uzvarēja Pilsoņu karā.
Kameņevs bija uzbrukuma stratēģijas piekritējs, uzskatot, ka tas ir vienīgais veids, kā uzvarēt Pilsoņu karā,
viņš bija spējīgs militārais administrators, taču viņam bija jāuzmanās attiecībās ar partijas vadību.
Personisko nesaskaņu radītā konflikta dēļ Bončs-Brujevičs bija spiests atkāpties no amatiem
Sarkanajā armijā, bet viņa oponents Vācietis kļuva par virspavēlnieku. Šie procesi sekmēja militāriadministratīvo reformu Sarkanajā armijā: Augstākās kara padomes likvidāciju, Viskrievijas Revolucionārās
kara padomes izveidošanu, kā arī virspavēlnieka amata izveidošanu.
Vācieša konflikts ar viņa pēcteci virspavēlnieka amatā Kameņevu ietekmēja kadru maiņu
1919. gada pavasarī un vasarā. Sākumā Vācietis atstādināja Kameņevu no Austrumu frontes pavēlnieka
amata, taču vēlāk Kameņevs, izmantojot spēcīgu Austrumu frontes Revolucionārās kara padomes atbalstu,
atguva šo amatu, bet pēc tam pats kļuva par virspavēlnieku. Bončs-Brujevičs sekmēja Vācieša atcelšanu
no amata. Iespējams, ka Vācietis amatu zaudēja arī tādēļ, ka dažiem partijas līderiem viņš nepatika. Divu
nesamierināmo pretinieku sadarbība izrādījās neiespējama.
Augstos amatos esošo militāro speciālistu konflikts negatīvi iespaidoja militāro plānošanu,
vajadzēja atteikties no oponentu izstrādāto militāro operāciju realizācijas pat tad, ja šajos plānos bija
kāda racionāla doma. Tā, piemēram, Kameņevam neizdevās sakaut pretinieku Urālos, kā to bija iecerējis
Vācietis. Pēc tam Kameņevs, savdabīgi interpretējot Vācieša rīkojumu, atteicās to izpildīt. Tāpat Kameņevs
atteicās realizēt Vācieša piedāvāto plānu Dienvidu frontē. Kameņevs realizēja savus plānus, kā rezultātā
1919. gada augustā–septembrī šajā frontē viņš cieta neveiksmi, un tieši šo neveiksmju dēļ Padomju
Krievija 1919. gada rudenī nonāca bojāejas priekšā. Tikai pēc tam padomju vadība atgriezās pie plāna
realizēt uzbrukumu Ukrainas virzienā, kā to piedāvāja Vācietis. Tādējādi trīs ievērojamu militāro speciālistu
savstarpējās attiecības nopietni ietekmēja Sarkanās armijas veidošanu, administratīvas kadru izmaiņas un
militārās plānošanas jautājumus.
(No krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs)

195 Троцкий Л. Сталин. Т. 2. М., 1990. С. 104–107.
196 РГВА. Ф. 33987. Оп. 2. Д. 89. Л. 164об.
197 Turpat, Л. 168.
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The Relationship Between the Organizers
of the Red Army: J. Vacietis, M. BonchBruyevich and S. Kamenev
The founders and organizers of the Red Army were three military specialists – former colonels
Jukums Vacietis and Sergey Kamenev, as well as the Air Force commander and former general Mikhail
Bonch-Bruyevich. They were all well-educated officers at that time. They all had academic education and
were graduates of the Nicholas General Staff Academy. All of them remained nonparty officers, with the
exception of S. Kamenev. Each of them was involved in a certain phase of the development of the Soviet
armed forces during the Russian Civil War (1917–1922). However, the relationship between the founders
of the Workers’ and Peasants’ Red Army was far from ideal.
Due to personal conflicts, M. Bonch-Bruyevich was forced to step down from his posts in the Red
Army, but his opponent J. Vacietis became the Commander-in-Chief. These processes contributed to the
military-administrative reform in the Red Army.
The conflict of J. Vacietis with his successor in the post of Commander-in-Chief S. Kamenev
initiated staffing changes in the spring and summer of 1919. At first, J. Vacietis suspended S. Kamenev
from the position of Commander of the Eastern Front, but later, with strong support from the Revolutionary
Military Council of the Eastern Front, S. Kamenev regained this post, even becoming Commander-in-Chief
later on. M. Bonch-Bruyevich advanced the removal of J. Vacietis. Perhaps J. Vacietis lost his position
because he was disliked by some party leaders. The cooperation of the two competing opponents turned
out to be impossible.
The conflict between military experts in high-ranking positions negatively affected military
planning. Plans of military operations had to be abandoned even if there were some rational ideas in
them. For example, S. Kamenev did not succeed in defeating enemy forces in the Urals, as J. Vacietis
had intended. Subsequently, S. Kamenev, after interpreting the order given by J. Vacietis in a peculiar
way, refused to fulfill it. Likewise, S. Kamenev was reluctant to execute the plan offered by J. Vacietis
to defeat the enemy on the Southern Front. S. Kamenev carried out his own plans, which led to him to
fail in August – September 1919. It was due to these failures that Soviet Russia almost faced collapse
in the autumn of 1919. Only then did the Soviet leadership return to the plan to launch an attack in the
direction of Ukraine, as suggested by J. Vacietis. Thus, the relationship between the three remarkable
military experts affected the formation, personnel changes and military planning of the Red Army in the
most serious way.
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Austrumu frontes pavēlnieks Jukums Vācietis (pa kreisi) ar adjutantu. 1918. gada augusts

Jukuma Vācieša tintnīca, kuru viņam uzdāvināja Austrumu frontes Ārkārtējās komisijas darbinieki
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Jukums Vācietis, Austrumu frontes pavēlnieks. 1918. gada septembris
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