
 

     Sovětizace Lotyšska 
 

     23. srpna 1939 byl podepsán pakt Molotov – Ribbentrop, mezi ministry zahraničí SSSR a 
nacistického Německa. Ta se týkala budoucího uspořádání střední a východní Evropy. 
Lotyšsko a Estonsko měly připadnout SSSR, Litva Německu (později se přesunula do 
zájmové sféry SSSR). Lotyšsko podepsalo se SSSR smlouvu o přátelství a spolupráci 5. října 
1939. SSSR zatím nechával pobaltským zemím jejich suverenitu. Sovětská vojska vstoupila 
na území Lotyšska. Zpočátku Rudá armáda nezasahovala do vnitřních záležitostí země. Tím 
se snažil Stalin oklamat místní představitele. Sovětský velvyslanec Větrov vyjednával 
s představiteli místních komunistů i ostatní levice. Vzhledem k sovětské invazi do Finska byl 
program připojení Lotyšska k SSSR odložen .Po skončení sovětsko-finské války se však 
začala ve vnitropolitickém vývoji Lotyšska angažovat daleko více. V noci z 16. na 17. června 
1940 došlo k pohraničnímu incidentu, zastřeleni byli tři lotyšští vojáci a dvacet sedm jich bylo 
zajato.  SSSR využil momentu překvapení. V Lotyšsku se v té době konaly písňové slavnosti, 
jež se konají každých pět let od roku 1873, kdy byl uspořádán první všelotyšský Svátek písní.  
(právě proto se staly písňové festivaly formou protestu proti nadvládě SSSR), jichž se účastnil 
i prezident Ulmanis a jiní vládní představitelé. Ti nemohli okamžitě reagovat. Poté SSSR 
obvinil Lotyšsko z přípravy protisovětského vojenského paktu, na němž se dále měly podílet 
Litva, Estonsko a Finsko, incident měl být začátkem agrese proti SSSR.  Do Lotyšska přiletěl 
místopředseda sovětské vlády Andrej Vyšinskij, aby roztržku urovnal. Doopravdy měl však 
zařídit převzetí moci SSSR. Jednání o paktu pobaltských zemí, jenž měl být namířen proti 
Sovětskému svazu se nikdy neuskutečnilo, nebezpečí ohrožení SSSR bylo fiktivní. Lotyšský 
prezident Kárlis Ulmanis jmenoval předsedou vlády levicového intelektuála přírodovědce 
profesora Augustse Kirhenšteinse, předsedu Společnosti lotyšsko-sovětského přátelství. Sám 
se ocitl jako příslušník politické pravice pod dohledem NKVD. Skutečná moc patřila prvnímu 
tajemníkovi komunistické strany Jánisi Kalberzinšovi, ještě více však Rudé armádě. 
Jmenování tzv. lidové vlády bylo splněním sovětského ultimáta, Ulmanis doufal, že tím 
oddálí připojení Lotyšska k SSSR.  Rudá armáda obsadila Rigu, kde se chopila iniciativy. 
Lotyšští komunisté zorganizovali manifestaci na její uvítání. Dav byl tvořen dělníky, z nichž 
někteří přišli dobrovolně. V některých závodech sami komunisté a NKVD přinutili 
zaměstnavatele, aby dělníkům udělili dovolenou za účelem vítání Rudé armády. Příčinou 
tohoto paradoxního jednání byla malá ochota Lotyšů Rudou armádu vítat. Většina jich už 
začínala tušit, že bude následovat připojení k SSSR. Na manifestaci k uvítání Rudé armády 
byli také přítomni agenti-provokatéři NKVD, kteří začali vrhat mezi lotyšské policisty nože. 
Ti zasáhli, přičemž byli podporováni Rudou armádou. To byla opět intrika ze strany SSSR.  
Sovětský velvyslanec Větrov protestoval proti násilnému potlačení demonstrace a požadoval 
opětovné zvýšení vlivu SSSR. Na další prosovětské demonstrace dobrovolně nechodil už 
téměř nikdo. Rudá armáda proto z lotyšských věznic osvobodila kriminální zločince, aby 
demonstrovali na podporu SSSR. Za to jim byla tolerována jejich trestná činnost. Lupič 
Celminš se stal velitelem policie v II. rižském obvodu, kde sídlily vládní instituce. To mělo 
usnadnit převzetí moci. Nátlak SSSR směřoval především vůči prezidentu Ulmanisovi. Pod 
kontrolou NKVD se ocitli i premiér Kirhenšteins a ministr vnitra Villis Lácis (komunista !) . 
Prezident Ulmanis se rozhodl v Lotyšsku zůstat. Jeho postoj však komplikoval plány SSSR. 
NKVD ho přinutila, aby si vybral zemi, do níž by chtěl odejít, Ulmanis si vybral Švýcarsko. 
Pak mu bylo sděleno, že může emigrovat pouze do SSSR, kam byl skutečně odvlečen a poté 
uvězněn na základě křivého obvinění z přípravy protisovětského spiknutí. Zemřel ve věznici 
v Krasnovodsku. Zmanipulovaným referendem se pak Lotyšsko připojilo k SSSR. Předseda 
vlády Augusts Kirhenšteins, představitel nekomunistické levice, byl zvolen předsedou 
nejvyššího sovětu (později se stal členem komunistické strany). Komunisté získali situaci pod 



svou kontrolu a začali zavádět diktaturu stalinského typu, včetně politických procesů, 
deportací a teroru. Jejich snahy byly přerušeny vpádem nacistů.  V období  1940/1941 
zahynulo v důsledku sovětských represí 34 000 Lotyšů. Likvidováni byli především političtí 
odpůrci komunistů, buržoazie a inteligence. Stalinova vláda byla tak strašná, že Němci byli 
přijati dokonce se sympatiemi. Nacisté nemuseli likvidovat místní elity, protože to již udělali 
komunisté. Nejvyšším představitelem Lotyšska za německé okupace byl Oskars Dankers.  
Postup německých vojsk provázela místní povstání proti Rudé armádě, jichž se účastnili jak 
sympatizanti nacistů, tak demokraté, jichž bylo mnohem více. Převaha demokratů v hnutí 
odporu vzbuzovala nevoli nacistů, kteří se proto rozhodli přehodnotit svůj vztah k němu. 
Hlavní odbojová organizace v Lotyšsku, Lotyšská národní rada, se skládala ze sociální 
demokracie, Demokratického středu, Svazu zemědělců a latgalských katolíků. Protinacistický 
odboj nebyl ozbrojený, patřilo k němu vydávání ilegálních tiskovin a sabotáže. Odbojové 
hnutí se orientovalo výhradně na Velkou Británii a USA.. Vzhledem k stalinské hrůzovládě se 
v  Lotyšsku téměř nevyskytoval odboj, jenž by se orientoval na SSSR, zpravidla byl tvořen 
místními Rusy.  
     Po válce nastalo období hospodářské obnovy a stalinismu. 115 000 Lotyšů emigrovalo na 
západ. SSSR brutálně prosazoval kolektivizaci. Přes veškerou tvrdost, s níž se snažila 
sovětská moc zavést kolchozy a sovchozy, dosáhl odpor Lotyšů ke kolektivizaci takové míry, 
že na počátku roku 1949 bylo v kolchozech pouze 8% lotyšských zemědělců. V tomto roce se 
proto uskutečnily masové deportace, jež měly zastrašit lotyšský venkov. Lotyšskými 
zemědělci skutečně otřásly, a tak jich koncem roku 1949 bylo v kolchozech již 98,4%. 
Z Lotyšska bylo vysídleno 136 000 odpůrců sovětizace, především na Sibiř a do Kazachstánu. 
Výrazná lotyšská komunita obývala např. město Togur. V horším případě byli lotyšští odpůrci 
stalinismu odvlečeni do Vjatlagu (mírnější forma koncentračního tábora) a do Gulagu 
(nejtvrdší forma koncentračního tábora). Naproti tomu do Lotyšska začali být stěhováni 
Rusové a ruští Lotyši, což mělo urychlit sovětizaci a rusifikaci. Vzhledem k silnému 
antikomunismu domácích Lotyšů byli mezi Rusy a ruskými Lotyši vybíráni členové 
komunistické strany a dokonce milicionáři. Lotyšská komunistická strana měla 61 400 členů 
z toho 21 490 Lotyšů a 39 910 Rusů.  Po XX. sjezdu KSSS se mohli vrátit domů Lotyši, kteří 
byli vystěhováni na Sibiř. Nejvyšší představitel lotyšských komunistů Jánis Kalberzinš se 
pokusil více prosazovat lotyšské národní zájmy. Navrhoval, aby každý člen Lotyšské 
komunistické strany musel ovládat jak ruštinu, tak lotyštinu. Prosazování lotyšských 
národních zájmů však vyústilo v jeho odvolání a nahrazení Arvídsem Pelšem, jenž byl 
zastáncem co nejužší spolupráce s Moskvou. Pelše se stal pro svoji naprostou promoskevskou 
loajalitu prvním členem politbyra ÚV KSSS, původem z pobaltských zemí. Také ve funkci 
premiéra republikové vlády došlo ke změně, národně orientovaného Villise Lácise nahradil 
promoskevský Jánis Peive. Stoupenci užší spolupráce s Moskvou byli většinou Rusové a ruští 
Lotyši. Dále byl odvolán místopředseda vlády Eduards Berklavs, pozdější disident a ministr 
zemědělství Alexandr Nikonov, jenž byl přes svůj ruský původ stoupencem reformního 
národního křídla. Následovala čistka, během níž bylo vyloučeno ze strany 2000 členů. 
Lotyšská komunistická strana byla vždy více promoskevská než litevská, bylo to dáno 
vysokým podílem Rusů. 1966 nastoupil na místo Pelšeho, jenž byl zvolen do politbyra, další 
stoupenec Moskvy Augusts Voss. Promoskevští komunističtí funkcionáři lotyšské národnosti 
měli mezi lotyšskou veřejností hanlivou přezdívkou latoviči. V šedesátých a sedmdesátých 
letech bylo Lotyško po Estonsku nejbohatší svazovou republikou. Toho využívali sousední 
Rusové a Bělorusové, kteří jezdili do Lotyšska nakupovat.  Za Brežněvovy vlády začalo 
docházet v Pobaltí k poklesu obyvatelstva jednak nižším přirozeným přírůstkem a nejprve 
přesídlováním a poté i vystěhovalectvím do Ruska. V roce 1959 žilo v celém SSSR 1 400 000 
Lotyšů, v roce 1970 1 430 000, roku 1979 1 436 000 a roku 1989 1 459 000. V Lotyšsku se 
vyráběly lodě, mikrobusy značky Latvia, radiopřijímače VEFF a čokoláda . Nástupcem Vosse 



se stal v roce 1984 ultrakonzervativní Rus Boris Pugo. O jeho názorech svědčí například jeho 
pozdější zapojení do puče, jenž měl zbavit Michaila Gorbačova moci. V roce 1988 odešel 
Boris Pugo do Moskvy, aby se ujal úřadu ministra vnitra. Jeho nástupce Jánis Vagris sice 
nepatřil mezi komunistické konzervativce, nebyl však ani radikálním zastáncem reforem. 
Pozice reformistů v čele s předsedou sovětu Anatolijsem Gorbunovsem byla slabší než  
v Litvě a Estonsku. Po Vágrisovi se postavil do čela lotyšských komunistů konzervativní 
Alfréds Rubiks.  
    . Za vlády J. V. Stalina nabýval odpor proti sovětské moci často ozbrojených forem. 
Partyzáni působili především v lesích, proto se jim říkalo lesní bratři (lotyšsky mežabráli). 
V dobách největšího rozmachu partyzánského hnutí jich bylo asi 40 000.  Do jejich řad se 
samozřejmě infiltrovali agenti KGB. Se zmírněním poměrů v SSSR po smrti Stalina došlo 
k částečnému zmírnění napětí a po kritice Stalinova kultu osobnosti se rozšířila možnost 
diskuse, výsledkem toho byl zrod disentu v SSSR. Prvním procesem s disidenty v Pobaltí byl 
tzv. proces s Baltickou federací.  Nejvýznamnějším lotyšským disidentem byl Eduards 
Berklavs. Stál v čele Lotyšského národního hnutí za nezávislost. Proti jeho uvěznění napsali 
lotyšští levicoví disidenti protestní dopis zahraniční komunistickým stranám – francouzské, 
španělské, rakouské, jugoslávské a rumunské.Ve všech pobaltských zemích působilo hnutí 
Helsinky 86, založené roku 1986 a požadující národnostní a demokratická práva pro pobaltské 
národy. Zatímco v Litvě a Estonsku se prosadili reformní komunisté, v Lotyšsku zůstávali u 
moci konzervativci, což bylo dáno velkým podílem Rusů mezi členy a funkcionáři strany. 
Reformní komunisté navázali kontakty s opozicí.  
     Určité naděje přinesl nástup Gorbačova do čela KSSS v roce 1985 a jeho snaha o tzv. 
přestavbu – perestrojku. Nejvýznamnější sovětští politici Gorbačovovy éry byli Jegor 
Ligačov, představitel konzervativní linie a Boris Jelcin, radikální reformátor a ruský 
nacionalista. Jelcin usiloval o rozdělení SSSR a vytvoření volnějšího svazku bývalých 
sovětských republik, v němž by vedoucí postavení získalo Rusko. Proto podporoval i baltské 
národní požadavky, přičemž se domníval, že by se též pobaltské země mohly do jím 
plánované mezinárodní organizace začlenit. To se však nestalo. Mezi veřejností pobaltských 
zemí byla myšlenka členství nejen v SSSR, ale i ve volnější formě uspořádání typu SNS, 
zdiskreditovaná politikou SSSR v období komunistické diktatury. Naproti tomu komunističtí 
konzervativci, jejichž představiteli se stali kromě Ligačova především viceprezident Gennadij 
Janajev a ministr vnitra Boris Pugo, se snažili nezávislosti pobaltských zemí zabránit za 
každou cenu, a to i za použití síly. Svazovou republikou, v níž vývoj k demokracii probíhal 
nejrychleji, byla Litva. Na XX. sjezdu KSSS  došlo k odtržení Komunistické strany Litvy pod 
vedením Algirdase Brazauskase, jenž  svými reformními názory překračoval i Gorbačovovu 
perestrojku a blížil se spíše k západoevropské levici, od KSSS. Do čela litevského sovětu byl 
zvolen představitel opozice Vytautas Landsbergis. V Lotyšsku se situace vyvíjela podobně. 
Na rozdíl od radikálního reformátora Brazauskase, byl šéf lotyšských komunistů Alfréds 
Rubiks konzervativec a zastánce členství Lotyšska v SSSR. Lotyšská komunistická strana se 
proto od KSSS neodštěpila a naopak z ní odešli reformně orientovaní členové v čele 
s Anatolijsem Gorbunovsem. Ti založili Lotyšskou demokratickou stranu práce. Místo 
předsedy lotyšského sovětu bylo Gorbunovsovi alespoň ponecháno. Protikomunistickou 
opozici tvořila Lotyšská lidová fronta. Jejím předsedou byl Ivars Godmanis.  Zájmy 
promoskevských Rusů zastupoval Interfront. Mezi lotyšskými Rusy působila také Pamjať, 
ultrapravicové nacionalistické sdružení. 28. července 1989 byla deklarována suverenita 
v rámci SSSR. Lotyšská lidová fronta přijala na svém II. kongresu 8. listopadu 1989 program 
nezávislosti. Lotyšská lidová fronta si svým programem získala i demokraticky orientované 
Rusy, dokladem toho bylo její vítězství v komunálních volbách, kdy vyhrála v Rize, kde žije 
většina Rusů. Vítězství dosáhla též v parlamentních volbách a její představitel Ivars 
Godmanis se stal předsedou vlády. Lotyšský vývoj začal směřovat k nezávislosti. Předseda 



parlamentu Gorbunovs se stal prozatímní hlavou státu. Svazový ministr vnitra Boris Pugo 
nabídl Godmanisovi „pomoc při obnovení pořádku“. Ten ji odmítl. Zastřeleno bylo 5 
demonstrantů, bránících parlament. Jednotky OMON obsadily také tiskárnu hlavních 
lotyšských novin. Při obsazování lotyšského ministerstva vnitra byli zabiti 4 lidé. Po tomto 
incidentu byl uspořádán jejich slavnostní pohřeb za účasti lidových tanečních a pěveckých 
souborů.  12. května 1990 potvrdili nejvyšší představitelé Lotyšska, Litvy a Estonska vznik 
Rady baltických států. 23. května 1990 se také konal tradiční písňový festival. Tento festival 
byl manifestací lotyšského národního cítění, účastnilo se ho 19 000 lidí. 18. srpna 1991 se 
pokusili konzervativní komunisté v čele Gennadijem Janajevem a Borisem Pugem o puč proti 
Michailu Gorbačovovi. Na odpor puči se postavil Boris Jelcin. Lotyšsko společně 
s Estonskem v den provedení puče vyhlásily nezávislost. Protože se puč nepovedl, ocitly se 
pobaltské státy mimo ohrožení. Konzervativci v politbyru ztratili své pozice, naopak Jelcin 
vyšel z krize posílen. Představitelé pobaltských států postupovali vůči SSSR jednotně. 
Gorbačov však odmítl jednat se všemi hlavami baltských států současně a přiměl je 
k uzavření bilaterálních dohod. Každý pobaltský stát musel udělat určitý kompromis.  
Lotyšským ústupkem vůči SSSR bylo ponechání raketové základny ve Skrundě do roku 1999. 
Pobaltské země v období po svržení komunismu postupovaly většinou solidárně.  


