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1916. gada februārī Petrogradā uzskaitīja pavisam 100 704 bēgļus. No tiem 23 266 (vairāk nekā kādas citas nācijas bēgļu) bija latvieši. Pēc vieniem latviešu periodikas sniegtajiem datiem, pilsētā jau 1915.gadā oktobrī bija 50 000 latviešu bēgļu, pēc citiem – 1916. gada sākumā viņu bija 40 000. 1917.gada sākumā bēgļu skaits tika vērtēts lielāks par 60 000.
Raksts publicēts žurnālā «Latvijas arhīvi» (2002. 1.), pilnā apjomā pieejams šeit. Pateicāmies prof. V. Šaldam par publikācijas iespēju. 
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Pēc dažiem vērtējumiem 1914. gadā Petrogradā (Krievijas imperijas galvaspilsēta Sanktpēterburga tika pārdēvēta par Petrogradu 1914.g. 31. augustā, karam ar Vāciju sākoties — redaktora piezīme) dzīvoja ap 10 000 latviešu.[1] Pilsētā pastāvēja ap pusduci latviešu biedrību, vairākas no tām darbojās jau kopš 1862. gada.
1915. gadā Vācijas karaspēks sagrāba daļu Latvijas, ar to izsaucot bēgļu kustību. Jau aprīļa beigās presē parādījās pirmās ziņas par latviešu bēgļu ierašanos Petrogradā. Viņu bija ap 100, maijā to skaits trīskāršojās. [2]
Kad vācu uzbrukums uz laiku tika apstādināts, Petrogradas latviešu avīze «Ņevas Viļņi» vērsās pie piefrontes joslas iedzīvotājiem ar brīdinājumu vieglprātīgi nepamest savus mājokļus un nedoties uz Petrogradu, kur grūti atrast darbu un dzīve ir dārga.[3]Taču latviešu bēgļu skaits Petrogradā auga ar katru dienu. It īpaši tas palielinājās kad jūlija sākumā Vācijas karaspēks pārrāva fronti un ieņēma gandrīz visu Kurzemes guberņu. 42% bēgļu, kuri ar vilcieniem atstāja Rīgu, devās uz Petrogradu un Petrogradas guberņu. Otrajā vietā ar 22% bija Maskava. [4]
Daudzi bēgļi bija palikuši bez jebkādiem iztikas līdzekļiem, bieži arī bez dokumentiem, viņiem bija nepieciešama steidzama palīdzība. Petrogradas latviešu biedrības uzsāka ziedojumu vākšanu bēgļu labā.
Aktīvi darbojās Petrogradas Latviešu labdarības biedrība (PLLB). Tās biedri vāca ziedojumus, Varšavas stacijā sagaidīja bēgļus, izmaksāja tiem pabalstus, nodibināja biroju, kurš palīdzēja darbspējīgajiem bēgļiem iekārtoties darbā, izveidoja divas patversmes, kurās oktobrī dzīvoja 200 cilvēku, trīs skolas bēgļu bērniem. Bēgļu labiekārtošanai PLLB saņēma arī valsts un pilsētas piešķirtus finansu līdzekļus.[5]
Evaņģēliski luteriskās Jēzus baznīcas draudzes padome jau 6. maijā kļuva par bēgļu palīdzības biedrības «Dzimtene» dibināšanas iniciatori. Pirmajā biedrības sapulcē 12. jūnijā piedalījās 13 dažādu latviešu organizāciju pārstāvji. (1915. gadā Petrogradā pastāvēja 20 dažādas latviešu biedrības, pulciņi, novadniecības.) Par biedrības «Dzimtene» galvenās komitejas priekšsēdētāju kļuva Jēzus baznīcas mācītājs J. Sanders.
Komiteja uzskatīja, ka bēgļu atbalstam tās vadībā jāapvienojas «visiem latviešiem visās plašās Krievijas malās», tā centās radīt savas filiāles visā Krievijā.13 Biedrība nomāja telpas bēgļu izmitināšanai, ierīkoja vairākas patversmes darba nespējīgajiem. Līdz augusta beigām biedrībā bija reģistrējušies ap 2000 bēgļu.[6] «Dzimteni» atbalstīja zināmi latviešu pilsonības slāņi, galvenokārt no Kurzemes. Jūlijā biedrība radīja savu nodaļu Rīgā, pēc tam arī citās Latvijas pilsētās, kā arī ārpus tās.
1915. gada 28. augustā Petrogradā notika pirmā veidojamās Petrogradas Latgaliešu bēgļu palīdzības biedrības (PLBPB) sapulce. Par tās vadošās komitejas priekšsēdētāju kļuva V. Rubuļs. Septembrī biedrība izvērsa darbību Petrogradā, pēc tam atklāja nodaļas Vitebskas un citās Krievijas guberņās. [7] Pārējās latviešu bēgļu palīdzības organizācijas mēroga ziņā krietni ievērojami atpalika no nosauktajām.
Kad 30. un 31. augustā tika sasaukts to latviešu organizāciju pārstāvju kongress, kuras izvērsa palīdzību bēgļiem. Petrogradas latviešu kopienu reprezentēja biedrības «Dzimtene» galvenā komiteja, kā arī 12 citas dažādas apvienības, to skaitā latviešu krājaizdevumu kase, Jēzus baznīcas draudzes dāmu pulciņš u.c. Kongresā ievēlēja Latviešu bēgļu apgādāšanas Centrālkomiteju (LBA CK). Tā darbojās Petrogradā, lai būtu tuvāk valdībai. LBA CK darbu vadīja valde ar pazīstamajiem latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem V. Olavu, J. Čaksti (topošais LR pirmais prezidents — redaktora piezīme), A. Bergu priekšgalā. 
Uzreiz arī jāpiebilst, ka latviešu bēgļi Petrogradā kļuva ne tikai par bēgļu apgāda organizāciju uzmanības objektu. Cīņu par ietekmi bēgļu vidū izvērsa arī dažādas latviešu politiskās partijas un grupas. No tām par ievērojamāko spēku Petrogradā kļuva Latvijas Sociāldemokrātija (LSD), kuras biedru vairākums tajā laikā atbalstīja lieliniekus. Kopā ar evakuētajiem Latvijas rūpniecības uzņēmumiem Petrogradā ieradās vairāk nekā 11 000 strādnieku. Bez tam pilsētas uzņēmumos strādāja ap 10 000 bēgļu. [8] Šai vidē sociāldemokrātu idejas tika uztvertas vislabāk. Daļa latviešu strādnieku jau dzimtenē bija iepazinušies ar marksistisko literatūru, juta līdzi sociāldemokrātu cīņai vai arī paši jau ietilpa LSD organizācijās. Petrogradā jau no 1914. gada rudens darbojās latviešu sociāldemokrātu pulciņš «Prometejs», kurš sākotnēji iegāja pilsētas, t.s. starprajoniešu organizācijā, [9] bet no 1915. gada jūnija – Petrogradas lielinieku organizācijā. Taču, tā kā 1915. gadā Latvijā sociāldemokrāti atteicās piedalīties bēgļu aprūpē, uzskatot to par palīdzību cara valdībai turpināt imperiālistisko karu, [10]  tagad Petrogradā viņi nevarēja būtiski ietekmēt vietējo bēgļu aprūpes organizāciju darbu.
Tikmēr Petrogradā ieradās arvien jauni bēgļu pulki. Valsts iestādes parasti uzskaitīja tikai oficiāli reģistrētos bēgļus, kuri pretendēja uz pabalstu saņemšanu. Ārpus to skaita palika personas, kuras pastāvīgo dzīvesvietu bija atstājušas jau pirms frontes tuvošanās, bija evakuētas kopā ar uzņēmumiem, apgādātas ar darbu un citiem iztikas līdzekļiem. Tā centrālais bēgļu reģistrācijas birojs pie Viņas Ķeizariskās augstības lielkņazes Tatjanas Nikolajevnas, ko parasti vienkārši sauca par Tatjanas komiteju, 1916. gada februārī Petrogradā uzskaitīja pavisam 100 704 bēgļus. No tiem 23 266 (vairāk nekā kādas citas nācijas bēgļu) bija latvieši. [11]  Pēc vieniem latviešu periodikas sniegtajiem datiem, pilsētā jau1915.gadā oktobrī bija 50 000 latviešu bēgļu, pēc citiem – 1916. gada sākumā viņu bija 40 000. 1917. gada sākumā to skaits tika vērtēts lielāks par 60 000. [12]
Desmitiem tūkstošu bēgļu uzturēšana nebija sabiedrisko organizāciju spēkos. Bēgļu apgādes finansēšana bija jāuzņemas valstij. Pēc Iekšlietu ministrijas lūguma valsts kase izsniedza kredītus, kurus sadalīja nosauktās ministrijas paspārnē nodibinātā Sevišķā padome bēgļu iekārtošanai, gubernatori, valsts nozīmētie galvenie pilnvarnieki bēgļu iekārtošanai, kā arī zemstu un pilsētu pārvaldes iestādes un vietējās komitejas. [13] Līdz 1915. gada 18. septembrim Sevišķā padome palīdzībai bēgļiem piešķīra 64 miljonus rubļu. [14] Šajā laikā latviešu bēgļu vajadzībām LBA CK saņēma un vietējām komitejām sadalīja 300 000 rubļu, bet novembra pirmajās dienās – 869 820 rubļu. Daļa no šiem līdzekļiem tika novirzīti Petrogradas latviešu biedrībām, kuras sadarbojās ar LBA CK. 1916. gada sākumā Petrogradā latviešu bēgļu aprūpe galvenokārt koncentrējās
Petrogradas Latviešu biedrības, Petrogradas Latgaliešu bēgļu palīdzības biedrības un Petrogradas Latviešu palīdzības biedrības rokās (PLPB). Šā gada pavasarī šīs LBA CK vadībā strādājošās biedrības uzturēja ap 60 dažādu bēgļu aprūpes iestāžu. [15]  Tika ierīkota speciāla bēgļu ambulance ar četriem ārstiem. Līdz 1916. gada septembrim to apmeklēja 13 000 cilvēku. Darbojās bezmaksas ēdnīca, galdnieku un šuvēju darbnīca, trīs patversmes darba nespējīgajiem, vairākas patversmes un skolasbēgļu bērniem. Taču 1916. gada otrajā pusē finansējums samazinājās. Neraugoties uz maksas koncertu rīkošanu, ziedojumu vākšanu baznīcās, iegūto līdzekļu nosaukto iestāžu finansēšanai nepietika un daļu no tām nācās slēgt. [17]  
Daudziem bēgļiem bija nepieciešams garīgs mierinājums, un viņi vēlējās, lai tas tiktu sniegts dzimtajā valodā. Kara laika apstākļos izpildīt šo vēlmi ne vienmēr bija iespējams. Šajā ziņā tādā centrā kā Petrograda bija labvēlīgāki apstākļi nekā citur. Luterāņi bez sarežģījumiem ieplūda Jēzus baznīcas draudzē, kur par viņu garīgajām vajadzībām rūpējās mācītāji I. Grīnbergs un J. Sanders. Dievkalpojumi un citi riti notika latviešu valodā. Baznīcas koris sniedza koncertus arī ārpus tās sienām. [18]
Bez luterāņiem latviešu bēgļu vidū bija diezgan daudz pareizticīgo un katoļu, bet citu konfesiju pārstāvju krietni mazāk. 1916. gada sākumā Petrogradā atradās līdz 2000 pareizticīgo latviešu.
21. februārī Ņevas Aleksandra katedrāles Svētā Gara baznīcā pirmoreiz latviešu valodā dievkalpojumu noturēja Petrogradas un Ladogas metropolīts Pitirims, kurš bērnībā bija dzīvojis Latvijā. 
1916. gada vasarā bēgļus sasniedza jauna nelaimes vēsts. Lai atbrīvotu galvaspilsētu no nabadzībā dzīvojošiem un ar savu stāvokli neapmierinātiem ļaudīm, 3.jūnijā Krievijas Ministru padome pieņēma lēmumu izsūtīt no Petrogradas visus bēgļus, kuri saņēma valsts pabalstus. Tika plānots viņus izvietot Krievijas centrālajās guberņās. Akcijai bija jāsākas 1. septembrī. Par to Sevišķās padomes bēgļu iekārtošanas sēdē paziņoja tās priekšsēdētājs, Valsts padomes loceklis barons V. Engelhards. Tūlīt pat radās virkne neskaidrību. LBA CK uzdevumā laikraksts «Baltija» izteica pamatotas šaubas par plānojamās akcijas lietderību. Tās motivācijas kā galvenais arguments bija nepieciešamība atbrīvot dzelzceļus no vajadzības piegādāt Petrogradai papildu pārtikas kravas. [19] Kaut sekoja paskaidrojumi, ka spaidu ceļā neviens netiks izsūtīts, ka atteikušies atstāt Petrogradu turpmāk vienīgi nesaņems pabalstus, bēgļus tas nenomierināja. Bija gadījumi, ka viņi slēpa saslimšanu ar dizentēriju, negriezās pēc palīdzības pie ārsta, baidoties iekļūt izsūtāmo sarakstos. [20]
19. augustā barona V. Engelharda sasauktā ыabiedrisko organizāciju pārstāvju sanāksmē LBA CK priekšsēdētāja vietnieks J. Čakste izteica vēlējumu, lai latviešu bēgļiem tiktu atļauts izbraukt uz Ziemeļvidzemi – tagadējo Igauniju un uzturēties atstātās dzimtenes tuvumā. Mēneša beigās pienāca atbilde, ka Sevišķās padomes priekšsēdētājs principā pret tādu bēgļu pārvietošanu neiebilst. Taču galīgais lēmums tika atstāts militārajām varas iestādēm. 6. oktobrī J. Čakste informēja LBA CK valdes priekšsēdētāju V. Olavu, ka «bēgļu izvākšana laikam notiks mums labvēlīgā kārtā, varēsim bēgļus aizsūtīt uz Jurjevu (Tērbatu) un Elvu, uz kurieni tie ir mierā labprātīgi iet.» [21]  Galu galā īstenot iecerēto kampaņu valdība tā arī nespēja, jo centrālo guberņu varas iestādes atteicās uzņemt jaunas bēgļu masas. Iekšlietu ministrs rīkojās «no pretējā» – nosūtīja ģenerālgubernatoriem norādījumu aizliegt bēgļiem izbraukt uz Petrogradu. Tur Krievijas pilsētu savienība izsniedza bēgļiem bezmaksas biļetes izbraukšanai no pilsētas, taču, lai tās saņemtu, bija jāuzrāda atļaujas no to guberņu gubernatoriem, kurp bēgļi gribēja doties. [22]   Tā atbrīvot Petrogradu no bēgļiem uz citu guberņu rēķina neizdevās. 
Februāra revolūcija Krievijā arī bēgļiem pavēra jaunas iespējas dalībai sabiedriskajā dzīvē. Latviešu vidū Petrogradā aktivizējās visdažādāko politisko uzskatu izteicēji, veidojās jaunas politiskās un sabiedriskās organizācijas. Latviešu bēgļi tika iesaistīti sarežģīto sava laikmeta problēmu apspriešanā visdažādākajos mītiņos un sapulcēs, kur bēgļu, latviešu strādnieku un pilsētas garnizona kareivju priekšā uzstājās kā bēgļu aprūpes organizāciju, tā arī politisko partiju pārstāvji. Tika apspriesti jautājumi par attieksmi pret jauno varu, par Latvijas autonomiju. Pirmā lielākā latviešu sapulce Petrogradā, piedaloties vairāk nekā 1000 cilvēkiem, notika 21. martā.
Būtiski bēgļu stāvokli nemainīja arī latviešu bēgļu kongress Tērbatā, kurš notika no 30. maija līdz 2. jūnijam un kurā par LBA CK valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts J. Čakste. [23]   Apstākļos, kad no finansu līdzekļu trūkuma cieta visa Krievijas bēgļu aprūpes sistēma, kaut vai saglabāt iepriekšējā līmenī bēgļu apgādi bija nereāli.
Augusta beigās, sakarā ar kārtējo vācu karaspēka uzbrukumu un Prāgas ieņemšanu uzbangoja jauns bēgļu kustības vilnis. Neraugoties uz visiem brīdinājumiem par dzīvokļu trūkumu, dzīves dārdzību, uz Petrogradu atkal plūda latviešu bēgļu straume. Atkal tāpat kā 1915. gadā LBA CK, vietējās latviešu biedrības bija spiestas meklēt bēgļiem pagaidu mitekļus, organizēt viņu ēdināšanu.
Šiem nolūkiem līdzekļi tika lūgti no Sevišķās padomes, taču Krievijas Pagaidu valdībai bēgļi bija kļuvuši par tādu pašu apgrūtinājumu kā agrāk cara valdībai. Naudas nepietika. LBA CK uzreiz saņēma tikai 10 000 rubļu un solījumus nākotnei.
Vienlaikus prese ziņoja, ka tikko Petrogradā iebraukušajiem bēgļiem varas iestādes atteicās izsniegt bēgļu grāmatiņas un līdz ar to – atzīt viņu tiesības uz pabalstu saņemšanu. Bēgļiem tika piedāvāts saņemt biļetes izbraukšanai uz centrālajām Krievijas guberņām, kur, ka jau sacīts, varas iestādes bēgļus tāpat nevēlējās uzņemt. PLLB septembrī paziņoja, ka bēgļu kasē «tik maz naudas», ka līdz oktobrim biedrība varēs uzturēt tikai nespējnieku patversmes un 18. septembrī pārtrauc bēgļiem uztura un dzīvokļa pabalstu izsniegšanu.» [24]  
Latviešu lielinieki, cenšoties iekarot bēgļu atbalstu, asi kritizēja pastāvošo viņu aprūpes sistēmu. Lūk, kā lielinieciskā puse aprakstīja PLLB patversmi: «Šauras, netīras telpas apdzīvo ap 65 b[ēgļi]. Uzturs slikts. No rītiem dod tik tēju un maizi (pa visu dienu trīs ceturtdaļas mārc[iņas], pusdienā šķidru zupu, vakarā jāpārtiek vai nu no ūdens jeb gaisa ... Visur netīrumi, puvumi, istabas mazas, uz galdiem jāguļ, sevišķas ēdamistabas nav. Par 2 nedēļām reiz ir iespēja nomazgāties.» [25]  
Rakstītais atbilda patiesībai, taču ne PLLB, ne LBA CK nespēja mainīt stāvokli. To saprata arī daļa bēgļu, kura neatbalstīja lielinieku pretenzijas uz bēgļu aprūpes sistēmas vadību. Toties lielinieki nemitīgi dažādās variācijās atkārtoja: «Cik nav tādu bēgļu, kuri spiesti pārtikt no Pēterpils purva ūdens un kailas maizes, cik nav tādu, kas aiz palīdzības [lūguma] saņem rupju noraidījumu? Bet pašiem kungiem jau labi iet. Un ies tik ilgi, kamēr mēs reiz neteiksim – diezgan!» [26]  
Jūlijā ar faktisku lielinieku dalību bēgļu pārstāvju sanāksme izveidoja biroju Viskrievijas bēgļu kongresa sasaukšanai. Šī biroja latviešu sekcijas vārdā latviešu lielinieki griezās pie PLLB ar prasību nodot viņiem bēgļu aprūpes vadību. Protams, atbilde bija noraidoša. Nelīdzēja arī lielinieku sūdzības Pagaidu valdībai un Petrogradas padomes Izpildu komitejai. [27]  
Pirmais Viskrievijas bēgļu kongress norisa no 1. līdz 12. septembrim. Uz to LBA CK un citu «buržuāzisko» bēgļu organizāciju pārstāvji nebija uzaicināti. Kongresa delegātu vairākums atbalstīja lielinieku nostāju. Kongresā tika pasludināta Viskrievijas bēgļu savienības (VBS) izveidošana. 26. septembrī sasauktā latviešu bēgļu sapulce atzina, ka «kongress nostājies uz pareizas platformas», tika izveidota VBS Pēterpils komitejas latviešu sekcija. [28]   Taču lielinieki nevarētu pārņemt bēgļu aprūpi, ja viņiem neizdotos saņemt savās rokās valsts varu.
Latviešu bēgļu attieksme pret 1917. gada oktobra notikumiem Petrogradā bija neviennozīmīga. Pēc vēsturnieka A. Sprešļa datiem, ap pusotra tūkstoša latviešu dažādu sarkangvardu vienību sastāvā piedalījās lielinieku varas nodibināšanā. [29]   Cita attieksme pret šiem notikumiem bija pilsoniskajiem, sīkpilsoniskajiem slāņiem. Demokrātiskais laikraksts «Jaunā Dienas Lapa» saviem lasītājiem ieteica: «Krievu revolucionārās demokrātijas iekšējās cīņās un savstarpējos norēķinos mums nav nekāda iemesla iemaisīties. Mums, latviešiem, par visām lietām vajadzīgs miers, lai mēs tiktu drīz atpakaļ savā zemē un tur varētu atjaunot un radīt brīvu brīvas, autonomas Latvijas iekārtu.» [30]  
Atzīmējams, ka lielinieki pievērsa diezgan lielu vērību bēgļu aprūpes organizācijām. 1917. gada 5. novembrī Petrogradā bija jānotiek Otrajam Viskrievijas bēgļu kongresam, taču revolucionārie notikumi piespieda tā atklāšanu pārcelt uz 19. novembri. [31]  No apmēram 250 delegātiem 82 bija latvieši. Kā var spriest pēc netiešām norādēm, visi viņi bija lielinieki vai vismaz to līdzjutēji. [32]   Kongress pieņēma virkni rezolūciju ar lieliniecisku saturu, ievēlēja jaunu VBS vadību – centrālo izpildkomiteju. Tā izsūtīja vietējām strādnieku un kareivju deputātu padomēm rekomendācijas, kā «reorganizēt» līdz šim pastāvošās bēgļu aprūpes organizācijas. Būtībā tās bija jālikvidē un to vietā jārada jaunas, «revolucionāras» bēgļu organizācijas ar lieliniekiem priekšgalā. VBS Latviešu sekcija nolēma pārņemt visas LBA CK lietas. [33]  Latvietis A.Dižbite, kurš šajā laikā bija nozīmēts par Iekšlietu tautas komisariāta bēgļu lietu komisāru, [34]   25. novembrī nosūtīja uz LBA CK speciālu, no Petrogradas latviešu lieliniekiem sastāvošu likvidācijas komisiju, kura arī pārtauca tās darbu. Tiesa, LBA CK valdes locekļiem sarunu ceļā izdevās par mēnesi novilcināt pilnīgu komitejas darbības pārtraukšanu. Laiks tika izmantots lietu pabeigšanai, kontos vēl palikušās naudas pārskaitīšanai vietējām bēgļu aprūpes organizācijām. Vēlāk latviešu lielinieki varēja tikai ar nožēlu konstatēt: «Šie kungi ar savu spekulantu izveicību apveda mūs ap stūri ... Apaļa bilance, bet kasē naudas ne kapeikas.» [35]  
1918. gada aprīļa sākumā VBS Petrogradas komitejas Latviešu sekcija izziņoja Iekšlietu komisariāta cirkulāru par bēgļu pabalstu izmaksas galīgu pārtraukšanu. Šis solis tika skaidrots ar valsts grūto stāvokli, ar pabalstu izmaksu radītajām nesaskaņām starp bēgļiem un vietējiem iedzīvotājiem, kā arī ar to, ka ar esošajiem pabalstiem bēgļi tik un tā nevarot izdzīvot. Turpmāk komisariāts solīja piešķirt līdzekļus tikai skolu, bēgļu bērnu internātu un nespējnieku patversmju uzturēšanai. No 1. jūnija skolas, internāti un patversmes nonāca Krievijas Ziemeļapgabala sociālās apgādības komisariāta pārziņā. [36]   Taču pat jūlija beigās nosauktais komisariāts bēgļu bērnu un nespējnieku vajadzībām nebija piešķīris ne kapeikas. [37]   1.augustā tika oficiāli pabeigta LBA CK likvidācija. Pārtrauca darboties arī VBS Petrogradas komitejas Latviešu sekcija. Vienlaikus ar bēgļu aprūpes organizācijām lielinieki 1918. gada vasarā un rudenī likvidēja arī visas citas «buržuāziskās» organizācijas. 
LBA CK, citu latviešu pilsonisko organizāciju likvidācija pasliktināja bēgļu stāvokli. 1918. gada pavasarī iedzīvotāji sāka masveidā atstāt Petrogradu. Gada otrajā pusē, kad, sākoties Pilsoņu karam, pasliktinājās ekonomiskais stāvoklis, šis process vēl vairāk paātrinājās. 1914. gada sākumā pilsētā dzīvoja 2,5 miljoni cilvēku, bet 1919.gada pavasarī no tiem bija palikuši tikai ap 900 000. [38]   Latvieši nebija izņēmums. Daudzi no viņiem atstāja pilsētu. Kamēr Krievija un Vācija atradās kara stāvoklī, bēgļi parasti necentās nokļūt pastāvīgajās dzīvesvietās. Pēc Brestas miera parakstīšanas stāvoklis mainījās.
Vācijas konsulāta aizgādībā Petrogradā 1918. gada marta beigās sāka darboties t.s. Baltijas komiteja, kura reģistrēja bēgļus, kas vēlējās atgriezties vācu okupētajā dzimtenē. Tika plānots nosūtīt viņus turp caur Pleskavu. [39]    Uzņēmīgākie bēgļi devās turp patstāvīgi.
Lai noskaidrotu situāciju uz vietas, uz Pleskavu tika nosūtīta VBS delegācija. Atgriezusies tā ziņoja, ka vācu varas iestādes neielaiž vācu kontrolētajās teritorijās bēgļus, kuri liekas aizdomīgi. Bēgļiem, gaidot atļauju doties tālāk, bija jādzīvo barakās sliktos apstākļos. 
Pirmais vilciens ar bēgļiem uz Rīgu no Pleskavas devās 8. aprīlī. (Līdz tam bēgļi Baltijā tika ielaisti caur Narvu.) Taču jau pēc nedēļas vācu iestādes, atteicās pieņemt bēgļus, motivējot atteikumu ar pārpildītām barakām bēgļu repatriantu savākšanas punktos. Pierobežas Torosinas stacijā bija sapulcējušies vairāki simti bēgļu. [40]   
Aprīļa beigās Vācijas sūtniecību Maskavā apmeklēja «Baltijas bēgļu» grupa. Viņiem ticis paziņots, ka tikai kurzemnieki var netraucēti atgriezties dzimtenē, jo pārējo Baltijas apgabalu statuss vēl nebija noteikts. [41]    Repatriantiem bija jāaizpilda anketas par ģimenes sastāvu, mantisko stāvokli, politisko pārliecību. Bija vajadzīgi arī divu sabiedrisku darbinieku galvojumi par viņu politisko uzticamību. Kad maija sākumā vācu iestādes atjaunoja bēgļu ceļu mājup caur Narvu, šķēršļi radās no padomju puses. Šķērsojot robežu, pār to nevarēja pārvest vairāk par 500 rubļiem un divām mārciņām maizes. Nemaz neļāva ņemt līdzi kādus citus pārtikas produktus, jebkādas vērtslietas, arī apģērbu. 
Laikraksta «Dienas Lapas» redaktors P. Zālīte ar sašutumu rakstīja, ka Brestas miera līgumā «bēgļu jautājums ir palicis neizšķirts un nenokārtots», ka Krievijai «kas viņus izdzina, neskatoties uz valsts formas maiņu, izdzītie atkal jāaizved atpakaļ, neaizskarot un neatņemot viņu mantu. To prasa katra taisnība un katra morāle. Nekāda valsts forma nevar no tā atsvabināt. Bēgļu atgriešanās lai tāpēc brīva un svabada.» [42]   
28. maijā no Petrogradas uz Pleskavu devās pirmais vilciens ar apmēram 1500 bēgļu, kuru aizbraukšanu sagatavoja Baltijas komiteja. [43]    Aizbraucošo vidū vairākums bija vācieši. Nākamā bēgļu vilciena sagatavošana aizkavējās. Latviešu prese to skaidroja ar vācu iestāžu vēlmi kavēt latviešu atgriešanos dzimtenē.
Vācijas ģenerālkonsulam Krievijā tika likts priekšā vāciskās Baltijas komitejas vietā radīt komisiju no Baltijas vācu, latviešu, ebreju pārstāvjiem. Kā var spriest pēc nepilnīgām ziņām, kompromiss tika sasniegts un turpmāk latviešu politiķi J. Goldmanis, J. Zālītis u.c. sadarbojās ar Baltijas komiteju. [44]   
Bēgļu atgriešanos bremzēja arī padomju iestāžu neizdarīgums. Latviešu nacionālo lietu komisariāts 29. augustā bija spiests griezties tieši pie Centrālās gūstekņu un bēgļu lietu kolēģijas priekšsēdētāja J. Unšlihta ar prasību paātrināt darbu ar bēgļiem. [45]   
Daudzi bēgļi patstāvīgi meklēja atgriešanās ceļus uz Latviju. Tas bija pilnīgi reāli. Piemēram, kāds no bēgļiem stāstīja, kā Krievijas robežu sargi – latviešu strēlnieki bez kavēšanās atļāvuši viņam šķērsot robežu, vācu posteni vajadzējis apiet; ieejot Pleskavā, vācu patruļai nācies «iespiest saujā». Turpmāk vācu iestādes prasījušas tikai personas apliecību, sīkas anketas aizpildīšanu, trīs dienu sanitārās karantīnas iziešanu un tad jau repatrianti varēja saņemt visus vajadzīgos papīrus un biļeti vilcienam braukšanai uz agrāko dzīvesvietu. [46]   
Pēc Centrālās gūstekņu un bēgļu lietu kolēģijas ziņām, no 1918. gada maija līdz novembrim no Krievijas uz Vācijas okupētajiem apgabaliem reevakuējās 400 000 bēgļu. [47]  Droši var pieņemt, ka šie dati nav pilnīgi. Daļa bēgļu Krievijas un Vācijas demarkācijas līniju pārgāja bez jebkādas uzskaites. Ievērojama daļa no Krieviju atstājušajiem bija latvieši. Diemžēl autoru rīcībā nav ziņu, cik bēgļu latviešu šajā laikā izbrauca no Petrogradas.
Jāteic, ka 1918. gadā latvieši virzījās ne tikai no Krievijas uz Latviju. Bija gadījumi, kad viņi tika pārvietoti pretējā virzienā. Tā, gada beigās Krievija un Vācija apmaiņas kārtībā izdeva pretējās puses pavalstniekus, kuri bija ieslodzīti cietumos. Krievija uzņēma arī latviešus. [48] 
Bēgļu centieni atgriezties Latvijā sevišķi pieauga, Pirmajam pasaules karam beidzoties. Nacionāli orientētās aprindas iejūsmināja neatkarīgas Latvijas Republikas proklamēšana 1918. gada 18. novembrī, lielinieciski noskaņotās – pavērusies iespēja nodibināt Latvijā padomju varu. Masveida izbraukšanas rezultātā 1919. gada septembrī Petrogradā palika nedaudz vairāk par 10 000 latviešu. Lielākā daļa no viņiem nekādu politisku aktivitāti neizrādīja. 
Jau minēts, ka līdz karam Petrogradā dzīvoja ap 10 000 latviešu, 1917. gada pavasarī to skaitu papildināja ap 60 000 bēgļu, bet 1919. gada pavasarī pilsētā atkal palika ap 10 000 latviešu. Domājams, ka šo palikušo vairākums bija «vietējie» latvieši, vēl pirms kara apmetušies pilsētā. Viņu atgriešanos etniskajā dzimtenē kavēja Petrogradā esošā mantība, pārtrūkušie sakari ar Latviju. Faktiski bez iedzīves palikušie bēgļi pat bīstamajos Pilsoņu kara apstākļos bija vairāk noskaņoti uzsākt riskanto ceļu mājup. Arvien pieaugošās grūtības, kuras radīja Pilsoņu karš, lielinieku atteikšanās nodrošināt bēgļu apgādi, veicināja bēgļu vēlmi atgriezties Latvijā.  Arī vēl 1920. gadā Petrogradā palikušo latviešu daļa centās nokļūt Dzimtenē. Tādējādi, ja neņem vērā Pilsoņu kara apstākļos notikušo latviešu pārvietošanos uz Petrogradu un no tās, ko nav iespējams uzskaitīt, jāsecina, ka pēc kara beigām pilsētā palika visai nenozīmīgs latviešu bēgļu skaits. 
Ilustrācija: Jēkabs Kazaks. Bēgļi. 1917. Audekls, eļļa. LNMM kolekcija. 
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