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Autora preekšvārds

Nacionālisti parasti izvirza nacionālismu kā galveno vē-

stures dzinējspēku visos vēsturiskos periodos. Nācija, nacio-

nalitāte, nacionalee centeeni, pēc viņu domām, ir tagad kapi-
tālisma augstākā stadijā — pee imperiālisma, bija feodālisma

laikmetā, bija pirms feodālisma dzimts satversmes laikos un

agrāk. Zocialekonomiskās sabeedribas formācijas ar viņu

materieleem dzinejspēkeem — ražošanas atteecibās — ne-

teek eevērotas, šķiru cīņa teek noklusēta. Ignorējot zocial-

ekonomiskās formācijas, nacionālisti izvirza nāciju un nacio-

nalitāti kā mūžigu kategoriju, meklējot „savas tautas" pagāt-
ni bibeliskās leģendās. Tā ari latveešu nacionālisti meklē

„latveešu tautu" ap 5000 gadus atpakaļ. Uz senajām ciltīm,

kuras apdzīvoja Baltiju, teek pārnestas tagadējā laikmeta

parādibas un jēdzeeni. Debatējot ar kreevu narodņikeem, b.

Ļeņins jau teica, „Nav nekas raksturīgāks preekš buržuja, kā

jaunlaiku kārtibu eezīmju pārnešana uz viseem laikmeteem

un tautibām"
1).

Šajā grāmatā nebija eespējams pee viseem šeem jauta-

jumeem apstātees plašāki. Tālākos laikmetus apskatit ir spe-
ciāla darba uzdevums. Te bija eespējams tik loti īsā veidā

noskaidrot marksistiski-leņiniskos uzskatus par nacionālo

kustibu pirmsākumu sakarā ar kapitālisma eeveešanos un

nacionālās buržuāzijas izveidošanos. Ir ari konkrēti apskatīts
jautājums, kā latveeši un latgaleeši izveidojās par nācijām.

Augšminetee latveešu buržuāzijas nacionalistiskee ■ uz-

skati teek balstiti uz indoeiropeešu valodneecibas koncepciju,
kura ir ceeši saskaņota ar imperiālistisko rāsu teoriju un bur-

žujisko migrācijas teoriju. Ar šo teoriju palīdzibu ir izvei-

dots uzskats, ka latveeši peederot pee „labdzimto" āreešu

rasas (kaut gan par tadu areešu pastāvēšanu nav ne veena

peeradijuma), ka latveešu valoda cēlusees no „baltu pirm-
valodas" (ari „baltu" tauta nekad nav dzīvojusi), kura at-

kal cēlusees no leģendārās „āreešu pirmvalodas", „āreešeem"

sekoja, droši veen, kāda no bibelē minēto Noa dēlu ģimenēm

l) JIeHHH. t. I. dp. 72—73. 2-e H3flaHne.
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v. t. t. Iznāk īpatnēja ar bibeli saskaņota leģenda: pirmssāku-

mā bijusi „pirmtauta" un «pirmvaloda" („Adams"), no ši

celma izzarojusi cilvēce, sadalotees daudzās tautās un valo-

dās. Akadēmiķa N. J. Marra četrdesmitgadejee lingvistiskee

pētijumi (jafetiskā teorija) ir ZPRS valodneekus novedusi

pee pavisam pretejeem slēdzeeneem, nekā līdz šim mācija in-

doeiropeešu skola. Pēc šīs materiālistiskās lingvistikas:

„Valoda radās ne veenā punktā, bet uz visas tās joslas,

apkārt Vidus jūrai un tālāk, kuru apdzīvoja aizvēsturiskā

laikmeta cilvēce. Pee tam valoda uz katra teritoriālās vee-

nibas nodalijuma, mantoja veenu un to pašu primitivo cilšu

vārdu krustojumu. Pirmsākumā skaņu valoda nebija veena,

bet bez skaita daudz"...1)

„Katrai primitīvai ciltij bija sava valoda.3) Tā tad, cik

bija pirmatnējo cilvēku saimneecisko kolektivu, tik bija valo-

du. Pēc jafetiskās teorijas „valodas rašanos, attīstibas gaitu

un tālāko, cilvēces valodas vispilnīgākos sasneegumus nākot-

nē var attēlot piramides veidā, kura stāv uz sava pamata.

No plaša pamata, proti, valodas pirmatnējā stāvokļa, cilvēces

valoda, kā daudzu sīkbūtņu dīgļi, izejot veselu rindu tipolo-

ģiskus pārveidojumus — teecās uz augšu, t. i. uz vispasaules
valodu veenibu. Pēc indoeiropeešu lingvistikas, ar veenoto

pirmvalodu iznāk, ka valodas attīstibas process ari ir līdzigs

piramidei, bet tikai ar galotni uz zemi".
3)

Šee slēdzeeni, kuri taisiti uz materiālistiskās lingvistikas

nopeetnu pētijumu pamata, pilnigi atbilst vēsturiskai īstenī-

bai Baltijā. Šajā darbā nebija eespējams sīkāki pakavetees

pee interesantās Baltijas pagātnes, sakarā ar visjaunakeem
pētijumeem. Te tikai īsumā konstatējam, ka latveešu buržu-

jisko vēsturneeku uzskati, ka senatnē visu Vidzemi, Kurzemi,

Zemgali un Latgali apdzīvojuši latveeši, nesaeetas ar patee-

sibu. Baltiju apdzīvoja daudzas ciltis, kuras runāja dažādās

valodās. Ar Livonijas valsts nodibināšanos radās politiska

organizacija,_kura apveenoja un arveen vairāk tuvināja agrā-

kas atsevišķas ciltis. Norisinājās straujš cilšu un valodu kru-

stošanās process. Šajā procesā no tolaiku daudzām ciltīm

vairāk gadusimteņu ilgā vēsturiskā attīstībā galigi izveidojās

latveešu un latgaleešu tautibas, kuras modernā kapitālisma
laikmetā dabūja savu tagadējo latveešu un latgaļu nāciju
veidu.

Preekš vēsturneeka-marksista sevišķu vēribu pelna ta

jafetiskās teorijas teze, kura saka, ka, sākot jau no aizvēstu-

riskeem laikeem, „veenkāršas ciltis nepastāv — visas ir „kru-
stotas".

4) Baltijas pagātne ir loti raksturigs peemērs par cilšu

un valodu krustošanos, uz kuras pamata ne pārak sen atpakaļ
nozuda no vēstures skatuves vairākas agrākās ciltis un šaja

*) H.H.Mapp. no 3TanaM pa3BHTHH ac})eTHqecKOH TeopHH, 1926 r., CTp. 271.
2 ) ibidem, 194. lpp.
3) ibidem, 239. lpp.
4

) ibidem, 341. lpp.



7

cilšu valodu krustojumu procesa izveidojas šilaiku latgaļu, lat-

veešu un citas nācijas.

Ka latveešu valoda ir ļoti krustota no daudzām agrāko
cilšu valodām, to rāda tas, ka daudzos Latvijas pagastos ir

sava atsevišķa izloksne. Jelgavas Latveešu Beedribas rakst-

neecibas nodala uzkrājusi latveešu valodas 33 dažādu izlok-

šņu paraugus.
1) Starp izloksnēm teek minēta ari latgaleešu

valoda, bet mēs zinām, ka ari latgaleešu valodai ir savas iz-

loksnes, rezekneešu izruna peeņemta par latgaleešu rakstu

valodu. Latveešu valodas 33 izlokšņu paraugi norāda uz to,

ka tas ir agrāko livu, kūru, zemgaļu, sēļu v. t. t. asimilācijas

rezultāts. Tee norāda, ka latveešu valoda sevī satur daudzu

augšminēto valodu atleeku reliktivus nogūlumus. Tāpēc pa-

visam naivi ir latveešu un latgaleešu buržuāzijas apgalvojumi
par latveešu un latgaleešu rāsu tipa tīrumu, tāpat ari latvee-

šu buržuāzijas apvainojumi pret latgaleešeem, ka tee caur

jaukšanos ar citām tautibām samaitājuši „latveešu rāsu", ka

ari tamlīdzigi latgaleešu buržuāzijas, apvainojumi pret latvee-

šeem. Teeši visus šos apstākļus autors savā darbā eevēroja.

Latgaleešu jautājums vēl ir gaužām maz izpētits. Veeni-

gee nopeetnakee raksti par Latgali ir V. Zeimala raksti. Au-

toram bija eespēja ari pamatigi izsekot raksteem par Latgali
jeb kādreizējo „Poļu Inflantiju", kuri sarakstiti polu, kreevu,
latveešu, latgaleešu un baltkreevu valodās. Tas viss atņēma
daudz laika, prasija pūliņus un rādija grūtibas. Pee tam, no

visas tās literatūras, ar kuru eepazinās autors šajā jautājumā,

leelu daudzumu nebija eespējams izmantot.

Parādot latveešu un latgaleešu buržuāzijas nacionālo po-
litiku Latgale, autors visas nodalās centās tai pretīmstādit ļe-

ņinisko nacionālo politiku, kāda ir izvesta dzīvē ZPRS-bā.
Ka tas ir izdevees, par to lai spreež lasitaji.

Minskā,

Maijs, 1933. g.

P. S. Grāmata jau bija salikta, kad saņēmām 1933. g. Valtera un

Rapas izdoto Alfrēda Gobas grāmatu „Latgale". Minētā grāmatiņa ir da-

žādu nacionalistisko rakstu un katolmācitaju atmiņu eklektisks savārstī-

jums no latveešu buržuāzijas veedokla. Pee tam grāmatiņa ir sarakstita

klerikali-nacionalistiskā gara, kuras uzdevums ir paust latveešu buržuāzi-

jas leelvalstneeciskā šovinisma tendences latgaleešu darblaužu vidū. Te

teek stāstits, ka „sveštauteeši teču ir sašķēluši latveešu tautu balteešos un

latgaleešos (9._ lpp.); «nebūtu kādreiz Vidzeme sadalita starp Zveedriju un

Poliju — nebūtu ari Latgales jautājuma" (15. lpp.). Uz šeem jautajumeem
mūsu grāmatiņā ikveens atradīs pareizu atbildi no proletariāta veedokla.

K. Š.

*) Jelgavas Latv. Beedr. rakstu, nodaļas rakstu krājums, 11, Jelga-
vā, 1893. g.
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I NODAĻA

Nacionalās kustibas izcelšanās Latgalē

1. Nacionalo kustību pirmsākums

«Ekonomiskās un politiskās attīstibas neveenlīdziba ir

noteikts kapitālisma likums" (Ļeņins). Kapitālisms veenā zemē

izveidojās ātrāk, otrā — vēlāk, trešā — vēl vēlāk. Tādā pašā
kārtibā izveidojās ari visas tās nacionālās kustibas, kuras
veido kapitālistiskā attīstiba. Kapitālisma galigas uzvaras

laikmets pār feodālismu visā pasaulē bija saistits ar nacionā-

lām kustibām. Šo kustibu «ekonomiskais pamats pastāv eekš

tam, ka preekš preču ražošanas pilnigas uzvaras buržuāzijai
nepeeceešama eekšejo tirgu eekarošana, nepeeceešama

valsts teritorijas ceeša saistiba ar eedzīvota-

jeem, kuri runā veenā valodā, novēršot visus traucēkļus, kuri

kavē šīs valodas attīstibu un viņas nostiprināšanu literatū-
rā".1)

Anglija, kā pirmā modernā kapitālisma zemē, buržujiski
demokrātisko revolūciju periods sākās XVII gadusimteņa
vidū. Markss «Jaunā Reinas Avizē" rakstija, ka 1848. gada
Anglijas revolūcijai bija nozīme ne tikai Anglijas valsts maš-

tabā veen, bet ka viņa ir raksturīga, kā septiņpadsmitā gadu-

simteņa uzvara pār sešpadsmito gadusimteni. «Kontinentālā
Reetumeiropā buržujiski-demokratisko revolūciju laikmets

aptver no 1789. līdz 1871. gadam. Teeši šis laikmets bija na-

cionālo kustibu un nacionālo valstu izveidošanās laikmets.

Pēc ši laikmeta Reetumeiropā pārvērtās par buržujisko val-

stu izveidotu zistemu"...

«Austrumeiropā un Āzijā buržujiski-demokratisko revo-

lūciju laikmets sākās tikai 1905. gadā. Revolūcijas Kreevijā,

Persijā, Turcijā, Kinā, Balkanu kari, — lūk, ši laikmeta mūsu

Austrumu pasaules notikumu ķēde. Un šinī notikumu ķēdē
tikai akls nevar saredzēt veselu rindu buržujiski demokrā-

tisko nacionālo kustibu atmodu, cenšanos izveidot nacionali-

neatkarigas un nacionali-atsevišķas valstis." 2)

*) JīeHHH, t. XVII. 2-e H34., CTp. 428.

2) JlerniH, t. XVII. CTp. 435—436.
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Protams, augšminētā buržujiski-demokratisko revolūciju

laikmeta robežās katrai buržujiski-nacionalai kustibai bija

savas Tpatnibas un katras tādas kustibas sākums irmeklējams
daudz agrāk, pirms 1648. g. — Anglijā, 1789. g. — Francijā.

1905. g. — Kreevijā v. t. t.

«Kapitālisms, kurš attīstās, nacionālā jautājumā zin di-

vas vēsturiskas tendences. Pirmā: nacionālās dzīves un na-

cionālo kustibu atmoda, cīna pret jebkuru nacionālu spaidu,
nacionālu valstu radišanu. Otra: dažādu satiksmju attīstibu

un paplašināšanu starp nācijām, nacionālo norobežojumu lau-

šana; internacionālas veenibas radīšana kapitālam, ekono-

miskā dzīvē vispār, politikā, zinātnē v. t. t. Abas tendences

ir kapitālisma vispasaules likums. Pirmā dominē viņa attT-

stibas sākumā, otra — raksturo kapitālismu, kurš nobreedis

un eet uz savu pārveidibu par zocialistisko sabeedribu."
1)

Modernā kapitālisma elementu eeveešanās Baltijā ir jau
saskatāma XVIII gadusimteņa beigās un XIX gadusimteņa sā-

kumā, bet nacionālais jautājums Latvijā radās tikai XIX gadu-
simteņa vidū, kad kapitālisms bij jau sasneedzis zināmu attī-

stibas pakāpi. Tas bija eespējams tikai tad, kad uz šīs kapi-
tālisma attīstības pakāpes bija jau izkūņojušās kapitālistiska

tipa latveešu budžu saimneecibas uz laukeem un latvju tir-

gotāju un rūpneeku uzņēmumi pilsētās. Kapitālistiskā tirgus
konkurence rādija nacionālo antagonismu starp vācu muiž-

neecibu un buržuāziju no veenas puses, un latveešu lauku

pelečeem, tirgotajeem un kapitalistiskeem uzņēmejeem — no

otras. Latvju sīkburžujiskee inteliģenti, kuri tanī laikā nāca

no latvju «pelēko baronu" — lauku budžu aprindām, bija

izauguši kapitālistiskās ideoloģijas pasaulē. Viņi kā pirmee
latveešu nacionālās atbrīvošanas kustibas ideologi uzstājās

pret vācu muižneecibu, kura eksploateja plašas latveešu zem-

neecibas masas. Šī kustiba sākumā bija progresiva, ta mē-

ģināja nosveest feodālisma važas; bet reizē ar latveešu

leelburžuazijas izveidošanos, šī, sākumā progresivā, latveešu

nacionālā atbrīvošanās kustiba izveidojās par tādu nacionā-

lu kustibu, kura galvenām_ kārtām kalpoja latveešu buržuā-

zijas pašreklāmas interesēm, cenzdamās reklamēt latveešu

tirgotāju veikalus,_ lai viņos eevilinatu zemneecibas masas.

Viss tas tika eeterpts nacionālisma formā, kas beeži veen

izvērtas par rupju šovinismu.

Šaī latveešu nacionālās buržuāzijas atdzimšanas laik-

meta, latveešu buržujiskā inteliģence ņem preek.šzīmi no

Reetumeiropas buržujiski-demokratiskām, nacionālām kusti-
bam un sak nodotees senatnes pētišanai. Senatnē teek me-

klēts «latveešu tautas" «zelta laikmets", teek pētiti senraksti,

izdomatļ tadi tautas varoņi kā «Lāčplēsis", «Imanta" v. t. t,
teek krata folklora — «latvju daiņas", pasakas, burvju vār-
di, nodarbošanās ar mitoloģiju. Teek izdomāti tautiskee ap-

1) /leHHH, T. XVII, CTp. \o9—no.
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ģērbi, cittautu parašas teek pasludinātas par latviskām.

„Latvju tautas" pagātne teek meklēta ap 5000 gadu atpakaļ.
Leela daļa no XII gadusimteņa Latveeša Indriķa kronikā mi-

nētām tautibām kā letti, lettigalli, curones, zemigalli, selones

v. c. teek atzītas par latvjeem, latveešu ciltīm.

Ap pusgadusimteni vēlāk, XIX gadusimteņa 90-tos gados,
kapitālistiskās attīstības ceļā, izveidojās latgaleešu nacionālā

buržuāzija, tad ari viņas, tā saucamai, „atmodai" daudz kas

bija kopējs ar pirmo latveešu buržuāzijas atmodu.

Ari latgaleešu buržujiskās nacionālās atmodas kustibas

ideologi, konzervativi noskaņotee baznickungi, vērsa savus

skatus atpakaļ uz senatni, sāka pētit senrakstus, galvenām
kārtām Indriķa Latveeša kroniku, sarakstītu XII—XIII gadu-
simteņos, un meklēt tur savas «latgaleešu tautas" pagātni.
Latgales buržuāzijas stāvoklis šinī gadijumā bija ne visai

izdevigs, jo kronista Indriķa lettus un lettigallus latveešu

buržuāzija jau bija pasludinājusi par latveešeem. Latgaleešu

buržuāzijai gribējās peerādit pretējo, ka kronista lettigalli ir

bijuši latgaleeši, bet par šīm polemikām drusku tālāk.

Ar Latvijas buržujiskās valsts nodibināšanos Latvijā

plašus apmērus ir peeņēmis latveešu «leelvalstneeciskais"
šovinisms. Tas pastiprina pretēju — veetejā nacionālisma

kustibu nacionālo mazākumu aprindās. Kā pirms 1917. gada
Oktobra revolūcijas Kreevijas cariskā valdiba apspeeda vi-

sas Kreevijā dzīvojošās tautibas, pasludinot dažas no tām

(ukraineešus un baltkreevus) par kreeveem, tāLatvijas buržuā-

zija pasludinājusi latgaleešus par latveešeem. Tāda parādiba ir

novērojama ari citās buržujiskās valstīs. Peemēram, Somijas

buržuāzija cenšas eestāstit, ka kareļi ir tee paši somi, Ru-

mānijas buržuāzija moldavaņus pasludinājusi par ruma-

ņeem v. t. t.

Mūsu nolūks ir peeskārtees latgaļu nacionālam jautāju-

mam, atmaskot Latvijas latveešu un latgaleešu buržuāzijas
nacional-fašistiskos eeskatus un viņu nacionālo politiku

Latvijā.

2. Vaj latgaleeši ir nacija

Jautājumu par to, kas ir nācija, no marksistiski-ļeņiniskā

veedokla, 1913. g., pareizi ir atrisinājis b. Staļins savā raksta

«Marksisms un nacionālais jautājums". Viņa klasiskais de-

finējums šinī jautājumā ir sekošs:

«Nācija ir vēsturiski izveidojusees pa-

stāviga valodas, teritorijas, saimneeciskās
dzīves un psihiskas noskaņas (kas parādās

kopējā kultūrā) kopiba."
1)

Ja latgaleeši ir nācija, tad viņai japeemīt visam tam pa-

zīmēm, kuras uzrādītas b. Staļina definējumā. Katrai nācijai

a) J. Staļins. „Nacionalais jautājums", Maskava, 1923. g., 12. lpp.
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jābūt vēsturiski izveidotai: \. valodai; 2. teritorijai; 3. saim-

neeciskās dzīves kopibai, ekonomiskai saistībai; 4, psihiskās

noskaņas kopibai, kas izpaužas valodā.

Latvijas buržujiskee valodneeki, izejot no indoeiropeji-

skās formālās valodneecibas principeem, latgaleešu un lat-

veešu valodu radneecibu mēģina izskaidrot ar to, ka latga-

leeši ir latveeši, kuri tikai pēc Livonijas valsts sabrukšanas

tika peeveenoti Polijai un tāpēc tur zem polu un kreevu

valodu eespaida izveidojās mazleet savādāks latveešu valor

das «augšgaleešu" dialekts. Kas atteecas uz latveešu valodu,

tad ta cēlusees no „baltu" pirmvalodas, kura atkal izveido-

jusees no „āreešu" pirmvalodas. Jādomā, ka āreešu pirm-

valodai sekoja kāda no bibeliskā leģendā minētām Noa dēlu

ģimenēm. Šis uzskats pilnigi saskaņots ar bibeli. Tas nav

materiālistisks izskaidrojums, bet ideālistisks, buržujisks.

Latvijas buržujiskee zinatneeki J. Krodzneeks, P. Šmits

un citi mēģina eestāstit, ka latveeši senatnē apdzīvojuši visu

Vidzemi, Kurzemi, Zemgali un Latgali. Nav eespējams te šo

jautājumu sīki noskaidrot, bet varam tik aizrādīt, ka tas

nesaeetas ar vēsturisko pateesibu. XII gadusimtenī Baltiju
apdzīvoja daudzas atsevišķas ciltis: letti, zemgaļi, libji, kūri,

sēļi v. t. t. Pee to laiku slikteem satiksmes ceļeem un pastāvo-
šās naturālās saimneecibas, atsevišķas tautibas dzīvoja ne ti-

kai dažādākos teritorijas, bet ari ekonomiskos apstākļos.

Nav nekādu peerādijumu tam, ka zemgaļi, kūri v. t. t.

XII gadusimtenī ir bijuši noteikti latvji. Gaužām vāja, kas ne-

veenu nepāiieecina, ir ari Endzeliņa argumentācija, ka kurši

bijusi „starpcilts", kura runājusi pārejas valodu starp leišeem

un latveešeem. Noteikti ir zināms, ka ar Livonijas valsts no-

dibināšanos radās politiska organizācija. Ta apveenoja un

tuvināja agrākās atsevišķās ciltis, kurām savstarpēji konso-

lidejotees un asimilejotees, radās straujš tautu un valodu

krustošanās process, kurā, zināmos saimneeciskos apstākļos
uz zināmas teritorijas izveidojās latveešu tautiba, pēdējā
tikai caur modernā kapitālisma attīstību XIX un

XX gadusimteņos izveidojās par nāciju.

Ja eet runa par zemgaleem, kuri dzīvo Daugavas lejas

galā, un „augšgaleešeem", kā latveešu buržuāzija sauc lat-

galeešus, tad pirmee pilnigi nozuda no vēstures skatuves,

asimilejotees ar latveešeem, leišeem un igauņeem, otree —

augšgaleeši — jau Livonijas laikos un vēl agrāk atradās

pilnigi citādos teritoriālos un līdz ar to ari saimneeciskos

apstākļos, kā zemgaleeši, bet neraugotees uz to, Livonijas

valsts laikos ari viņi bija padoti veenai un tai pašai likumi-

bai — tautu un valodu krustošanās procesam, kas valodu

un eerašu ziņā viņus arveen vairāk tuvināja pārejām Baltijas

ciltīm. Livonijas valsts sabrukšana un Latgales pceveenoša-
na Polijai norobežoja tā saucamos augšgaleešus (tagadējo

latgaleešu preekštečus) no pārejām Baltijas teritorijā mīto-
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sārti ciltīm un tuvināja viņus Polijai, Leetavai, Kreevijai. Ar

to veetejo cilšu un valodu krustošanās process uz šīs teri-

torijas daļas neizbeidzās, bet tika pārnests citā plāksnē, kur

krustošanai turpinotees, uzsūcot sevī sēļus, izveidojās pa-

visam cita tautiba.,, kuru tagad mēs saucam par latga-
leešeem.

Ja mēs te leetojam vārdu ~augšgaleeši", tad ar to gri-
bam pastrīpot tikai to, ko vēsturiski pateešām šis jēdzeens

izteic. Ja latveešu buržuāzija latgaleešus grib «nokristif

par „augšgaleešeem" un ar to domā peerādit, ka viņi ir tee

paši latveeši, tad ta ir naiva argumentācija. Jēdzeens «augš-

galeeši" peerāda pavisam pretēju, ko ar to grib peerādit
latvju buržuāzija. Vārdi zemgali un augšgali ir radušees

kā cilšu apzīmējumi, kad Baltijas agrākās ciltis eeņēma da-

žādu stāvokli saimneeciskā ziņā, kuru pa daļai noteica

ģeogrāfiskais stāvoklis gar eevērojamakām upju gultnēm.
Šādi apzīmējumi ir pazīstami ne tikveen starp latveešeem,
bet ari leišeem un somu tautibām. Cilts nosaukuma «zem-

gali" pirmā puse zem ir radušees no latveešu — zeme,

leišu — žeme. kreevu — zemļa, bet otrā — gals, radees

pēc Daugavas upes virzeena uz leju — Daugavas zemā gala
eedzīvotaji jeb zemgaļi. Tee, kuri dzīvoja Daugavas lejas

galā pee jūras, saucās par zemgaleešeem, bet pa Daugavu

uz augšu — augšgaleešeem. Ja senatnē uz tagadējās Latvi-

jas teritorijas tāda eedzīvotaju dališanās notika gar Dauga-

vu, tad uz Leetavas teritoriju tāda dališanās notika gar Ne-
manas upi. Ņemanas lejas galu apdzīvoja žemaiši (Zemai-
tis)v no vārda zeme, zems, leja. Tas ir tas pats, kas Dau-

gavas lejas galā «zemgali". Ņemanas upei uz augšu, gar

viņas peetekām Dubisu un upēm, eedzīvotajus sau-

ca par augšeeneešeem (augštaitis). Šis vārds ir cēlees no da-

žadeem vārdeem, kuri nozīmē augšotni, vairāk kalnā.

D.*V. Bubrihs raksta
1), ka šāda pati dališanās uz augšee-

neešeem un lejeešeem jeb «zemeešeem", pēc valodas pazī-

mēm, bijuši ari pee tām senām ciltīm, kuras tagad repre-

zentē somi, igauņi, vepsi v. c. To peerāda somu cilts no-

saukums haeme (hāme: kreeviski — *iwb-), kas nozīmē to

pašu, ko leišu žeme, pareizāki žem c s (daudzskaitlī). Te

nākas aizrādit, ka leišu šņācenis ~ž" somu valodā teek ap-

zīmēts ar ~h", peemēram, leišu žirnis, somu — herne;
leišu darža, somu — tarha v. t. t. Pēc D. Bubriha analizēs,
leišu nosaukums garia (mežs., kas aug uz augšu), gai-

des (masts) teeši atspoguļo kareļu tautibas nosaukumu

karjala. Ši vārda galotne la veenkārši nozīmē veetas

nosaukumu, kā tas ir zemgaļu vārdā. Tā tad, somu h a c m i

nozīmē zemeeši, bet kareļi — augšeeneeši.

l) H. B. By6pHX. h Kape;ibCKHH H3MK", MocKßa, 1932 rona,

rp. 12—13.
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Te minetee fakti par agrāko Baltijas cilšu dališanos

pēc galvenām upju gultnēm uz augšgaleešeem, augšeenee-

šeem un zemgaleešeem, zemeešeem norāda, ka tee vis nav

veenkārši ģeogrāfiski apzīmējumi. Tee rāda, ka pirms

XIII—XII gadusimteņa, uz toreizējo ražošanas spēku attīstī-

bas pakāpes, Baltijas veetejo cilšu saimneecisko dzīvi notei-

ca zināmā mērā ģeografiskee apstākli: zemgali un zemaiši, kuri

dzīvoja ūdensceļu artēriju lejas galā pee jūras, pa ūdens ceļeem

nāca satiksmē ar „aizjūru", nodarbojās ar tirdzneecibu, zve-

ju v. t. t., turpretim, augšeeneeši, augšgaleeši. dzīvojot upju

augšgalā, mežainā apkārtnē, bija speesti peemērotees šai ap-

kārtnei. Zemgaļu un augšgalu ekonomiskā dzīve, saimnee-

košanas veidi, bija dažādi. Šee fakti apgāž to Latvijas bur-

žujisko vēsturneeku pasaciņu, ka zemgali un augšgali bija

veena latveešu tauta, kura tikai 1660. gadā, ar Latgales pee-

veenošanu Polijai, pārdalita un no tam sākās latgaleešu
īpatnību veidošanās. Augšminetee fakti noteikti leecina, ka

runas par zemgaļu un augšgalu (t. i., latgaleešu) veenibu ne-

saeetas ar pateesibu. Teritorijas un saimneeciskā ziņā lat-

galeeši toreiz jau atradās īpatnējos apstākļos.
Tas pats bija ari velak, kad Latgali peeveenoja Polijai.
Saimneeciskā ziņā Vidzeme (latveešu daļa) ilgus gadus

atradās zem Zveedrijas, Latgale — zem Polijas, vēlāk pee

Kreevijas, kas Latgales saimneecibai peešķīra pavisam ci-

tādu nokrāsu, nekā Vidzemē. Peemēram, Latgalē līdz XX

gadusimtenim pastāvēja sādžu eekārta, saistita ar zemes

leetošanas formu pa sētām (noABopHo), Vidzemē bija jau sen

kapitālistiskā veensētu saimneecibas eekārta. Saimneeciskā

dažadiba noteica ari to, ka Baltijā (Latvija un Igaunija) mo-

dernais kapitālisms sāka eeveestees jau XVIII gadusimteņa
beigās un XIX gadusimteņa sākumā, Latgalē — ap pusgadu-
simteni vēlāk. Baltijā zemneeku «brīvlaišana" notika XIX ga-

dusimteņa sakumā (1816. g. — Igaunijā, 1817. g. — Kurzemē,

1819. g. — Vidzemē), Latgalē — tikai 1861. gadā. Baltijā
XIX gadusimtenī strauji saka attīstitees rūpneeciba un rūp-
neecibu centri, Latgale rūpneecibas ziņā palika par mazattī-

stītu, agrāru zemi. Baltijā jau XVI gadusimteņa sākumā ee-

veesās reformisms, protestantisms, Latgalē šīs pārvērtibas
nenotika. Latgalē katolicisms uzglabājās vēl XX gadusimtenī.
Grāmatas latveešu "valodā gotu burteem sāka izdot vācu

garidzneeki, sākot no 1586. gada; latgaleešu valodā grāma-
tas izdeva poļu garidzneeciba — jezuiti, ar latiņu burteem,

sākot no 1604. gada.

Te ir jau pirmsākums latgaleešu un latveešu rakstu va-

lodām. Latveešu buržuāzijas nacionālā atmoda un nacionali-
stiskas literatūras radīšana sākās XIX gadusimteņa vidū, Lat-

gale — tikai XIX gadusimteņa 90-tos gados un XX gadusim-
teņa sakuma.
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Latgaleešeem ir vēsturiski izveidojusees valoda* kura

atšķiras no latveešu valodas. Šajā valodā ir jau radušees

atteeciga literatūra, kura attīsta latgaļu «psihisko noskaņu

kopibu" caur kopējo kultūru. Latgaleeši apdzīvo noteiktu te-

ritoriju, kur vēsturiski izveidojusees saimneeciskās dzīves

kopiba gluži citādāka, nekā Latvijā. Tā tad, vēsturiskais

process latgaleešus ir jau izveidojis par atsevišķu nāciju,
kurai ir pilnigas teesibas uz pašnoteikšanos, bet par to ska-

tees šīs grāmatas IV nodaļā.

3. Ka radās vārds "latgaleeši".

Līdz XX gadusimtenim latgaleeši kā tautiba nav zināma.

Kreevu publicisti un etnogrāfi, kuri XIX gadusimteņa beigās

interesējās par latveešeem, savas ziņas smēla veenigi no

lādu vācu zinatneeku raksteem, kāds bija Dobeles mācitajs
A. Bīlenšteins, kura rakstos par latgaleešeem nekas nav mi-

nēts. Tā melnsimtneeciskais akadēmiķis E. Karskis, sarak-

stot leelus apcerējumus par Baltkreeviju, zīmēdams etnogrā-
fisko robežu starp baltkreevu tautibu un latveešeem, latga-
leešus (pēc A. Bilenšteina parauga) identizē ar latveešeem.

1)
1897. g. laužu skaitīšanas materiāli uzrāda veenigi latveešus,

latgaleešu skaits teek peeveenots latveešeem. V. Šendriks

un M. Dovnar-Zapoļskis, eeveetojot aprakstu par Baltkree-

vijas etnogrāfisko sastāvu «pilnigā ģeogrāfiskā aprakstā"
(«Rossija", IX sējumā, 1905. g.), latgaleešus peelīdzina lat-

veešeem un viņu eerašas — latveešu eerašām. Pateicotees

visam tam vācu, kreevu, baltkreevu v. c, zinātniskā litera-

tūrā latgalieši tikpat kā nemaz nav zināmi. Tikai 1926. g.,

pee padomju eekārtas, ZPRS statistika pirmo reizi sāka uz-

skaitīt latgaleešus kā atsevišķu tautibu. Kas atteecas uz bur-

žujiskās Latvijas statistiku, tad viņa, izejot no tīri imperia-
listiskeem centeeneem, ņēma peemēru no cariskās Kreevijas

un līdzīgi cara laika statistikai, neuzskaita latgaleešus atse-

višķi, bet peeskaita tos latveešeem.

Polu valodā latgaleešu apriņķeem ir savs īpatnējs apzī-

mējums. Pēc Livonijas valsts sadalīšanas 1562. gadā, Igau-

nija tika peeveenota Zveedrijai, Tērbatas biskapa valsts —

Kreevijai, Sāmsala — Dānijai, Riga — Vācijas sastāvdaļa
līdz 1582. g., «Pārdaugavas hercogiste" (Vidzeme kopā ar

Latgali) — Gotharda Ketlera hercogiste, kura, sākot no

1569. gada pēc Rzeczpospolitas (Polijas—Leetavas apveeni-
bas) nodibināšanas, bija no beidzamās atkariga. Vidzeme, ko-

pa ar Latgali vācu valodā tika apzīmētas ar vārdu Livland

(livu zeme), kuru poli beeži veen nosauca par Liefland.

Liflandya, Inflanty. Pēc Altmarkas pameera 1629. g. «Pār-

x) 3. KapcKHH. „X Bonpocv o bjihhhhh .tmtobckcto h jiaTbiuīCKoro a3biKOB

na Hape<tne". CdopHHK ai<afl. <t>opryHaTOßa. Bapmaßa, 1902 r.

CTp. 469—491.



Latgales kartes fotonovilkums no C. G. Rikerta. Vidzemes, Kurzemes un

Igaunijas ģeneralkirtes, izdotas Revelē 1833 g. F. Kluges izdevneecibā.
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Daugavas hercogisti" pārdalija divās daļās. Zveedrija dabūja
veenu Vidzemes daļu, Polija — otru (Dinaburgas, Rēzeknes,
Ludzas un Marinhauzes_(Viļaku) traktus), kura ar Olivas

meera līgumu 1660. gadā galigi tika pceveenota pee Rzecz-

pospolitas. No ta laika poļu valodā Latgale, no vācu Liv-

land. teek saukta par „Inflanty polskie" (latīniski — Livonia

Polonica), jeb Rzeczpospolitas Inflantu kņazisti. Zveedru Vi-

dzeme teek saukta par „Inflanty Szvedzkie". 1677. gadā

Varšavas saeimā Latgales apriņķus nosauca par ;
,Inflantu

kņazisti", kuras preekšgalā atradās karaļa eecelts vojevoda.

Te bija ari katoļu biskapa un kastelana sēdeklis. Dinaburga
bija šīs kņazistes centrs.

Pirmais plašākais apraksts par „inflanteem" poļu valodā

ir poļu muižneeka un katoļu garidzneeka J. A. Hilzena kro-

nika „Inflanty", sarakstita 1750. g.
1)

Velak, pec XIX gadusimteņa 40. gadeem par inflanteem

rakstija poļu muižneeki J. Platers, barons Gustavs Mantei-

iels (1832.—1916. g. g.). G. Manteifels 1869. g. sarakstija

grāmatu, kura tika nodrukāta vācu valoda zem nosaukuma

„Polnisch Livland". Šis pats apcerējums vairāk papildināts
1879. g. iznāca poļu valodā zem nosaukuma „Inflanty pol-i
skie". Sākot no 1860.—70. g. g. katoļu garidzneecibas pa-

mācības garā viņš izdeva latgaleešu kalendāru „Inflantu zie-

mies Laika gromata". Barons Manteifels apgādāja latgalee-
šus ar bibeles stāsteem, pātaru grāmatām, pārtulkoja latga-

leešu valodā tā saucamos zemneeku brīvlaišanas noteikumus,

sastādija latgaleešu valodā ari primitīvu rēķinu grāma-

tu v. t. t. Manteifeļa literariskā darbība latgaleešu valodā

bija galvenā kārtā vērstā uz to, lai Latgales poļu muižnee-

ciba tiktu nodrošināta ar paklausigu un lētu darba spēku
un lai muižneeciba latgaleešu „kulturas" jautājumos neizlai-

stu iniciatīvi no savām rokām. Velti ir meklēt Manteifela
rakstos plašākus zocial-ekonomiskus, apcerējumus par latga-
leešeem. Protams, viņš ir sīki jo sīki aprakstijis Latgales
muižneeku rada rakstus un cildinājis cik veen tik spējis Lat-

gales muižneecibu, bet Latgales zemneeku, trūcigo bobuļu
stāvokli apgaismot nebija viņa, muižneeka, peenākums. Sa-

vos rakstos tas ar lepnumu raksta par „inflanteem", t. i., par
inflantu poļu muižneecibu, kura. pēc vina domām, bija šīs

„zemes sāls". Pēc barona G. Manteifela un J. A. Hilzena

parauga A. Sapunovs 1887. g. sastādija kreevu valodā ap-

rakstu par inflanteem. sakarā ar leelkņaza Vladimira Pavlo-

viča un leelkņazes Marijas Pavlovnas eebraukšanu Dina-

burga.
2)

x ) Fon August Hylzen. Inflanty. Roku Paņskego, 1750, dnia 2 stycz-
nia.

2) A. CanyHOß. „HHcļ}JiflHTbi" (Hcrop. cyjib6bi Kpaa, H3BecTHoro no,ā HMeHeM

rioJibCKHx BmečcK, 1886 r.
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Pēc Polijas sadalīšanas 1772. g. «Poļu Inflantija" teek

peeveenota Kreevijai un nosaukta par Dvinskas provinci,

kura, sākot no 1802. g., teek peeveenota Vitebskas guber-

ņai, bet kreevu oficiālos aprakstos un dokumentos ta tika

apzīmēta kā inflantu apriņķi UHHtļuiflincKie ywbr')

Latveešu oficiāla literatūra vel līdz 1908. g. latgaleešus
sauc par inflanteešeem. Latveešu „Konverzacijas vārdnicā",

kura izdota 1908. g., nav atrodami vārdi «Latgale" un «lat-

galeeši", bet ir veenigi plašāks apraksts zem vārda «Inflan-
tija, jeb poļu Vidzeme".1)

E. Volters latgaleešus sauc par «latveešu cilti"

cKoe nuieMH). Latgali tas sauc par «Lotaviju" jeb «Austrum-

livoniju (~/loTaBiH h/ih Jlmbohīh") no vārdeem Lothavija,

Livonia australis. Šee vārdi atteecotees uz «katoļticības

iatveešeem", kuri esot galvenee «Poļu Vidzemes" eedzī-

votaji.
2)

Veens no eevērojamakeem latgaleešu komunisteem

V. Zeimals raksta, ka vēl līdz 1905. gadam latgaleešu ma-

sas «pašas nezināja, pee kādas īsti tautibas viņas peeder. La-

ba daļa no Latgales zemneekeem uz šo jautājumu atbildētu:

«Asom katoliski cvlvaki." Baznickungi gan pūlējās eestāstit,

kas viņi tādi esot. No arķiva putekleem tika izrakts vārds:

«Latgale",") kuru līdz 1905. g. vēl neveens nezināja. Latga-
leešu buržuāzijas avize «Jauno Straume" pastāsta, ka Fran-

cis Trasuns (dzīvoja no 1864.—1926. g.), latgaleešu tautibas

garidzneeks, kurš pirmais no latgaleešeem mantojis augstā-
ko izglītibu, «pirmais nosauc Vitebskas guberņas latveešus

par latgaleešeem, agrāko polisko inflantu veetā".
4

) Latga-
leešu buržuāzijas preekšstāvji savā «baznickungu" laikrak-

stā «Drvva" vārda «latgaleeši" rašanos aprakstīja sekoši:

«Redzēdami, ka Latgalē pamodās vecā tauta, kura sāka

radit savu literatūru un kultūru, latveešu etnogrāfi, bez visai

dziļas gudrošanas, nosauca mūs par latgaleešeem, kas mēs

īstenibā ari esam. «Latgaleetis" ir, tā sacit, mūsukrustāmais

metrikas vārds... Visu vecākais dokuments, kur ir minēts

musu vārds, ir Indriķa Latveeša kronikā: Letti, Lettigalli,
Lettigalia."

5) «Mūs vajadzēja saukt Letten, Leti,. JTeTCKHfi

Hapon, JIeTOHCKHM Hapo£." 6) Kādā citā veetā raksta

F. Ķemps: «Ķronists Indriķis mūs sauc par Lettgalli, kreevu

Ņestors par JleTbrojia, Un šai vārda saknei „Let" ir lēetavee-

šu un latgaleešu nosaukuma kopiga sakne: Let-gola. Letuva,

Tādēļ ari Letgolas eedzīvotajeem vajag sauktees par letgo-

1

) „Konverzacijas Vardnica", 11, Rigā, 1908. g., 1329. lpp.
2 ) 9. A. BojibTep. „Ma-repHa.ibi ķjih 9THorpa<£. jiaTbiiucKuio n;ieMeHH. c

BHTe6cK. ry6 i. ī, CIIB, 1890 r. npenHCJiOßne.
3 ) V. Zeimals. «Latgales jautājums", „Darbs'\ Nr. 4, 1925., Maskavā,

53. lpp.
*) „Jauno Stroume", 14, 7. apr. 1927. g. (Trasuna dzīves gaitas ap-

raksts).
5) „Dryva", Nr. 13, (300), 1916. g.,-30. martā.
6 ) „Dryva", Nr. 34, 1916. g.
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leešeem, bet ne par latgaleešeem." 1) Pēc 1917. gada revolū-

cijas F. Ķemps, uzstādamees pret latgaleešu un latveešu

apveenošanu, nodibina partiju, kuru nosauc nevis par Latgo-
las, bet „Letgolas tautas partiju".

Tā latgaleešu buržuāzija spreeda 1916. un 1917. g. g. sā-

kumā. Bet nedaudzus gadus pirms tam latgaleešu sīkburžua-

zijas liders F. Ķemps rakstija:
2)

„Ja nāk runa par latgaleešu valodu, tad mēs nemaz ne-

drīkstam eedomatees par kaut kādu atsevišķu valodu, vis-

pārējai latveešu valodai radneecigu. Viņa ir latveešu valodas

vecais dialekts un paši latgaleeši ir latveešu tautas leelā, senā

nozare. Tas jāatgādina dažeem izglītoteem balteešeem, kuri

beeži mēdz nepareizi leetot divus vārdus: latveeši, apzī-
mēdami ar šo vārdu Baltijas kurzemneekus un vidzemneekus,

un latgaleeši, eedomajotees zem ši vārda Latgales ee-

dzīvotajus. Pareizāki būtu, paralēli leetot nosaukumus: bal-

teeši,
3) vaj ari Baltijas latveeši un latgaleeši, un kopigi, preekš

abām tautas nozarēm, tikai veenu vārdu — 1 a t v c c š i... Ja

stingri eevērot latveešu vēsturisko zemju robežas, tad īsti

latgaleešu teesibas uz latvju vārdu ir leelakas par dažām

Lejaskurzemes un jūrmalas Vidzemes teesibām".

Un tālāk Fr. Ķemps -paskaidro, ka „kūri un livi nav biju-

šas latveešu ciltis, bet no abām šīm ciltīm radušees vārdi

„Kurzeme" un „Vidzeme" un „letti" (ari lettigalli) pēc se-

nām kronikām apdzīvojuši to apgabalu, kurš tagad atrodas

latgaleešu robežās". Zemgaleešu un Augškurzemes latveešu

izloksnes esot latgaleešeem tuvas. Tāpēc latgaleešu dialekta

teritorija iznākot daudz leelaka par to, kura peeņemta par

teritoriju ar latveešu literarisko valodu. Lūk, motivi, kapec,

pēc Fr. Ķempa domām, «latgaleešeem teesibas uz latvju var-

du ir leelakas".

Nākas aizrādit, ka „Dryvas" apgalvojums par to, ka lat-

veešu etnogrāfi bez dziļas gudrošanas nosaukuši latgaleešus

par «latgaļeem", nesaeetas ar pateesibu. Latveešu buržu-

jiskee vēsturneeki, etnogrāfi un valodneeki visadeem hdze-

kļieem pūlas peerādit, ka vārds «latgaleeši" vēsturiski neat-

teecotees uz latgaleešeem, jo par «latgaleešeem" kronists In-

driķis esot saucis Vidzemes latveešus. Izejot no ta, Endze-

lins un Milenbahs jau 1907. g., sastādot latveešu gramatiku,

1) „Dryva", Nr. 6, 1917. g„ 8. febr.
2
) Fr. Ķemps. „Latgaleeši". Kultūrvēsturiska skice, Riga. 1911.

48. lpp.
_3) Sakot ar Kempu, latgaleešu literatūra Vidzemes_ un Kurzemes lat-

veešus sāk apzīmēt par ~balteešeem". Šajā jautājuma latgaleešu avize

„Dryva" paskaidroja: „Pateesi vārdu „balteeši" esam izdomājuši mes,

latgaleešu rakstneeki, gribēdami pastrīpot to apstākli, ka i Baltijas, i

Latgalijas latveeši ir veena tauta, kura daļas uz balteešeem un latgalee-
šeem. Tā izgāja pilnigs jukums mūsu terminoloģijā... Vidzemneeki un kur-

zemneeki nemīl vārdu „balteetis", tamdēļ, ka tureenes vāceeši sauc sevi

tāpat: „wtr Balten" — mēs balteeši — ko tureenes latveeši negrib pee-

ņemt uz sava rēķina". („Dryva", Nr. 13 (3%), 1916. g., 30. marta).
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latgaleešus pasludina par latveešeem un viņu valodu par

«augšgaleešu dialektu". Latvju buržujiskais vēsturneeks

J. Krodzneeks ari turas pee ši uzskata. Buržujiskais etno-

grāfs P. Šmits 1913. g. latveešu buržujiskā žurnālā «Druva"

rakstija, ka augšgaleiešeem arveen vēl neesot nekāda pareiza

noteikta nosaukuma ne tautas runā, ne ari rakstu valodā,

Turpat tas pastāsta, ka, pēc vācu mācitaju Einhorna un Man-

cela zinām, «latveešu tauta" latgaleešus saukusi par rēdi-

ņeem, tagad ta tos saukājot par maleneešeem, katoleem un

poļeem. Rakstos agrāk tos saukuši par inflanteešeem un

tikai beidzamā laikā — par latgaļeem. To visu pastāstot,
P. Šmits norāda, ka, pēc J. Krodzneeka domām, latgaleeši,
kuri minēti Indriķa Latveeša kronikā, esot teeši Vidzemes

latveeši, kamēr «augšgaleešus", t. i. latgaleešus, Indriķis Lat-

veetis beeži veen esot jaucis ar leišeem. Bez Krodzneeka,

ari prof. J. Endzelins sakot, ka esot pavisam nepareizi, ka

«augšgaleešus" saucot par latgaleešeem. P. Šmits norāda,

ka ari Vecais Stenders rakstot savā grāmatikā, ka Daugavas

augšgala apdzīvotājus kurzemneeki saucot par augšgaleešeem

un Daugavas lejas gala eedzīvotajus — par zemgaleem. Ee-

vērojot visu to, P. Šmits eeteica neleetot vārdu «latgaleeši",
bet viņa veetā leetot vārdu «augšgaleeši". 1)

Kaut gan tas ir pareizi, ka latgaleeši dzīvo Daugavas

augšgalā, tomēr latveešu buržujisko zinatneeku vēlēšanās

«nokristīt" viņus par «augšgaleešeem" ir izsaukta no latvee-

šu buržuāzijas nacionalšovinistiskām un imperiālistiskām
teeksmēm val d i t pār latgaleešeem. Un tāpēc teeši viņi

stāsta, ka latgaleeši ir tee paši latveeši, tikai «Daugavas augš-
galeeši". Latgaleešu nacionalistiskā buržuāzija savas nacio-

nālās atbrīvošanas kustibas pirmsākumā vārdu «latgaleetis"
izvirzija cīņā pret apspeedeju nācijām, lai pastrīpotu sevi kā

atsevišķas apspeestās tautibas preekšstāvjus. Vārds «latga-
leetis" preekš latgaleešu buržuāzijas, viņas atmodas laikmetā,

spēlēja tādu pašu lomu, kādu vārds «jaunlatvieši",
jiaTbiuiH" latveešu buržuāzijas atmodu laikā XIX gadusim-
teņa vidū, cīņā pret vācu muižneecibu. Reizē ar to vārdam

«latgaleetis" ir sava vēsturiska nozīme, kurš saistits ar jaunu

laikmetu, kad kapitālisms sāk ņemt pārsvaru pār feodālismu

Latgalē, Baltkreevijā v. t. t. un kad ar latgaleešu buržujiski-
nacionalo atmodu, literatūras radišanu, latgaleeši izveidojās

par nāciju. Mēģināt izdzēst visu to no Latgales vēstures,
greeztees atpakaļ uz XVIII jeb XVII gadusimteņeem;, lai no

putekļeem izraktu pagātnē nogrimušo vārdu «augšgaleeši" —

ir reakcionārs solis.

Izejot no šādeem reakcionareem, nacionalšovinistiskeem

uzskateem, latveešu buržuāzija, latveešu tautibas pirmsākumu
un latveešu tautibas nosaukumu meklē ap 5000 gadus atpa-

kaļ, par ko viņai nav itnekādu peerādijumu. Beidzot latvee-

*) P. Šmits. „Kaš ir latgaleeši?" „Druva" Nr. 11, 1913. g., 1354. lpp.
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šu buržujiskee vēsturneeki un etnogrāfi sāk sludināt, ka lat-

veeši, kuru vēsture meklējama 5000 gadus atpakaļ, XII gadu-
simtenī, neesot viss saukušees par latveešeem, bet gan „par

latgaļeem jeb letgoleem". Tas izdevigi ir ari latgaļu buržuā-

zijai, kura meklē savas tautas preekšstāvjus starp tām XII

gadusimteņu tautiņām, kuras savā kronikā min Indriķis Lat-

veetis. Un teeši tāpēc, latgaleešu buržuāzijas preekšstāvis
F. Ķemps sāka peeprasit, ka, latgaleešu teesibas uz vārdu

«latveetis" esot leelakas. F. Kempa argumentācija, ka «lat-
galeešu valoda ir latveešu valodas vecais dialekts un paši
latgaleeši latveešu tautas senā nozare", rāda, ka šim cilvē-

kam nav nekādas jēgas par dialektiskeem vēstures proce-

seem. Kādā ziņā latgaleešu valoda var būt «latveešu valodas

vecais dialekts"? Vaj maz ir eespējams, ka latgaleeši varēja

noslēgtees, norobežotees ar neeksistējušu «Ķinas mūri" vai-

rākus gadusimteņus no veetas un tā «nokonzervetees", ka

vairāk kā pēc 700 gadeem uzglabāt to dialektu, kāds esot bi-

jis tik daudz gadusimteņus atpakaļ. Tas nebija eespējams. Kā

viss attīstās, tā ari latgaleešu valoda ir attīstijušees un izvei-

dojusees par tādu, kāda viņa ir tagad. Sakarā ar tādeem lat-

galeešu buržuāzijas prātojumeem, latveešu buržuāzija no lep-
nibas saceļ degunu: sak', mēs», «sākot ar āreešu tautas dalī-

šanos", veenmēr progresējam, bet latgaleeši vairākus gadu-
simteņus ir bijuši eekonzerveti un nemaz nav attīstijušees un

tā palikuši par latveešu tautas surogātu, kurus nu vajag pa-

taisit par cilvekeem un vilkt pee savas latveešu tautas.

Šī nacionalistiskā un pēc metodoloģijas eklektiskā sala-

šņu teorija pārak nekonzekventa. Latveešu buržuāzija ar vi-

ņu tā sapinusees, ka nekā nevar viņai sasaistit galus. Pēc

šīs «teorijas", kuru propagandē visi Latvijas buržujiskee

vēsturneeki, iznāk, ka līdz 1660. g. visa Latvija esot bijuse

Latgale, tāpēc, ka Indriķis savā kronikā runājot par Lettigalli.
Bet tiklīdz 1660. gadā veenu Vidzemes daļu peeveeno Poli-

jai, kura dabū nosaukumu «Poļu Vidzeme" un kuras eedzīv.o-

taji, pēc Latvijas buržujisko vēsturneeku vārdeem, no tā lai-

ka sāka dzīvot citu dzīvi, ta otrā daļa, kurai vajadzētu jo-

projām sauktees par Latgali, un viņas eedzīvotajeem par lat-

gaļeem, nezin kāpēc sāka sauktees par latveešeem. Tur-

pretim teem, kuri 250 gadus zem Polijas un Kreevijas eespai-

da «gāja citus ceļus", XX gadusimteņa sakuma dabu atpakaļ

agrāko nosaukumu «latgaleeši", bet tee, kuri visu_ laiku bija

~normali" attīstijušees, nezin kādā ceļā, 1660. gada pazaudē-

juši agrāko «latgaļu nevainību" un nosaukumu, un, nezin kā-

pēc, peeņēmuši jaunu apzīmējumu — «latveeši".

KaDēc tas tā, to nevar izskaidrot ne latveešu, ne latga-

leešu buržujiskee vēsturneeki un etnogrāfi. Visi viņi caur

šādu salašņu teoriju nonāk pee tāda jucekļa, ka veena otrai

— latveešu buržuāzija latgaleešu. .un otrādi — sāk peerādit,
ka viņi ir tee īstee latveeši, bet par to drusku tālāk.



21

Pirmais, kas šos jucekiigos uzskatus eenesis latveešu vē-

sturiskā literatūrā, ir latveešu buržuāzijas vēsturneeks i.

Krodzneeks, kurš 1885. gadā «Austrumā" rakstija:

«Atleekas grūts gabals, izskaidrot vārdu «latveetis". Ja

leitis, leetuveetis tas, kas mīt lejā (no saknes „li"), tad būtu

«latvis" jāatvasina no saknes „la". Bet ko apzīmē šī sakne?

Vaj to pašu, ko vārds «latinus", «Latium" (plašs, klajš)?
Leiši (leetuveeši) peemīt Leetuvā, latvji, latveeši (latuveeši)

Latavā; ja nu latveeši — leišu gals, kur radušees skaņa „la"

„li" veetā? Domājams, ka Ņestora un Indriķa Latveeša lai-

kos tauta būs saukusees ne latuveeši, bet letuveeši, jo kadēl

abi kronisti rakstitu Jlerbrojia Lettigalli, Letti? Tik vē-

lakos laikos būs vārds letvji izmainijees vārda latvji; tāpat

Letuva — vārdā Latuva (JIoTBa). Kadēl tas tā noticis,

nemāku teikt un vaj pateeši tā bijis, neņemos apgalvot, bet

leekas gan."
1)

Krodzneeks, kā indoeiropeešu skolas peekritejs, grib pee-

rādit, ka latveeši cēlušees no leišeem un tāpēc viņš cenšas

eestāstit, ka Ņestora un Indriķa Latveeša laikos tauta būs

saukusees ne latuveeši, bet letuveeši... tikai vēlākos laikos

vārds letvji esot izmainijees vārdā «latvji". 1913. gadā, kā

mēs jau aizrādījām, P. Šmits rakstija, ka J. Krodzneeks tagad
turotees pee jauna uzskata, ka latgaleeši Indriķa kronikas

rakstišanas laikā, t. i. ap XII gadusimteni, bijuši teeši Vidze-

mes latveeši. Pee ši uzskata J. Krodzneeks nāca teeši tajā lai-

kā, kad F. Kemps bija jau publicējis savu rakstu «Latgaleeši",
kurā tas rakstija, ka latgaleešu valoda ir latveešu valodas ve-

cais dialekts un paši latgaleeši latveešu tautas senā nozare

un prasija, ka latgaleešu teesibas uz latveešu vārdu esot lee-

lakas tāpēc, ka latgaleeši jau minēti Indriķa Latveeša kroni-

kā. Lai pilnigi sajauktu šo latgaļu buržuāzijas argumentāciju,
J. Endzelins un Milenbahs, Krodzneeks, P. Šmits un pēc tam

ari zocialfašists A. Švabe v. c. Latvijas vēstures grāma-

tās eeveda tādu jautājumu nostādni, itkā par latgaleešeem
XII gadusimtenī saukušees visi Vidzemes latveeši. No ta ari

īzreet slēdzeens, ka latgaleešeem nav nekādas teesibas uz

vārdu «latgaleetis", bet viņeem japaleek tikai par latveešu

tautas «augšgaleešeem" un viņu valodai — latveešu valodas

augšgaleešu dialektam. Tāda jautājuma nostādne ir loti kai-

tīga, ar kuru latveešu buržuāzija grib attaisnot pašnoteikša-

nās teesibu laupīšanu Latgalei un cenšanos pārvērst to uz

viseem laikeem oar Latvijas koloniju. Pret šādu latveešu

vijas Komunistiskā partija Kominternes vadibā ved visnesau-

dzigako cīņu. ,

1) J. Krodzneeks. „Iz Baltijas vēstures". Rigā, 1912. g., 9.—10. lpp.
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II NODAĻA

Latgales jautājums līdz 1917. g. revolucijai

1. Zemneecibas diferenciācijas process Latgalē

Pēc Polijas sadališanas 1772. gadā Latgales apriņķi no

Polijas teek atdaliti un peešķirti Kreevijai, kuri, sākot ar

1802. gadu, peeveenoti Vitebskas guberņai. Reizē ar to, Lat-

gales saimneeciskā dzīve, kura jau līdz tam bij tuvāk Baīt-

kreevijai, tagad pilnigi bija padota tai ekonomiskās dzīves

likumībai, kāda valdija Vitebskas guberņā. Tāpēc Latgales
ekonomiskā izveidiba XIX un XX gadusimteņos līdz 1917. g.

jāapskata kopā ar visas ekonomiskās dzīves apstākleem Vi-

tebskas guberņā.
XIX gadusimteņa beigās un XX gadusimteņa sākumā lee-

lakais zemju daudzums Vitebskas guberņā vēl bija leelo mui-

žu īpašneeku rokās. Tomēr šajā laikā, sakarā ar strauju pār-

eju uz kapitālistiskā veida saimneekošanu, muižneeku saim-

neecibas pārdzīvo krīzi. Bez tam, šajā laikmetā mēs novē-

rojam atsevišķu muižu un viņu zemju izpārdošanu sīksaim-

neekeem, sīkeem kapitalistiskeem fermereem. Reizē ar to

novērojama kulacisko saimneecibu skaita peeaugšana. To

raksturo sekoši skaitli: 1)

J) /ļ. A. Uvakob. aCrajībiniHCKaa pa<ļ>opMa y Biue6cKan rvčepHi", Me.HCK,
1931. r., BbiAaHbHe BejiapycKan HaßyK. c.Tap. 13.

Zemes īpašnee-
Zemes īpa-

% %
ba prt

jā sai

bu !

atteeci-

:t kope-
mneeci-

Zeme deseti-
% % atteeci-

bā pret visu

zemes dau-

dzumu
šumu skaits ņas

ku grupas
>kaita.

1877 | 1905_ 1877 1905 1877 1905 1877_ļ 1905

Līdz 100 des.

no 100— 500 des.

„
500—1000 "

„
1000-5000 "

„
5000 un vairāk

41/7 7991

920 1358

283 323

341 316

52 39

72,0

16,1
5,0

6,0
0,9

79,7 109.087 196.986

13,5 216,585 294.830

3,3 202.883 229.408

3,1 701.236 689.767

0,4 694.405 532.227

5,6
11.2

10,6
36.5

36,1

10,0
15,2

11,8
35,5
27,4

Kopa . | 5723 110027 1100,0 1100,0 |l924.196| 1943.2181100,0 | 100,0
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No uzrādītās tabeles ir redzams, ka no 1877.—1905. g.

100 desetiņu leelo saimneecibu skaits peeaudzis par 9% (no
72—79,7%), kad šīs grupas zemes platiba ir peeaugusi gan-

drīz par 100% (no 5,6—-10,1%). Tas rāda, ka šajā periodā,

kapitālistiskās fermera tipa zemneeku saimneecibas pletās

un paplašināja savu zemes platibu. Saimneecibu peeaugurns

ir ari otrā grupā, kur atsevišķām saimneecibām ir zeme no

100—500 desetīnām. Turpretim muižu saimneecibu skaits un

viņu zemes platiba divās beidzamās grupās ir gājusi ma-

zumā.

Vitebskas guberņā 1862. g. muižneekeem peedereja
1.907.000 desetiņas, bet 1909. g. viņu rīcibā bija tikai 1.164.000

desetiņas. Samazināšanās notikusi par 743.000 desetiņām

jeb 59,4%. Neraugotees uz to, ka šajā laika sprīdī Vitebskas

guberņā novērojama feodālo leelmuižu iršana, tomēr viņām
vēl XX gadusimteņa sākumā ir eevērojams pārsvars saim-

neeciskā dzīvē.

Šajā laikā Latgalē valdošā zemes leetošanas forma ir

trīslauku eekārta, kura daļas uz šaurām šņorēm, strēmelēm.

Par peemēru, Daugavpils Anlešņiku sādžā bija 62.339 des.

zemes, kura bija sadalīta 355 šņorēs, no tām dažas bija IV2
aršinu platas un 400 asu garas.

1) Un ta bija tolaiku vispārē-

jā parādiba ne tikai Latgalē, bet visā Vitebskas guberņā.
Pee toreiz pastāvošās zemes leetošanas kārtības pa sētām

ar ģimenes locekļu skaitu peeaugumu zem-

neeku saimneecibas sasmalcinajās caur saimneecibas zemes

dališanu starp dēleem. Pastāvot sīkām zemneeku saimnee-

cibām, Latgalē muižneeku rokās bija viss zemes vairums.

Latgalē bija izveidojušās, tā saucamās, servitutu teesibas, pēc
kurām muižneeciba atjāva zemneeku lopus ganit uz muižu

zemes. 1913. gadā no 393 Latgales muižām 244 muižas ša-

jos nolūkos izdali ja 313.447 desetiņas, kuras, pēc servitutu
teesibām, izleetoja ganibām 1165 Latgales sādžas.2) Servi-

tutu eekārta bija dzimtbūtneecibas laika atleeka, kas muiž-

neecibai nelāva pāreet uz racionālu saimrieekošanu, tāpēc

par viņas atcelšanu muižneeciba sāka runāt jau XIX gadu-

simteņa 90. gados. 1913. g. par to teek eesneegts likumpro-
jekts valsts domē, bet servituta teesibas galigi izbeidzās tikai

pēc 1917. g. revolūcijas.

Reizē ar muižu saimneecibu iršanu, kapitālistisko ferme-

ru saimneecibu izveidošanos, novērojama trūcigo sīkzemnee-

ku slāņu pauperizacija. Pēc 1900. gada kara zirgu uzskaita

un 1907. g. Vitebskas guberņas zemneeku saimneecibu uz-

skaita ziņām, ir redzams, ka trūcigo bobulu saimneecibu

*) ibidem, 19. lpp.
2) ibidem, 19. lpp.
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skaits, kuram nebija darba lopu un eesetu lauku, Vitebskas

guberņā (to skaitā ari Latgalē) bija sekošs: 1)

apriņķi-
bezzirdzneeku bezsejas lauku

v ' saimneecibu % saimneecibu %
1. Sebežas 21,0% 15,0%
2. Daugavpils 20,3% 11,9%
3. Rēzeknes 19,1% 12,7%
4. Drisas 17,9% 18,60/0
5. Lepeles 16,6% 9,0%
6. Ludzes 14,10/0 10,7<>/o
7. Nevelēs 13,8% 10,3%
8. Gorodoka 10,7% 3,20/0
9. Polockas 10,5% 8,9%

10. Veližas.
. 7,4<>/o 4,2%

11. Vitebskas 6.9% 4,B<>/0

Pēc Vitebskas guberņas zemes īpašneeku uzskaita raa-

terialeem, 1905. gadā redzam, ka Latgalē ir jau eevērojams

trūcigo bobulu slānis un, no otras puses, — lauku kulacibas

slānis. To raksturo sekošās trīs tabeles par Daugavpils, Lu-

dzes un Rēzeknes apriņķu zemneeku saimneecibu diferenciā-

ciju 1905. g.

Daugavpils apriņķi:

Analizējot šo tabeli, mēs redzam, ka 1905. gadā Daugav-

pils apriņķī tādu zemneeku saimneecibu skaits, kurām pee-

dereja vairāk par 20 des. zemes, bija 3.113, jeb 19%, t. i.

gandrīz ap
1

h no visām zemneeku saimneecibām. Šai saim-

neecibu gruDai peedereja 73.795 des., jeb 38,2% no visas

zemneeku zemes platibas. Otra grupa ar 15—20 des. zemes

platibu sastāvēja no 904 saimneecibām (5,5°/o), kurām peede-

reja 15.677 desetiņas, jeb 8,1% no visa zemneecibas zemju

daudzuma. Saleekot abas šīs grupas kopā, iznāk, ka 1905.

gadā Daugavpils apriņķī bagātākais zemneecibas slānis sa-

stādi ja ap 25%, jeb % no visām zemneeku saimneecibām,

kurām peedereja vairāk kā 46% no visas zemneeku zemes.

Turpretim pārejām (trūcigo un vidējo) zemneeku saimneeci-

bām, kuras sastādīja 75% no visu zemneeku saimneecibu

skaita, peedereja tikai ap 54% zemes. Šajā pēdējā zemnee-

ku saimneecibu grupā eetilpst 847 bobuļu saimneecibas, kurām

uz saimneecibu, caurmērā, bija tikai drusku vairāk par 3 de-

setīnām zemes.

x ) ibidem, 31. lpp.

% %
ibzojutos.

skaitļos
% %

5,2'

24,8
45,5

5,5
19,0

3.224

28.183

72.641

15.677

73.795

1,6
14,6

37,5
8,1

38,2

00,0 193.520 100,0
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Ludzes apriņķī:

No tabeles ir redzams, ka visbagātāko zemneeku grupa,

kurai atsevišķā saimneecibā vairāk par 20 des., ir 2846 saim-

neecibas, kas sastāda ap 29%> no visu saimneecibu skaita.

Pee tam šai grupai peeder vairāk kā 56°/o no visas saimnee-

cibas zemes. Turpretim, pirmām divām trūcigām zemneeku

grupām, kuras sastāda ap 20°/» no visu saimneecibu skaita,

peeder tikai ap 5% no zemneeku zemes. No šeem skaitleem

ir gaiši redzams diferenciācijas process, zemneecibas noslā-

ņošanās lauku bagatneekos un trūcigos bobuļos.

Rēzeknes apriņķī:

No šīs tabeles ir redzams, ka Rēzeknes apriņķī 4. un 5.

saimneecibu grupas sastāda bagātāko zemneecibas slāni. Šai
zemneeku saimneecibas grupai, neraugotees uz to, ka viņa

sastāda tikai ap 17% no visa saimneecibu skaita, peeder ap

30% no visas zemneecibas zemes platības. Trūcigās saim-

neecibas, kurām mazāk par 5 desetiņām zemes, statistika ne-

uzrāda. Te visleelakais ir vidējās zemneecibas slānis — no

B—ls8—15 desetiņām zemes, kas sastāda 68%ino visa saimneeci-

bu skaita un pārvalda 60% no visas zemneeku zemes platī-
bas. ; I M ?#l

Viss leelais trūcigo sīkzemneeku daudzums nevarēja iz-

tikt no savas zemes eenesibas, tāpēc tee ir speesti gadu no

gada eet pelņas uz leelakeem rūpneecibu centreem: Rigu,

Daugavpili, Maskavu, Pēterburgu, dzelzsceļa būvēm, pava-

I līdz 5 desetiņas
H no 5— 8 desetiņas

III
„

8-15

IV
„

15-20

V
„

20 un vairāk

909

1.021

4.795

271

2.846

9.2

10,5
48,8

2,7
28,8

2.752

5.681

55.247

4.440

87.068

1,8

3,6
35,6
2,9

56,1

Kopā. 9.842 100,0 155 188 100,0

Saimneecibu skaits Zemneeku zemes daudzum

Saimneecibu grupas Abzolutos

skaitļos
o/o %

Abzolutos

skaitļos

I līdz 5 desetinas

II no 5— 8 desetinas

III
„

8-15

IV
„

15—20

V
„

20 un vairāk

2.122

9.335

974

1.291

15,5
68,0

7,1
9.4

15.777

97.123

16 806

31.961

9,7
60,0

10,4
19,9

Kopā. . .
13.722 100,0 161.667 I 100,0
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saros pee koku pludinašanas, plostošanas v. t. t. Šādu peļņā
eešanu Latgalē sauc par „burlakošanu". Peļņā gājēju skaits

Vitebskas guberņā no 1895.—1907. gadam bija sekošs:
1)

gadi psļņneeku gadi peļņneeku
skaits skaits

1895. 13278 1901. 3J177

1896. 20678 1902. 38763

1897. 16508 1903. 39095

1898. 23)08 1905. 35761

1899. 22905 1905. 37099

19j0. 39095 1907. 41501

Peļņā eešana sevišķi plaši bija izplatita Latgalē, Daugav-

pils, Rēzeknes, Ludzes un ari Sebežas apriņķos. 10 gadu lai-

kā (1897.—1907.) no Vitebskas guberņas peļņā aizgāja
323A12 cilvēki, no kureem 277.975, no mineteem 4 apriņ-

ķeem.
2)

Reizē ar straujo zemneecibas diferenciācijas procesu un

sīkzemneeku ekspropriāciju daudzi Latgales sīkzemneeki ir

speesti likvidēt savas saimneecibas un meklēt zemi citur,

ārpus Latgales robežām. XIX gadusimteņa 90. gados sākās

latgaleešu izceļošana uz Kreeviju, tā vēlāku Sibirijā radās ap

100 latgaleešu nometnes.
3)

Zemneecibas diferenciācijas procesu vēl vairāk paātrinā-
ja Stolipina reforma pēc 1906. gada. Trūcigās saimneecibas,

kuras eepirka zemi caur zemneeku banku, ne veenmēr bija

spējigas savas maksāšanas nokārtot ar banku. Banka ne re-

ti viņeem pārdotos zemes gabalus atņēma un pārdeva ci-

teem, maksāt spējigakeem.

No 1907.—1912. gadam saimneecibu izdališanā no sādžas

uz veensētām pirmo veetu eeņēma Vitebskas guberņa, bez

Latgales apriņķeem, kur par mineteem gadeem katru gadu,
caurmērā, izgāja 3,9%> no visām saimneecibām, otro veetu

eeņēma Pēterburgas guberņa, kur katru gadu izgāja uz veen-

sētām 3,5°/» un trešo veetu eeņēma Vitebskas guberņas lat-

galeešu, jeb, tā saucamee, inflantu apriņķi (Daugavpils, Rē-

zeknes, Ludzes un Drisas), kur katru gadu izgāja — 3°/o no

visām'saimneecibām. Šajos 4 apriņķos pavisam bija 50.158

zemneeku sādžu saimneecibas, no kurām 1907./1908. gadā iz-

gāja uz veensētām 2.014 saimneecibas, jeb 4%, 1909. g. —

1328 saimn., jeb 2,6%, 1910. g. — 539 saimn., jeb 1%, 1911.

gada — 2.620 saimn., jeb 5,2%, 1912. g. — 1.263 saimn., jeb
2,5%. Par viseem šeem gadeem kopā Latgales (jeb, tā sau-

camos, inflanteešu) apriņķos uz veensētām izgāja 7.764 saimn.

jeb 15,4% no vispārējo saimneecibu skaita.
4) Tas pateesi-

x ) ibid., 331. lpp.
2) ibid., 34. lpp.
3) Sīki skat. K. Šķilters. „Latkoloniju vēsture", Maskava, 1928. g., no-

daļa „Latgaleešu izceļošana uz Kreeviju un Sibīriju", 107.—116. lpp.
4) K. iilKiJībTep. JlaTbīCKlfl KOJiēHii ua Bcnapvci I'iCTapbmHoe pa3bßii:t>ue

jiaTbicKix csiJiflHCKix MeHCK, 1931 r. cxap. 91—92.
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bā bij process, kad lauku buržuāzija strauji eepirka zemi un

cēla kapitālistiska — fermeru tipa saimneecibas. Sājā pro-

cesā sīkās, mazturigās saimneecibas tika ekspropriētas. Tās

bija speestas eet pelņā un pārceltees uz citeem apvideem.
Cik Latgalē šajā procesā bija radušās trūcigo zemneeku

jebpusproletariata saimneecibas, varam spreest pēc sekošeem

skaitļeem:

Bezzirdznee- Bezzirdznee-

Apriņķi: ku saimnee- ku saimnee- kh
"

nee.a

cibasl9oo.g cibasl9l2.g C^U

m

P
s 0/0

Ltidzes 1796 3070 171

Rēzeknes 2997 4888 163

Daugavpils 3913 5396 138

Kopā 8706 ļ 13354 157,3

No 1900.—1912. gadam bezzirdzneeku saimneecibu skaits

pa trijeem Latgales apriņķeem ir peeaudzis par 157"/o. See

skaitli mums var tikai apmēram parādit diferenciācijas pro-

cesu.

Statistiskee dati šajā nodaļā rāda, ka ar strauju kapitā-
lisma eeveešanos lauksaimneecibā, Latgalē nemitigi vairojas
lauku proletariāta un pusproletariata slāņi, kuri bija speesti
strādāt pee kulakeem par algas strādneekeem, eet peļņā uz

rūpneecibu centreem, no kureenes veena daļa vairs neatgree-

zās. Daudzi no viņeem bija speesti izceļot un meklēt zemi

citur, galvenām kārtām — uz Sibiriju. Auga ari lauku ba-

gatneeku slānis, no kureem izveidojās atsevišķi muižneeki,

tirgotāji urr rūpneeki. Tā 1908. gadā kāds latgaleešu nacio-

nālists J. Assans rakstija, ka starp latgaleešu zemneekeem

esot daudz muižneeku. Viņi paši gan esot cēlušees no lat-

gaļu zemneecibas, bet sevi par zemneekeem vairs neuzska-

ta. . Veena daļa no teem esot peerakstijusees pee pilsētnee-
keem, citi pee tirgotāju ģildēm. „Visi viņi ir bez kādas iz-

glītibas". Tikai retais mantojis pilsētas skolas izglītibu. „Nau-
dā tee ir eedzīvojušees vaj nu kā muižu rentneeki, vaj kā

darba uzņēmēji".
1) Garām ejot, nākas aizrādit, ka b. J. Si-

lineeka nacionalistiskais uzskats, ka „visa buržuāzija Latgalē
bija latveeši" 2) un latgaleešu buržuāzijas nemaz nebija, ne-

saeetas ar pateesibu.

Augšminetee statistiskee dati teeši pastiprina marksisti-

ski-ļeņinisko uzskatu, ka nacionālais jautājums atsevišķā ze-

mē rodas ar nacionālās buržuāzijas izveidošanos pilsētā un

uz laukeem. Tad, kad XIX gadusimteņa 90. gados kapitālisma
attīstiba Latgalē jau bija pacēlusees uz zināmas pakāpes, tad

tikai izvirzās Latgales nacionālais jautājums.

J ) Ignats Assans. „Latviši". Pēterburgā, 1908. g., 25. lpp.
2
) J. Silineeks. Latgaleeši nav latveeši. „Kreevijas Cīņa", Nr. 114.

1926. g.
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2. Latgaleešu nacionalās kustības šķiriskā būtiba

Ka visās kapitālistiskās zemēs, nacionālais jautājums ra-

dās veenā laikā ar savas nacionālās buržuāzijas izveidoša-

nos, cīņā ar viņas konkurenteem — citu tautibu buržuāziju,

galvenā kārtā ar komandējošās nācijas buržuāziju, tā ari

latgaleešu jautājums radās reizē ar latgaleešu lauku buržuā-

zijas — kulaku izveidošanos. Pirmee latgaleešu nacionālā

jautājuma izvirzitaji bija latgaleešu tautibas baznickungi XIX

g. s. 90-tos gados, kuri izcēlās no bagātākām Latgales budžu

saimneecibām. Tajā laikā šai kustibai bija nacionālās atbrī-

vošanas cīņas raksturs. „Baznickungs, — saka V. Zeimals,
— pēc sava zocialā stāvokļa ir visstiprākais kulaks, jo viņam
ir i baznicas, i pirkta zeme un kalpi". Un tālāk V. Zeimals

šo procesu apraksta tā:

Pārnākot no garigeem zeminareem uz Latgali, pirmeem
Latgales baznickungeem nācās sadurtees ar augstāko garigo

administrāciju. Augstākā garigā vara bija polu rokās, kuri

naidigi skatijās uz nacionalistiski noskaņoteem latgaleešu
jaunajeem baznickungeem, kas runāja par latveešu tautu,

par cilts brāļeem balteešeem-latveešeem v. t. t. Latga-
leešu baznickungi no poļu augstākās garidzneecibas tika sū-

titi uz sliktākām draudzēm, kas zināmu antagonismu.

Aiz polu baznickungu muguras stāvēja *muižneeks, aiz latga-
leešu baznickungu — kulaks. Polu muižneeciba, kura līdz

tam veica pārpoļošanas darbu, sakarā ar latgaleešu ksendzu

orientāciju uz Latviju, uztraucās. Eesākās cīņa ar latgaleešu

baznickungeem un kulacisko inteliģenci, no veenas, un poļu

baznickungeem un „slāhtu" — no otras puses. Lai nostāditu

saimneecibu uz buržujiskeem pamateem, Latgales lauku bur-

žuāzija un viņas ideologi — baznickungi meklēja peemēru
latveeša pelēča, kapitālistiskā fermera saimneecibā. Sākās

sakaru meklēšana ar latvju buržuāzijas preekšstāvjeem. 1)

Latgaleešu un poļu baznickungu savstarpējo atteecibu

pamatā bija latgaleešu lauku buržuāzijas un poļu feodālās

muižneecibas šķiru intereses. Latgaleešu baznickungi aiz-

stāvēja latgaleešu bagāto zemneeku intereses, poļu baznic-

kungi — poļu muižneeku intereses. Cariskās Kreevijas reži-

ma apstākļos katra latgaleešu baznickungu dibinātā sabee-

driskā organizācija neizbēgami peeņēma politisku rakstura.

Latgaleešu baznickungu dibinātās organizācijas kopoja lat-

galeešu tautibas kulaciskos elementus. Baznickungu savstar-

pējās apspreedes, konferences notika jau pirms 1905. gada,
"bet, sākot ar XX g. s. sākumu, to skaits arveen vairojās. Pēc

1905. gada, ar baznickungu avizes „Dryva" iznākšanu, var

noteikti sacit, ka tā bija ne tikai pirmā kulaciskā avize Lat-

galē, bet ari Latgales kulacibas politiskais centrs. Līdz 1917.

*) V. Zeiraa!s. «Latgales jautājums", „Darbs", Nr. 4, 1925. g., 53. lpp.
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gadam Latgales kulaciba formeli nebija vēl organizejusees-

politiskā partijā, bet ar „Dryvas" iznākšanu, 1908. gadā, fak-

tiski jau pastāvēja Latgales baznickungu un no kulaciskās

zemneecibas daļas izaugušās buržuāzijas partijas.
1 )

Pirmee Latgales inteliģenti (baznickungi un tā saucama

„laicigā", „pasauligā" inteliģence) XX gadusimteņa sākumā

gāja veenkopus pret buržuāzijas konkurenteem, galvenā kār-

tā — polu muižneecibu. Visā šajā cīņā latgaleešu nacionalee

baznickungi — katoļu mācitaji —; bija idejiskee noteicēji un

eedvēsmotaji. Šajā laikmetā nodibinās zināma ekonomiska sa-

darbība starp latgaleešu buržuāziju, kura norit zem naciona-

listiskā karoga. Ar latgaleešu buržuāzijas veidošanos norit

zināms diferenciācijas process, la latgaleešu buržuāzijas —

lauku kulaku — dala, kuru reprezentēja latgaļu tautibas ka-

toļu mācitaji — baznīckungi, paši, kā ekonomiski, tā ari ide-

jiski bija saistiti ar vidus laiku feodālisma važām — katoļu

baznicas organizāciju. Katoļu baznica toreiz bija baznickun-

gu galvenais eenākumu avots, kura aizstāvēja feodālo kār-

tiņu un kavēja buržujisko atteecibu brīvu attīstibu. Šo ap-

stākļu dēļ latgaleešu tautibas baznickungi nevarēja būt pil-

nigi visas latgaleešu buržuāzijas (kura ari nebija veengaba-

laina) interešu izteicēji. Tas noveda pee ta, ka otra, vairāk

progresivaka Latgales buržujiskās un sīkburžujiskās inteli-

ģences daļa ap 1912. gadu atšķēlās no baznickungeem.
Veens no to laiku latgaleešu sīkburžuazijas progresīvā-

kās inteliģences lidereem bija Fr. Kemps, kurš savus uzska-

tus formulējis savos referātos Zinibu komisiju vasaras sapul-
cēs 1910.—1912. g. g. un savā grāmatā „Latgaleeši". Parau-

dzisimees, par ko stāvēja F. Kemps un viņa peekriteji 1910.

gadā. F. Kemps sūrojās par to, ka „nedaudzas atsevišķas
(latgaleešu — K. Š.) personas, kuras ir tikušas pee leelakas;

mantibas veenā vaj otrā laukā, nestāda nekādas noteiktas,

ekonomiski jeb politiski vadošas šķiras vaj kārtas. Visi

bagatakee zemes īpašneeki pārpoļojas un atkrīt no latveešu

(lasi — latgaleešu — K. Š.) dzīves interesēm. Tirgotāju, rūp-

neeku un amatneeku šķira ari nav nemaz attīstijušees. Šee
nodarbošanās lauki visur eeņemti no žīdeem, kreeveem, tā.

ka latveešeem (lasi — latgaleešeem — K. Š.) atleek tikai

mazas lauku bodites"...2)

Izejot no ta, Kemps< uzstājas un propagandē kapitālisti-
sko kooperācijas kustibu Latgalē, ar kuras „bodēm, ar zem-

neeku bankām vajagot apgāzt visus žīdus-tirgotajus un des-

mit gados palaist viņus par übageem".
8) Un tālāk: latga-

leešus tagad leelā mērā apgādā no āreenes citu tautu darbi-
neeki. Teem viseem, kas nav no pašu (t. i. latgaleešu —

K. Š.) zemneeku kārtas, jaleek pee sirds aizveen atminetees.,

*) „Latgališu Ceiņa", šuliis, 1928. g. 41.-42. lpp.
'*) Fr. Kemps. „Latgaleeši". Rigā, 1910. g. 77. lpp.
3
) Fr. Kemps. „Latgaleeši", 84. lpp.
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ka viņu darbam jabut tikai pārejošam, tam javelkas tikai tik

ilgi, kamēr tautā rodas pašu ļaudis, kuri spēj stātees viņu

veetā".
1)

No augšmineteem izvilkumeem redzam, ka F. Kemps kā

sīkburžuazijas preekšstāvis aizstāvēja buržuāzijas programu.

Ķemps saprata, ka no veenas latgaleešu sīksaimneeku daļas
izveidosees kapitalistiskee kulaki, kuri, pee zinameem apstā-

kļeem, var izkūņotees par rūpneekeem, tirgotajeem. Visu to

var veicināt kapitālistiskā kooperācijas zistema, ta jaeekaro
no pašu ļaudīm, kuri radisees latgaleešu „tautā". Tamlīdzi-

gus uzskatus mēs varam atrast ari vēlākajā latgaleešu inte-

liģences orgānā „Jaunās Zinias", kuras iznāca Pēterburgā.
Peetiks aizrādit, ka „Jaunās Zinias" redakcija savā otrā pa-

stāvēšanas gada sākumā greezās pee latveešu buržuāzijas
ar oficiālu lūgumu atbalstit to ar zeedojumeem un sludinaju-

meem, teikdama: „Liktenis tā lēma, ka ari Latgales latvee-

šeem tas brīvais vārds atskan no Pēterburgas" tāpat, kā kād-

reiz esot iznācis „slavenais" laikraksts «Pēterburgas Avizes".

„Jūs, Baltijas tauteeši, jau esat pāri šim laikmetam, jums jau

pastāv neatkarigas no kaut kādeem kungeem" (domāta vācu

muižneeciba — K. Š.) avizes, vaditas savu pašu tautu dēlu

rokām, atmaksātas ar savu pašu lasitaju vaj tautas labdaru

zeedojumeem". 2) Šī „Jaunu Ziniu" jūsmošana par „Baltijas
tauteešu" eeguvumeem nebija nekas cits, kā jūsmošana par

latveešu buržuāzijas sasneegumeem, kuri preekš latgaleešu

sīkburžuazijas bija kā mērķis.
Tāpat augšminetee „tautas labdari" nebija nekas cits, kā

latveešu bagatneeki, darbļaužu eksploatatori, kuri no savas

leelas virspeļņas atmeta zināmas zumas savas pašas buržuā-

zijas preses uzturēšanai. Tāpēc, raugotees no proletariāta
šķiras veedokļa, par kaut kādeem tautas labdareern te neva-

rēja būt ne runa. Jāaizrāda, ka šīs latgaleešu sīkburžujiskās in-

teliģences grupas atsevišķu cilvēku ideāls bija no trūcigā jeb

vidējā saimneeka dēla, amatneeka v. t. t. kādreiz kļūt par

lieltirgotāju, nama īpašneeku, fabrikantu v. t. t. Tee bija

ideāli, kurus 1010 ikveenas tautibas sīkburžuazija un kuri

zemi liberālisma etiķetes tika pausti latgaleešu „Jaunās Zi-

nias".*)

*) ibid., 85. lpp.
2

) „Latvija", peelikums Nr. 35, 12. febr., 1914. g.
3) Neraugotees uz visu to, J. Kiršs („Agrarjautajums Latgale",

«Spartaks", 1927. g., lpp.) „Dryvas" un „Jauno Ziniu" nesaskanu

šķiriskās būtibas atmaskošanas veetā, F. Kempu un_viņa orgānu .Jau-

nas Zinias" idealizē. Un lai F. Kempa persona iznāktu spilgtāka, tad

J. Kiršs sāk savu raksturojumu no 1905. g. Pec viņa domam, no latga-

leešu inteliģentu grupām «visspilgtākā bija Fr. Kempa grupa": 1905. ga-

dā citu laikrakstu latgaleešeem nebija „kas butu pratuši tik populāri

un saprotami izteikt zemneecibas ilgas (zemneeciba jau vairs ne-

bija veengabala. — K. Š.), kā Fr. Kempa rediģēta „Gaisma", šī inteli-

ģentu grupa saistīja ap sevi visu progresivaki domājošu cilvēku zimpa-

tijas" v. t. t. Tas viss atteecas uz Kempu līdz 1917. gada revolūcijai.
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Stolipina reforma Latgalē tika izvesta no 1906.—1914.

gadam. Šajā reformā radušās un nostiprinājušās kapitālistisko
fermeru saimneecibas Latgalē ekonomiski teecās uz Vidzemi

un Kurzemi, lai ņemtu peemēru no latveešu „peleko baronu"

fermām, kuras ari bija kapitālistiskās attīstibas procesa iz-

veidojums, bet aiz kuru muguras jau bija vairāku desmit ga-

du peeredze. Daudzas kapitālistisko tipa lauksaimneecibas

beedribas, krājaizdevu kases, kreditbeedribas1) v. t. t. Lat-

vijā jau pastāvēja no XIX gadusimteņa 90. gadeem, kuras

pēc 1905. gada ari teecās uz Latgali kā agrāru novadu, kur

izdevigi eeguldit kapitālus, lai pelnitu leelus procentus. Sto-

lipina reformas sākumā šos latveešu buržuāzijas pasākumus

latgaleešu buržuāzijas preekšstāvji apsveica. Tee viņeem

pašeem atnesa eevērojamus ekonomiskus labumus. Tā nodi-

binās sadarbiba starp latgaleešu un latveešu buržuāziju.

XIX gadusimteņa beigās un XX gadusimterka sākumā Lat-

galē valda cariskās Kreevijas neaprobežotā kreevu „činav-
neeku" pārkreevošanās politika. Ekonomiski te vēl galvenee

posteņi polu muižneecibas rokās, bet, sākot ar 1907. gadu, ar

latgaleešu nacionālās buržuāzijas atbalstu, latveešu buržuā-

zijas" kapitāls caur dažādām lauksaimneecibas beedribām ee-

plūst Latgalē un izmanto to.

Šajā laikā latveešu buržuāzija Latgalē organizē tirdznee-

cibu, izved uz tureeni lauksaimneecibas mašinas, nodarbojas
ar meža eksploataciju, linu uzpirkšanu v. t. t. No otras puses

latvju pelekee baroni un uzņēmēji Latgali uzskata kā lēta

darba spēka rezervuāru, kur sūtija savus aģentus vervēt kal-

pus un melnstrādneekus. Uz šādas imperiālistiskās ekonomi-

skās bāzes radusees sadarbiba starp divu nāciju (latveešu un

latgaļu) buržuāziju ilgi vilktees nevarēja. Uz ekonomiskās

konkurences pamata agri vaj vēlu bij jārodas nacionālam

antagonismam starp latveešu un latgaleešu buržuāziju. Un

tiklīdz latgaleešu kalpos, kuri gāja peļņā uz Latviju, sāka ee-

veestees neticiba, daudzi no teem eepazinās ar zocialistu

mācibām un līdz ar to latgaleešu katoļu ksendzu cērpamais

„Ar 1917. g. februāra revolūciju, — pēc Ķirša vārdeem, — mostas ari

Latgale". Un šī mošanās izpaudusees eekš tam, ka „tūliņ pēc revolū-

cijas teek dibināta Latgales tautas partija ar Fr. Kempu preekšgalā",
kurš dibina savu laikrakstu un cīnās ar baznickungeem (18. lpp.). Šāda

koncepcija izdeviga latgaleešu buržuāzijai, jo ta šo buržuāziju idealizē.

Tās pašas_ grāmatiņas citā veetā Kiršs saka, ka no ~1908.—1914. gadam
Latgale pārdzīvo savas tautiskās atmodas laikmetu." Iznāk, ka visi lat-
galeešu tautiskās buržuāzijas izdevumi 1905. g. iznākuši pirms tauti-

skas atmodas, bet 15. lapaspusē Kiršs saka, ka pēc 1905. gada «Lat-

gale sak pamazām mostees", atmodas laiku ta pārdzīvo no 1908.—1914.

g. un 1917. gadā atkal mostas. Vesels juceklis.
x ) Lauksaimneecibas beedribu ziņā Baltijas guberņas Kreevija ee-

ņēma pirmo veetu: ap 1910. gadu Vidzemē bija 129 lauksaimneecibas

beedribas, Kurzemē — 60, Igaunijā — 29. Šajā laikā, no 1909.—1914. g.

Rēzeknes apriņķī nodibinās 17 kreditbeedribas, Daugavpils apriņķī — 14,

Ludzes —
12. Lauksaimneecibu beedribu skaits šajā laikā bija: Rēzeknes

apr. — 10, Daugavpils — 7, Ludzes — 10.
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„avju bars" bija apdraudēts, tad (1911. g.) katoļu garidzneeki

uzstājās pret latgaleešu izceļošanu uz Latviju. Tas bija kon-

flikts starp latgaleešu kulacibas daļu, kuru reprezentēja lat-

galeešu ksendzi, un latveešu nacionālo buržuāziju. Ši kon-

flikta pamatā bija kapitālistiskā konkurence par latgaleešu
piašu zemneecibas masu izmantošanu. Reliģijas jautājums ti-

ka izmantots tikai kā maska katoļu ksendzu īsto eksploata-
torisko nolūku apslēpšanai.

Šo nesaskaņu pirmais atklātais izpaudums bija 1911. ga-

dā kāda latgaleešu katoļu mācitaja vēstule viņu orgānā
„Dryva", kurā tas rakstija:

«Nepretošos tam, ka Baltijā kultūra stāv augstāk, nekā

Latgalē un ka tur var ari vairāk nopelnit, nekā citur, un ar

to ari mācitees saimneecibas ziņā, bet nedrīkst aizmirst, kas

latgaleešus sagaida ticibas ziņā. Kam ir dārga ticiba, tas vis-

pirms izbraucot uz svešureeni, kur nav katoļu baznicu un

kur uz ticibu skatās veenaldzigi, kādreiz pat naidigi, lai labi

apsver, vaj ticibas ziņā nebūs leelaks zaudējums, nekā peļņa
materielā ziņā". Un beigās šis mācitajs eeteic latgaleešeem
lasit garigas grāmatas, sūtit bērnus baznicu skolās un veegl-

prātigi neeet prom uz Vidzemi un Kurzemi.

Sakarā ar visu to sākās šķelšanās latgaleešu inteliģentu

vidū, par kuru jau mēs agrāk minējām. Progresivakeem Lat-

gales buržuāzijas preekšstāvjeem ticibas jautājums neizlikās

par galveno šķērsli ceešakai saimneeciskai sadarbibai ar

Latvijas buržuāziju, jo latveešu buržuāzija pati ari bija par

baznicu, luterticību. Kaut gan baznica ir vispār buržuāzijas

eerocis savas šķiras stāvokļa nostiprināšanai, tomēr latga-
leešu progresīvākā buržuāzijas daļa nevarēja peekrist baz-

nickungeem, kuri uzstājas pret latgaleešu peļņā eešanu uz

Vidzemi un Kurzemi, motivēdami, ka tur tee varot zaudēt

savu katoļu ticibu, atkrist no katoļu baznicas. Tas, protams,

baznickungeem draudēja pazaudēt, kā saka V. Zeimals, „to

vistiņu, kura dēja zelta olas", jo baznica bija galvenais baz-

nīckungu eenākumu avots. Progresivakā latgaleešu buržuā-

zijas daļa tādā veidā kā baznickungi nebija saistita ar katoļu

baznicu. Viņai baznica bija vajadziga ne kā ekonomisks ee-

rocis savas kabatas pildišanai, bet gan kā garigs eerocis,

kurš plašas darbļaužu masas padara paklausigas kapitālisti-
skai eksploatacijai. Un šo lomu jau varēja izpildit ne tikai

katoļu baznica. To jau sekmigi veica ari luterāņu baznica un

dažādas zektes. Tāpēc latgaleešu „pasauligā" inteliģence —

progresivakās sīkburžuazijas un buržuāzijas interešu izteicē-

ja, varēja droši uzstātees pret baznickungeem, kuri aiz kā-

deem tur reliģiskeem aizspreedumeem uzstājotees pret «tau-
tas apveenošanos" un latveešu un latgaleešu buržuāzijas

ekonomisku sadarbibu.

Balstotees uz tadu argumentāciju, latgaleešu garidznee-
ki, izņemot nedaudzas atsevišķas personas, presē sāka kul-
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tivet nacionālo antagonismu, noskaņojot latgaleešus pret

latveešeem, kaut gan vajadzības gadijeenā viņi veenmēr

prata izlīgt ar latveešu buržuāziju sava naudas maka inte-

resēs.

Latgaleešu „pasauligo" inteliģentu grupai, kura repre-

zentēja progresivakos sīkburžujiskos slāņus, reliģijas jautā-

jums nevarēja būt par tādu šķērsli, bet šajā periodā nacionā-

lā antagonisma pirmsākumi ir jau samanāmi ari viņu doku-

mentos.

F. Ķemps savā grāmatā «Latgaleeši", kura iznāca no

drukas 1910. g., ir jau izteicis nemeeru, ka Latgales tirgotāju

un rūpneeku leeluzņēmumi pa leelakai daļai esot cittauteešu

(to skaita ari latveešu) rokās, tā ka «latgaleešeem atleekot
tikai mazas lauku bodites"; kreditbeedribās un kapitālistiskās
kooperācijas uzņēmumos strādājot latveešu tautibas cilvēki,
kuri esot ceešami tikai tik ilgi, kamēr «latgaleešu' tautā ro-

das pašu ļaudis"... Šī pati noskaņa ir ari F. Kempa runā Ri-
gas Latveešu Zinības Komisijas vasaras sapulcē 1911. g., kad

tas sacija:

«Latgaleešu cilts, nākdama tuvāka sakarā ar Rigu un

vispari ar Baltijas latveešeem, ar laiku eeņems to pašu veetu,
kadu ta eeņēma gadusimteņus atpakaļ, kad pati Rigas terito-

rija bija livu rokās un latveešu tautas kodols bija teeši Lat-

gale. Vēsturiskā Latgale bija daudz leelaka par tagadējo.
Bez šaubām, Latgale sūtijusi leelu daļu no teem kolonisteem,
kas gadu desmitus atpakaļ eeņēma livu zemes un līdz jūrai
atspeeda somu elementus... Tomēr latgaleeši izturēja visus

spaidus un liktenim par spīti uzglabāja savu valodu."1)
Pec F. Kempa domam, caur latveešu un latgaleešu bur-

žuāzijas ceešu sadarbību «latgaleešu cilts" nāks «tuvākā sa-

kara ar Rigu" un ar laiku «eeņems to pašu veetu, kādu eeņē-
ma gadusimteņus atpakaļ, kad pate Rigas teritorija-bija livu

rokas un latveešu tautas kodols bija teeši Latgale". Tā tad

latgaleešu uzdevums ir pakāpeniskā ceļā eeņemt Rigu kā

galveno Latvijas rūpneecisko, tirdzneecisko' un kulturelo

centru. Šo domu latgaleešu buržuāzija loloja veenmēr. Tā

pēc 20 gadeem F. Kemps atkal paceļ savu agrāko domu par

Rigas eekarošanu. 2)

Neraugotees uz šo nacionalistisko antagonismu, kurš pa-

stāvēja starp latveešu buržuāziju un latgaleešu buržujiski-na-
cionalistisko inteliģenci, viņi, pretēji latgaleešu katoļu ksen-

grupai, karsti aizstāv ekonomisko sadarbību starp lat-

veešu un latgaleešu buržuāziju. Šī veeniba teek aizstāvēta

ari latgaleešu inteliģences orgānā «Jaunas Ziņias" (1913.—
1915. g.). Buržujiskā konkurence tomēr šo nacionālo antago-

*) F. Kempa runa Zinibu Komisijas vasaras sapulcē 1911. g., ~.ī. D. L."
Nr. 148. 1911. jr.

2 ) F. Kemps. „Jauno Stroume" Nr. 11, 22. martā, 1930. g.
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nismu arveen padziļināja. «Latveešu buržujiskā inteliģence
Latgalē arveen vairāk izspeeda latgaleešus no visām vee-

tām... likuma ziņā latgaleešeem nebija veenadas teesibas ar

latveešeem. Latgaleeši, peem., nevarēja eeņemt skolotajā
veetu, latveetis varēja. Konkurence noveda pee naida, cīņa
norit zem nacionālā karoga. Latgaleešu inteliģences daļa no-

stājas pret «tautas brāļeem" — latveešeem. Viņa atrod at-

balstu sīkzemneeku masās."
1)

Šis nacionālais antagonisms starp latveešu buržuāziju un

F. Kempa grupu peeņem ļoti asu formu, kad 1916. gadā F.

Kemps sāk eeveetot „Dryvā" rakstus zem pseidonima «Re-
formators".

1916. gadā F. Kemps rakstija: «Leela daļa latgaleešu un

laikam visi seloneeši līdz šai deenai uzglabāja sa\u senejo

latveešu valodu, kuru mēs dzirdam tagad Vitebskao guberņā,

Augškurzemē un dziļi Vidzemē aiz Lubanes ezera un Aiveek-

stas upes. Nekāda sveša tauta ar tagadejeem latgaļeem nav

asimilejusees. Latgaleešu otra daļa, kura dzīvoja uz robežas

ar liveem, sakusa ar šeem pēdejeem veenā organismā, tā ka

livu valoda pavisam izgaisa un no ši maisījuma radās jauna

valoda, pēc sava rakstura latviska, bet pēc izrunas, pēc vār-

du skaņas tuvāka somu valodas intonācijai... Tāpēc ari vistī-

rākā latveešu valoda ir ta, kura skan pa Lubānas baseinu,

kur vēsture mums nerāda nekādu maisījumu. Kā dziļāk uz

vakareem no Lubānas un Aiveekstas, tā latveešu valoda ir

arveen vairāk maisita. Kurzemes Lejas galā šis maisijuma

process vēl redzams mūsu deenās: 3000 livu pašreiz beidz

maisitees ar balteešeem, gaisinādami savu valodu."2) Uz-

stājotees pret to, Latvijas buržujiskais valodneeks un etno-

grāfs prof. P. Šmits paskaidroja, ka «vācu kronikā latgaleeši

ir tee, kuri dzīvoja apmēram tagadējā Vidzemē", bet nevis

tagadējās Latgales latgaleeši. «Tagad triju minēto cilšu (kur-

šu, zemgaleešu un sēļu — K. Š.) veetā mēs atrodam latvee-

šus, tādēļ jādomā, ka tik ātra pārlatvošana būs notikusi tu-

vas radneecibas dēļ". Un tālāk P. Šmits spreež, ka «tagade-

jee augšgaleeši (maleeneeši un latgaleeši — K. Š.) laikam bus

gan cēlušees no latveešu un sēļu maisījuma, kurš vēl atro-

das zem kreevu, leišu un poļu eespaida".
3)

No šīm, citatēm ir redzams, ka F. Kemps — latgaleešu

sīkburžuazijas preekšstāvis — cenšas peerādit, ka latveeši

nav īsti latveeši tāpēc, ka tee ir jaukušees ar liveem, un tapec

latveešu valodu skaņas tuvākas «somu valodas intonācijai".
Gluži otrādi, pēc F. Kempa domām, «latgaleeši līdz šai deenai

uzglabāja savu senejo latveešu valodu... Nekāda sveštauta ar

tagadejeem latgaļeem nav asimilejusees". Ta tad latgaleeši

*) V. Zeimals, žnrn. ~Darbs" Nr. 1925. g., 56. lpp.
2

) F. Kemps. „Dryva" Nr. 47, 1916. g.
3) Prof. P. Šmits. „Kas bija senejee latgaleeši". „Līdums" Nr. 133,
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ir tee īstee latveeši. Tādam nacionalšovinistiskam apgalvo-

jumam nav neka kopēja ar vēsturisko pateesibu, kura saka,

ka nav uz pasaules tautibu, kuras nebūtu maisītas, krusto-

tas, to starpā ari latgaleeši. Šo F. Kempa uzskatu vēl skai-

drāki mēģināja formulēt otrs Latgales buržuāzijas preekš-
stāvis Jezaups Trasuns, kurš 1929. gadā rakstija, ka savā vē-

sturiskā gaitā „kurzemneeki un vidzemneeki daudz ko pee-

ņēma no zveedreem un vāceešeem, izauga protestantiskā
idejiskā vadibā un savā attīstibā asimilēja Baltijā dzīvojušās

somu cilts tautiņas (livus, kuršus), kas uz latveešu valodu un

raksturu atstāja leelu eespaidu. Izejot no ta, mēs, latgaleeši,
varbūt varētu pretendēt, lai mūsu izruna, kā vēsturiski vecā-

kā un pēc mūsu gaumes ari daijskanigakā, paliktu par visas

latveešu tautas valodu".1)
Gluži tādus pašus uzskatus pauda ari latgaleešu klerikālu

orgāns „Latgolas Vords", kurš rakstija sekoši:

„Tās ciltis, kas vāceešeem eenākot visniknaki cīnijās,

gāja zudumā. Bet, lūk, latgaleeši, kuri pret vāceešeem ir

visvairāk izturējuši, t. i. nav gājuši uzbrukumā, bet paaevu-

šees ordeņa varai, līdz šai deenai dzīvā veidā uzglabājuši

savas cilts skaidru, nesajauktu asni, vecākās valodas līdzī-

bas, senču likumus un tradicijas, kas ir pat līdz 3000 gadus
vecas un pārejās Latvijas daļās jau sen izzudušas".

2)

Pašķirstot dažādu latgaleešu buržuāzijas nogrupējumu

periodiskos izdevumus, tādus nacionalšovinistiskus definēju-
mus un formulējumus mēs varam atrast gandrīz ikkatrā la-

paspusē. Lai atspēkotu latgaleešu buržuāzijas pretenzijas
būt par „īstās" latveešu tautas preekšstāvjeem, latveešu bur-

žujiskais etnogrāfs un valodneeks P. Šmits cenšas peerādit,
ka, lūk, „vācu kroniku latgaleeši" esot tee, kuri dzīvoja ap-

mēram tagadējā Vidzemē, t. i. tagadejee latveeši. Tagadejee

augšgaleeši — maleeneeši un latgaleeši — esot cēlušees no

„latveešu un sēļu maisījuma, kuri vēl atrodas zem kreevu,

leišu un poļu eespaida". Nav noleedzams, ka bijušo sēļu pil-
nīga asimilešana un ari latgaleešu atrašanās no 1660. līdz

1772. gadam zem Polijas un pēc tam zem Kreevijas nevarēja

neatstāt zināmas pēdas uz latgaleešu valodu, eerašām, dzīves-

veidu. Tāpat ari-livu, kuršu, zemgaleešu v. c. asimilešanās ar

latveešeem, latveešu atrašanos zem Zveedrijas, tad vācu un

beidzot ari kreevu kultūru eespaideem — nepagāja garām,
bet gan savstarpēji eedarbojās un atstāja zināmas pēdas lat-

veešu valodā un kultūrā. Tos faktus nevar noleegt neveens

Latvijas buržujiskais vēsturneeks, ne etnogrāfs, lai ari kā

viņi to nepūlētos darit. Visas minētās parādibas nav vis ja-

noleedz, bet jāizskaidro savā dialektiskā sakarībā. Pastrī-

podams, ka latgaleeši ir atradušees zem kreevu, poļu un leišu

*) Jezoups Trasuns. ~Latgaleešu izredzes". „Jauno Stroume" Nr. 15,
1925. g. 2. zeptembrī.

5
) ~Latgolas Vords" Nr. 47, 1927. g.



36

eespaida, P. Šmits pilnigi apzinigi noklusē, zem kāda eespai-
da vairākus gadusimteņus atradās latveeši. Tas latveešu bur-

žuāzijai ir vajadzigs, lai peerāditu, ka latgaleeši tomēr ir ze-

māka tipa izveidojums, jeb kā polemikā ar latgaleešeem
veens Latvijas buržuāzijas preekšstāvis nosauca latgaleešu
valodu par „latveešu valodas surogātu". Kāds Dr. E. Aker-

mans 1928. gadā mēģināja jautājumu nostādit, itkā latgaleeši
nav „tīrasiņu" latveeši.

1)

Kapitālistiskās konkurences apstākļos radees nacionali-

stiskais antagonisms starp latveešu un latgaleešu buržuāziju
un sīkburžuazijas slāņeem noveda pee tam, ka 8. februāri

1917. gadā F. Kemps rakstija: „Mēs (latveeši un latgaleeši --

K. Š.) neesam saveenojami, mēs esam tik blakus stādami kā

divi neatkarigi tautas organismi".
2) Kaut gan šajās rindiņās

ir ļoti krasi nostādīts jautājums par latgaleešeem, kā atse-

višķu tautibu, tomēr F. Kemps savos uzskatos nav konzek-

vents. Tajā pašā rakstiņā viņš paskaidro, ka latgaleešu at-

šķirība no latveešeem pastāvot eekš tam, ka latveeši esot „pa-

steigušees uz preekšu", bet latgaleeši „palikuši atpakaļ".
„Pussimts gadu starpibas dēļ veenam nevajaga būt par daudz

lepnam, otram nevajaga skumt par savu atpakaļpalikšanu".
Tas esot viss, kas šķirot latgaleešus no latveešeem. Sapro-

tams, ka ta ir tikai tirgošanās, lai latveešu buržuāzija pret

latgaleešu buržujiskeem inteliģenteem būtu labvēligaka un

peeļautu teem būt ari par līdzdalibneekeem pee eenākumu

dalīšanas, kurus latveešu buržuāzija guva Latgalē.
Visi šee materiāli rāda, ka līdz 1917. gadam latgaleešu

un latveešu buržuāzijas antagonisms ekonomiskā laukā un

viņa ideoloģiskais eetērps buržujiskā presē un literatūrā līdz

1917. gadam bija balstīts uz latveešu un latgaleešu buržuā-

zijas šķiru interesēm, konkurenci cīņā dēļ latgaleešu plašu
masu eksploatacijas.

3. Latveešu buržuazijas kolonizatoriskās politikas
pirmsākums Latgalē

Līdz XIX g. s. deviņdesmitajeem gadeem latveešu bur-

žuāzija neko vēl par latgaleešeem neraksta. „Latgale bijā

Baltijas latveešeem sveša. Tee pat ilgu laiku nezināja, ka viņ-

pus Vidzemes austrumu robežas dzīvo vairāki simti tūksto-

šu latveešu (lasi — latgaleešu —K. Š.). Par ]#tgales latvee-

šeem neveens nerunāja; tee nepeedereja pee latveešu kultu-

relās veenibas." Tā rakstija 1913. gadā toreizējais zocialde-

M. Skujeneeks. 1889. gadā par „inflan-
teem" parādās pirmais latveešu apraksts no mācītajā Roze-

neeka periodiskā rakstu krājumā „Sēta, Daba, Pasaule", kul-

tas latgaleešus attēlo kā „polišus", kuros eemīt visādas nelec-

*) .„Burtneeks" Nr. 9, 1928. g.

:
2) F. Kemps. „Sapņi par veenibu". „Dryva" Nr. 6, 8. febr., 1917. g..
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tibas, bet tikai peezīmē, ka viņu dzīslās gan ritot „latveešu
asinis, bet aukstas tikai". Daži pēc tam šīs latgaleešu „auk-

stās asinis" eeteica sildit ar latveešu „nacionalisma uguni".

Latveešu buržuāzijas interese par latgaleešeem bija iz-

saukta no viņu saimneeciskajām interesēm. Sākot no 60. ga-

deem, ar latveešu buržuāzijas nostiprināšanos, daudzi latvee-

šu pelēči pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Latgalē, rentejot jeb

eepērkot par dzimtu folvarkus, pusmuižas, strādājot kā

krodzneeki un muižu pārvaldneeki. 1892. gadā A. Bilenšteins

latgaleešu, jeb kā viņš sauca — „katolisko latveešu" skaitu

bija aprēķinājis uz 189.000 cilvekeem, un „luteraņu latveešu"

eeceļotaju skaitu — 28.000 cilvekeem, katoļu baltkreevu —

7000, un katoļu poļu — 16000.
1) Bez teem Latgalē dzīvoja

ari vēl kreevu vecticibneeki v. c. Jau tautibu sastāvs veen

raksturo, ka Latgalē cīnijās trīs nacionalistiskas tendences.

Poļu muižneeciba latgaleešus mēģināja pārpoļot, sākot jau

no Livonijas laikeem. Kreevu muižneeciba no 1772. gada vei-

ca pārkreevošanas politiku. XIX gadusimteņa otra pusē uz

Latgali savus skatus sāk vērst ari latveešu jaunā buržuāzija.

No 1860. g. līdz 1892. g. no Vidzemes un Kurzemes Latgalē
eeceļojuši ap 28.000 tā saucamo „luterticigo latveešu". Leela

dala no teem jau tūliņ latgaleešeem uzmetās par kakla kun-

geem. Uz ši pamata starp latgaleešeem un latvju eeceļota-
jeem radās nesaskaņas. Latgaleeši savus latveešu kakla kun-

gus lamāja par „čyuļeem", latvju buržuazija_savus_latgaleešu
kalpus par „polišeem", „čangaļeem". Sakara ar tādam slik-

tām savstarpējām atteecibām latgaleešu sīkburžuazijas
preekšstāvis Fr. Kemps rakstija:

„Salīdzinot latgaleešu satiksmi ar kreeveem un ar vid-

zemneekeem-kolonisteem (lasi — latveešeem — K. Š.), jā-

atzīstas, ka ar pirmeem (tas ir ar kreeveem) latgaleeši daudz

labāki un sirsnigaki sader, nekā ar saveem cilts brāļeem —

Baltijas latveešeem. Vaina še meklējama balteešu (lasi
latveešu — K. Š.) uzpūtibā un savādā kundzibā, kādu tee iz-

rada satiksmē ar latgaleešeem.
2) No otras puses, ap 1908.

gadu latveešu buržuāzija pate sevi centās apmeerinat, teicot,
ka latgaleeši „uzlūko luterāņu latveešus kā svešus, tomēr

raugās uz teem, kam savs īpašums, kā uz augstāk stāvošeem

ļaudīm." 3)

Latgaleešu zemnecki vēl XX gadusimteņa sākumā dzīvo-

ja sādžās, kur katram zemneekam peedereja sava zemes strē-

mele. Ikveena ģimene savu zemes strēmeli centās sadalit

starp saveem dēleem, tā ka beidzot zemes strēmele palika
tik neeciga, ka ta nespēja uzturēt visu zemneeka ģimeni.
Daudzi ģimenes locekļi bija speesti eet peļņā uz plašo Kree-

1) Dr. A. Bielenstein. Die Grenzen des lettisches Valksstammes und

der lettischen Sprache v. s. w., 1892., St. Peterburg. S. 24.
2

) F. Kemps. „Latg_aleeši", 37. lpp.
3) Konverzacijas Vardnica, 11, Rigā, 1330. lpp.
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viju. Jau 12. zeptembri 1863. gadā Vitebskas gubernators
Verjovkins ziņoja Viļņas, Kaunas, Grodņas un Minskas ģene-

rālgubernatoram, ka inflantu apriņķu kalpu un bobuļu skaits

esot 100.000.
1) XX gadusimteņa sākumā, ar izeešanu uz veen-

sētām un kapitālistisko atteecibu eeveešanos lauksaimnee-

cibā, mēs redzam, ka Latgalē sāk, tāpat kā Latvijā, parā>
ditees „atsevišķas saimneecibas-veensētas, kuras, vēl pee-

pirkdamas zemi klāt, izvēršas par īstām pelēču saimneecibām,.

pēc Baltijas parauga. Šaīs jauno pelēču mājās strādā ari al-

gas strādneeki. Tee ir vaj nu caurkrituši veensētneeki, kuri,

izeedami no ceemeem un mēģinādami nostātees uz kapitali-
stiskeem pamateem, nav tomēr spējuši konkurēt ar citeem

veensētneekeem un krituši cauri. Un tee strādā pee šeem

pēdejeem kā algādži, nereti uz teem pašeem laukeem, kurus

tee apkopuši kā savu privātīpašumu, bet kurus nu peevee-

nojis pee saveem laukeem uzvārētājs, stiprākais sāncensis.

Bet pa leelakai daļai šee algas strādneeki ir ceema bezzem-

neeki —bobuli, kureem pēc tēva un tēva tēva zemes vairāk-

kārtējas dalīšanas šņore palikusi tik šaura, ka pat izslīdējusi

no kājām, Tee ir bobuli, kureem būda vairs nestāv uz savas

zemes, nerunājot jau par „zemes strēmeli, kur vistu izlaist

pakasitees..." No šee diveem āvoteem — no izputejušeem

veensētneekeem un savu zemes strēmeli izgaisinajušeem
bezzemneekeem (un treškārt, no teem bezzemneekeem, kuri

jau pee brīvlaišanas bija palikuši bez zemes) — smel algas
darbaspēku ne tikai jaunee pelēči, bet ari Latgales muižas,
kuras ari mēģina arveen vairāk nostātees uz kapitalistiskeem
pamateem; no šejeenes plūst ari latgaleešu strādneeki uz

Peterpili un citeem rūpneecibas centreem jau pirms 1905.

gada.
2)

Latveešu buržuāziju, tirgotājus un rūpneekus Latgale
interesēja kā agrārais novads, kur jaeekaro tirgus savām

precēm un ražojumeem. Latgale, pee zinameem apstākļeem,

varēja būt ari milzigs darba spēka rezervuārs Latvijas uz-

ņēmejeem un pelekeem baroneem.

1909. gadā pirmo reizi Latveešu Lauksaimneeku Eko-

nomiskā Sabeedriba uzaicināja latgaleešus peļņā uz Baltiju.

Pacēlās vesela preses kampaņa šajā jautājumā. Laī peeeetu
tuvāk latgaleešeem un reklamētos Latgalē, Latveešu Lauk-

saimneeku Ekonomiskā Sabeedriba 1909. gadā savu orgānu

„Zemkoņis" sāka izdot ar latiņu burteem. Pee tam šī pati

beedriba nodibināja savas nodaļas ari Latgalē, lai tā radītu

savas tirdzneeciskās bāzes. Sakarā ar to pavairojās latga-
leešu pelņā gājēju skaits Latvijā.

~1911. g. uz veenu pašu Jelgavas apkārtni aizgāja ap

500 latgaleešu un šogad (1912. g.) no Rēzeknes apkārtnes

1
) ../lejio 06 y,/Tymmēmih 6s:ia 6aipaKOßh čočbījieft BinečcK. ry6., BnTe6-

ci<cro Oko. Otjl ", Apx. cponn. N> 129, hhr. 80, 1863 r.

2) Klusais. „Latvija un Latgale". 1921. g., «Spartaks", 5.-6. lpp.
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aizceļoja uz Baltiju ap 1200 latgaleešu laukstrādneeku. Visu-

mā šogad (pa 1912. g. pirmo pusgadu — K. Š.) uz Baltiju aiz-

gājusi peļņā ap 2500 latgaleešu"... JLatgaleešu puišeem maksā

80—100 rubļu gadā, kad veetejo laukstrādneeku algas ir ap

200 rubļu." 1) Tā tad latgaleešu eevesteem laukstrādneekeem

latveešu eksploatatori maksāja ne vairāk kā 50% no tām al-

gām, kādas pastāvēja Latvijā. Latgaleešu katoļu baznīc-

kungs Rancans slavēja visus šos latveešu buržuāzijas pasā-

kumus, ko atzīmēja ari „Jaunā Deenas Lapa".
2) Šis pats

Rēzeknes baznīckungs Rancans svētdeenu lūgšanu laikā no

kanceles sludināja deramdeenas, kad no Latvijas eeradišo-

tees aģenti līgt latgaleešu strādneekus. Latvju buržujiskee
laikraksti visas šīs leetas aprakstīja sīki jo sīki. No ta neat-

palika ari demokrātiskā ~.Jaunā Deenas Lapa", kura rakstija,
ka eevērojot laukstrādneeku leelo aizceļošanu uz pilsētām,

uz Eekškreeviju, Sibīriju un Ameriku, Latvijas lauksaimneeki

cenšas eegūt sev labu un lētu darba spēku no Latgales.
Saimneeki šo pasākumu nostādot tā, itkā viņu nolūks būtu

ar laukstrādneeku izrakstīšanu no Latgales veicināt kultur-

darbu, tuvināt latgaleešus latveešeem, mācit tumšeem latga-

leešeem labāku zemes apstrādāšanu un eenesigaku lauksaim-

neecibu, mācit ceenit latveešu tautibu v. t. t.

Šajā laikā Stolipina reformā atplaukušeem Latgales ku-

lakeem ari pašeem bija vajadzīgs lēts darba spēks. Ar stāvot

kulaku intereses, latgaleešu baznickungu laikraksts „Dryva"
aizstāvēja gan latveešu un latgaleešu buržuāzijas tuvināša-

nos, bet sāka propagandēt, lai latgaleešu laukstrādneeki pra-

sa tādas pat algas, kādas maksājot Latvijā, un eet leelakām

partijām uz veenu veetu, lai varētu turetees kopā un uzturēt

savu latgaļu tautibu. Latgaleešu baznickungi saprata, ka ja lat-

galeešu kalpi prasīs leelas algas, tad Latvijas budži viņus
darbā nepeeņems un tee būs speesti atgreeztees atpakaļ uz

Latgali, kur tos gaida pašu latgaleešu kulaki-eksploatatorī.

Tas teeši ari bija vajadzigs Latgales budžeem.

Sākot no 1910. gada, latveešu buržujiskā Rigas Latveešu

Beedribas zinibu komisija uz savām vasaras sapulcēm mēdza

aicināt Latgales buržujisko inteliģenci, kā garigo — mācitajus,

tā ari laicīgo — studentus v. c. 1910. gadā referēja par Lat-

gales apstākleem baznīckungi Rancans un Trasuns un stu-

denti Fr. Ķemps un Kindzulis. Tāpat ari 1911. gadā referēja

mācitajs Rancans un Fr. Kemps. Notika savstarpēja glaimo-

šana. F. Kemps 1911. g. runajai ka latveeši un latgaleeši ir

„dažadas latveešu ciltis, dažādas izloksnes un daudzi attīstī-

bas ceļi, bet viseem veens latveešu gars-, veena kultūra. Šī

ideja mūs lai apveeno un pamudina uz kopēju darbu tautas

laba".
3) Tumšas frāzes par tautu un tautu interesēm runa-

*) „Jauna Deenas Lapa" Nr. 128, 6. jūnijā, 1912. g.
2

) ibid. Nr. 116, 1911. g., 17. maijā.
3) ibid., Nr. 148, 1911., 2. jūlijā.
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ja ari baznickungi Fr. Trasuns un Rancans. Latveešu bur-

žuāzija rakstija, ka:

„Inflanteeši beidzamā gadusimtenī tik attāļinajušees no

Baltijas latveešeem, ka viņi palika uz veetas stāvam, kamēr

mēs aizgājām pa attīstibas ceļu tālu prom. Būtu laiks at-

skatitees atpakaļ un sneegt roku savai jaunākai mā-

sai, lai vilktu viņu sevīm līdz iz miglas blāķeem uz saulai-

neem gaismas klajumeem".1)

Šī „rokas sneegšana" tika domāta veenigi latveešu grā-

matu drukāšanā latiņu burteem un latgaleešu kalpu eksploa-
tacijā par 50% mazāku atlīdzibu.

Tika teikts, ka „inflanteeši ir musu tautas pabērni,
kurus vajag saistit ceešaki ap tautas celmu".2)

Vaj ari „Latgale ir latvju zemes pastaritis, kas tāļu ee-

pakal palicis vecākai māsai Latvijai". 3) „Latgaleešu novadi

ir latveešu tautas pamirušas daļas, kuras mums jāatdzīvina
un jāved pee apziņas".

4) Latveešu buržuāzijas kolonizato-

riskos centeenus visspilgtaki formulēja bijušais z.-d. mazi-

neeks, tagadējais nacionalfašists, M. Skujeneeks, sastāvot vēl

mazineeku rindās. Pēc viņa domām: „Baltijas latveešeem

Latgale ir vajadziga kā rezervuārs jauneem kultureleem spē-
keem un latgaleeši, savukārt, atrod Baltijā visērtaki peesavi-

najamo garigo kultūru un vispeemērotako saimneecisko kul-

tūru".
0) Pēc Latvijas valsts nodibināšanās M. Skujeneeks

zocialdemokratu mazineeku orgānā
6) rakstija: „Latgalei

pēc eespējas drīz jasakūst ar Latviju". Šajā ziņā nebija ne-

kādas starpibas starp z.-d. -politiku un cariskās Kreevijas poli-

tiku, kura centās Latgali drīzāk sakausēt ar Kreeviju.

Tādus pašus uzskatus pauda ari demokrātiskā „Jaunā
Deenas Lapa", rakstīdama: „Jo leelaka tauta, jo leelaka ee-

spēja viņas kulturelai uzcelšanai. Ja latgaleeši top kreevi vaj

poļi, tad zūd vairāk, kā ceturtā daļa no latveešu tautas un

līdz ar to latveešeem ir mazāk izredzes uz dziļas un plašas
kultūras dzīvi".7)

M. Valters 1914. gada rakstija:

„Musu centeeni bija vaditi no veenas domas: ka latgalee-
ši peelīdzinami latveešeem"... 8)

„Lai runājam atklāti: latveešu centeeni uz latgaleešu pee-

tuvinašanu, kādi tee izpaužas līdz šim, ir bijuši noteikti no

*) Sp. P. „Vel kads vārds inflanteešu leeta". «Apskats", peelikums,

apr., 1905. g.
2 ) „Konverzacijas Vardnica", 11, Rigā, 1908. g. Vārds „lnflantija".
3
) „Jauno Ziniu" redakcijas uzsaukums: „Baltijas tauteeši!" „Lat-

vija", peelikums Nr. 35, 12. febr., 1914. g.

*) O. Svenne. „Vecā un Jaunā Latgale". Rigā, 1923. g., 32. lpp.
5) M. Skujeneeks. ..Nacionālais jautājums Latvijā". 1913. g., 252. lpp.
6) „Darba Bslss" Nr. 6, 1921. g.
7

) „Jauna Deenas Lapa" Nr. 142, 25. jūnija, 1914. g.
8) Dr. Miķelis Valters. „Mūsu tautibas jautājums", 1914. g., 146. lpp.
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peelīdzinašanas un asimil ēšanas idejas un ir

jābrīnās, ka latgaleeši uz to nav skatijušees ar vēl leelaku

rūgtumu". 1)

„Bet, lai nemaldamees, peenaks bridis, kur latgaleešu
darbineeki sāks skatitees uz mūsu" asimilešanas centeeneem

no cita veedokla, peenāks brīdis, kur viņu psiholoģijā notiks

lūzums un ja pee laika neskatisimees uz latveešu atteecibām

citādi, kā līdz šim, tad var notikt, ka šaīs atteecibās eejaucas

jūtas"... Šis naivais demokrāts eeteica latveešu un latgaleešu
atteecibās uzlabošanu caur „kulturas autonomijas" došanu

latgaleešeem.

Bijušais zocialdemokrats M. Skujeneeks 1913. gadā rak-

stija: Jaeevēro, ka latgaleešu mazais skaits un viņu naba-

dzība neatļauj viņeem radit daudzmaz eevērojamu pastāvīgu
literatūru. Tāda ari nav vajadzīga, jo nav šķēršļu, kuri

neatļautu abām latveešu tautas dalām (latveešeem un latga-

leešeem. — K. Š.) saplūst veenā kopibā". 2)

Propagandēdams drīzāku latgaleešu asimilāciju, M. Sku-

jeneeks vēlāk bij speests atzīt, ka „nevar šaubitees par to,
ka Latgale veenmēr daudzējādā ziņā atšķirsees no pārejās

Latvijas, jo nav līdzekļu, ar kuru palīdzibu varētu izdzēst no

Latgales vēstures 250 gadu īpatnējās attīstības posmu". 3)
*

No teiktā šajā nodaļā varam taisit sekošu slēdzeenu.

Jau ilgi pirms 1917. g. revolūcijas pastāvēja nacionāls anta-

gonisms starp apspeesto nāciju — latgaleešeem un apspeede-
ju nācijām — poleern, latveešeem v. c. Šis antagonisms bija
izsaukts no komandējošo nāciju koloniju politikas, kuru viņas
mēģināja izvest Latgalē, lai izmantotu plašas latgaleešu ma-

sas un veetejas bagatibas. Jaunā latgaleešu buržuāzija ar

to nebija apmeerinata. Tirgus konkurences cīņā ar koman-

dējošām nācijām latgaleešu buržuāzija mēģināja nodrošināt

savu ekonomisko stāvokli.

Šļ buržuāzijas cīna dēj leelakas peļņas noritēja, zemjia-

donaļjL jiiUļpga. Tajā teek ccrau tas ari latgaleešu zemneeci-

6ās un strādneecibas masas.

Tomēr visa šī nacionālā cīņa, kura līdz 1917. g. noritēja
starp latgaleešu, latveešu v. c. buržuāziju, parādija, ka nacio-

nālā apspeestiba nav iznīcināma, eekams nav iznīcinātas šķi-
ras, imperiālistiskais karš parādija, — saka b. Staļins, —

un pēdējo gadu revolucionārā praktiķa vēl leeku reizi pastip-
rināja, ka:

1. nacionālais un koloniālais jautājumi neatdalāmi no jau-
tājuma par atsvabināšanos no kapitāla varas.

4) ibidem.
2
) M. Skujeneeks. «Nacionālais jautājums", 1913. g., 280. lpp.

8) M. Skujeneeks. «Latvijā", 1927. g., 185. lpp.
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2. imperiālisms (kapitālisma augstākā stadija) nevar eksi-

stēt bez koloniju un nepilnteesigu nāciju politiskas un ekono-

miskas apspeešanas;
3. nepilnteesigas nācijas un kolonijas nevar tikt atbrīvo-

tas bez kapitālisma varas gāšanas;

4. proletariāta uzvara nevar būt peeteekoši stipra bez

nepilnteesigu nāciju un koloniju atbrīvošanas no imperiālisma
spaida".

Viss tas rāda, ka nacionālais jautājums var tikt galigi
izlemts caur proletārisko revolūciju. Pēc Oktobra revolūci-

jas 1917. g. nacionālais jautājums ir proletāriskās revolūcijas

sastāvdaļa, kad pirmā veetā teek stādits jautājums par prole-
tariāta diktatūru.

1917. g. Oktobra revolūcija Kreevijā atklāja jaunu vispa-

saules zocialistisko revolūciju laikmetu, kad nodibinājās pro-

letariāta diktatūra Kreevijā un koloniālo tautibu nacionālā

atbrīvošanās cīņa no imperiālisma paceļas uz augstākas pa-

kāpes i reetumos, i austrumos.
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IIINODALA

Latgales jautajums Oktobra revolucijas un Padomju

Latvijas laikā

1. Latgales jautajums Latvijas proletāriskā revolucijā

Sakarā ar 1917. gada februāra revolūciju Kreevijā no

carisma apspeesto tautibu vidū atdzīvojās buržujiski-demo-

kratiskās kustības un spreedumi par patstāvibu. Kā tas no-

tika starp latveešeem un latgaleešeem? Kā zināms, sākot no

1905. g., latveešu izvirzīja lozungu „Brīvā Latvija
brīvā Kreevijā". Šis lozungs negāja tālāk par prasibu pēc

Baltijas nacionālās zemstes un Kreevijas konstitucionelo mo-

narķiju. Interesanti atzīmēt, ka pirms 1917. gada revolūcijas

Pēterburgā grupējās latveešu buržuāzijas preekšstāvjī
A. Bergs, V. Olavs, Čakste, Būmanis v. c, kuri nodibināja

latveešu buržuāzijas reakcionārā spārna avizi „Baltija". Ap
šo avizi pulcējās ari melnsimtneeciskee latveešu domneeki

Goldmanis un Zālits. 1916. gada beigās šī buržuāzijas grupa

sastādija savu Vidzemes un Kurzemes zemstes pašvaldibas
projektu, zem kura valsts Domes «progresīvais bloks" (libe-
rālā buržuāzija) deva savus parakstus preekš eesneegšanas

apspreešanai Valsts Domē. Šajā laikā Pēterburgā notika

latgaleešu katoļu mācītāju, inteliģentu un minētās latvju bur-

žuāzijas grupas apspreede, kura nolēma, ka Latgale būtu

peeveenojama pee Vidzemes un Kurzemes nacionālās zem-

stes. Sakarā ar to latveešu buržuāzija' no avizes „Baltija"
aprindām bija greezusees pee valsts domes „progresivā blo-

ka" un runājusi, vaj nevarētu Vidzemei un Kurzemei peevee-

not ari Latgali, lai tās sastāditu veenu administratīvu veeni-

bu. Uz to valsts domes „progresivais bloks" esot atbildējis,
ka viņš nevarot dot parakstu tādam pašvaldibu projektam,
kas saistits ar Vitebskas guberņas robežu grozīšanu. To uo-

klausijušees cariskai eekārtai padevigee latvju buržuji, tam

ari peekrita un Latgale palika neminēta latveešu buržuāzijas
sastadita Vidzemes un Kurzemes zemstes projektā.

1917. gada sākumā latgaleešu avizē „Dryva" F. Kemps
asi kritizē latvju buržuāziju, ka tai nav peetikusi drosmes
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minēt ari Latgali savā projektā. Kemps pārmeta ari valsts

domes deputātam Goldmanim, kurš, organizējot patriotiskos
latveešu bataljonus, savā 1915. g. 19. jūlija uzsaukumā ne-

esot atsevišķi uzaicinājis latgaleešus, lai tee, kopā ar vidzem-

neekeem un kurzemneekeem, eestātos latveešu pulkos. Pēc

tam. kaut gan daudzi latgaleeši esot eesrtājušees latveešu ba-

taljonos, tomēr, kā par kaunu latgaleešu buržuāzijai, „ne-

veens bataljons nedabūja godā sauktees par latgaleešu batal-

jonu, bet tajā pašā laikā tāds gods bija dots sen zudušai zem-

galeešu ciltij, bet vēsturiski dzīvā līdz šāi deenai „Latgalija"

palika malā.1) Kad F. Kemps par to uzstādijis jautājumu

patriotisko latvju bataljonu organizatoreem, tad tee atbildē-

juši: „latgaleešeem vajag sakust ar latveešeem kopā. Latga-
les bataljons raditu Latgales separātismu".

Kā redzams, F. Kempa patriotiskās jūtas pret Kreevijas

monarķiju būtu pilnigi apmeerinatas, ja melnsimtneeciskee

latvju domneeki (Goldmanis un Zālits) būtu pratuši paspēlēt
uz latgaleešu sīkburžuja patriotisma stīgām. F. Kempa uz-

skats principieli ne ar ko neatšķīrās no latveešu buržuāzijas

uzskateem, izņemot to, ka viņš bija eetērpts latgaleešu na-

cionālisma formā. Šajos jautājumos Kempa grupai radās ne-

saskaņas ari ar latgaleešu ksendzeem, kuri veenojās ar lat-

veešu buržuāziju, zemstes projekta apspreešanas laikā un vē-

lāk. F. Kempa grupa 1917. g. nodibināja buržujiski-opozicio-
naro „Letgolas tautas partiju", kura izdeva avizi „Liaužu
bolss". Ta peeleetoja visdemagoģiskākos līdzekļus cīņā pret
leelineekeem (apvainojot tos sadarbibā ar ksendzeem v. ej.

Maskavā tajā laikā grupējās latveešu buržuaziskee inte-

liģenti: Bankavs, E. Blanks, Akuraters, K. Upits, V. Eglits,
Maderneeks, P. Dale v. c. Šee inteliģenti izdeva avizi dzim-
tenes Atbalss", kura visu laiku eeņēma kontrrevolucionaru

nacionalšovinistisku poziciju. 1916. g. „Dzimtenes Atbalss"

Nr. 74. K. Upits rakstija, ka ar leelo pasaules karu sākotees

brīvākas vēsmas, Marksa zocialistiskee ideāli atdzimstot na-

cionālismā. Karš esot parādījis, ka visu zemju proletareeši

neesot brāļi v. t. t. Šī grupa 1917. g. jūnijā nodibināja lat-

veešu nacionaldemokratu partiju, bloķē jās ar kreevu „tautas
zocialisteem" un Kerenska „trudovikeem". Viņi aizstāvēja

sekošus lozungus: „Brīvā Latvija — brīvā Kreevijā", „Visu
preekš tautas, ar tautu", „Nost šķiru naidu" v. t. t.

Kad gāja diskusija starp F. Kempu un latvju buržuāziju,
E. Blanks paziņoja, ka, izņemot Pēterburgas latvju buržuāzi-

jas grupas laikrakstu „Baltija", visas latveešu buržujiskās

avizes esot nosodijušas latvju valsts domneeku zemstes pro-

jektu, no kuras izslēgta Latgale. Lai pališķetu latgaleešu
Lmržuazijai un parāditu tai līdzjūtibu, latvju nacionaldemo-

kratu preekšstāvis E. Blanks rakstija, ka „latgaleešu izloksnei

nevajaga zust... Latgaleešu izloksnē skan pirmatnējās latvee-

*) F. Kemps. „Darišana kārtojas". „Dryva" Nr. 1, 1917. g.
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šu zemneeku tautas burvigās skaņas", kurās eemeesots „re~

liģiski-mistiskais elements", kurš būšot „dzīvibas ūdens urb

fundaments" latveešu literatūras valodai.1)

Šajā laikā latgaleešu katoļmācitaju orgānā „Dryva" pa-

rādās latveešu buržuāzijas lozungs „Brīvā Latvija — brīvā

Kreevijā", pārfrāzēti —r „Lai dzīvo brīvā Latgale brīvajā ap-

veenotā Latvijā!" Tee latgaleešu buržuāzijas preekšstāvji,
kuri peekrita Latvijas un Latgales apveenošanai, no sava vi-

dus izvirzīja organizācijas komisiju, kurai vajadzēja sasaukt

latgaleešu kongresu.

Latgaleešu kongress sanāca 26. aprilī, 1917. g. Kon-

gress bija noteikti kulacisks. Viņā peedalijās gandrīz visi

latgaleešu tautibas katoļu ksendzi, no patriotiskām latveešu

strēlneeku daļām — oficeeri, valsts domes deputāts Zālits

v. t. t. Kemps, sevišķas demagoģijas ceļā, mēģināja dabūt

savā pusē kongresa vairākumu. Mitiņos, tas savās runās sita

uz katoļticīgo jūtām, stāstidams, ka latgaleešu ksendzi zai-

mojot katoļu ticibu, esot luterāņu latveešu peekriteji, gribot

latgaleešu zemneekus pārdot latveešu krodzneekeem, padarit

tos par latveešu saimneeku kalpeem v. t. t. Pēterburgas lat-

galeešu strādneeki uz kongresu bija atsūtijuši ari savus dele-

gātus. Dzirdot Fr. Kempa un viņu peekriteju runas, ka ap-

veenošanās ar latveešu darbļaudīm nozīmējot latgaleešu pār-
došanu latveešu „pelekeem baroneem" verdzibā, no sākuma

Pēterburgas latgaleešu strādneeku delegāti pakļūst zem

Kempa eespaida. Bet drīzi veen „Peterburgas latveešu strād-

neeku preekšstāvji (37 delegāti) aizgāja no kongresa, kad sa-

prata, ka tas nav darbļaužu kongress". 2) Jaunatnes delegāts
J. Zveedrs turpat kongresā ari uzstājās pret F. Kempu. Kon-

gress izvēlēja Latgales zemes padomi, kurai tika uzdots cen-

stees atdalit Latgali no Vitebskas guberņas un peeveenot to

Latvijai. Ar to latgaleešu buržuāzija un kulaciba gribēja no-

robežotees no Kreevijas revolūcijas. Šī jaunizvēletā zemes

padome bija noteikts latgaleešu buržuāzijas orgāns, kurš ap-

veenoja ne tik veen latgaleešu buržuāziju, bet ari zināmu

poļu muižneeku daļu.
3) Šo Latgales nacionālo padomi, ku-

ra pretendēja būt par augstāko valsts orgānu Latgalē, juri-
diski neveens par tādu neatzina. Viņa nīkuļoja. Latgaleešu
trūcigās un vidējās zemneecibas masās viņai nebija eespaida.
Tās tajā laikā svērās uz to pusi, kuri runāja, ka Latgalei ja-

paleek pee Vitebskas guberņas. Par Latgales peeveenošanu-
Latvijai tās nerunāja.

1917. gada vasarā, kad leelineeku eespaids visur auga, ka

pastiprināja jūliju deenu plašās masu demonstrācijas Pēter-

burga, kuras gāja zem'leelineeciskeem karogeem, tad kontr-

*) „Dryva" Nr. 4, 1917. g.
2

) V. Zeimals. „Sabeedriskas attīstibas un revolūcijas gaita Latgalē".
„Jonia Zvidras piminiai", «Spartaks", 1920. g. 65. lpp.

3) J ibidem, 66. lpp.
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revolucionaree spēki atdzīvojās. Kopā ar kreevu kontrrevo-

lucionareem un ārzemju interventu organizatoreem dažāda

tipa nacionālisti zvērēja savu veenibu cīņā pret leelineekeem.

Šajā laikā kāds leišu nacionālists Dr. Sļuņa eerosmaja jau-

tājumu, ka latveeši un leiši esot radneecigas tautas un tapēu

vajagot dibināt Leetavas-Latvijas republiku. E. Blanks rak-

stija, ka apveenotees uz federativeem pamateem ar Kreevi-

ju, kur leels eespaids leelineekeem, esot neizdevigi. „No 80

miljonu leelkreevu tautas ir jābaidās, no 6 miljonu leišu tau-

tas, kuru attīstības līmenis zemāks par latveešeem, latvee-

šeem breesmas nedraud". Tāpēc — „lai dzīvo Leetavas-

Latvijas republikas ideja!"
1) F. Kemps savā laikrakstā JLiau-

žu Bolss" pauda melus, ka leelineeki bloķejotees ar katoļu
ksendzeem. „Tas peekrita, — saka V. Zeimals, — Latgali

peeveenot Baltkreevijai, Polijai, Leetavai, bet nekādā zinā

nepeekrita peeveenot Vidzemei un Kurzemei".
2)

No pašas 1917. g. februāra revolūcijas pirmās deenas

buržuāzija bija kontrrevolucionars spēks, kura gatavoja cīņu

pret1revolūciju. Viņa atteicās no Kreevijas republikas izslu-

dināšanas un izsauca uz Pēterburgu ģenerāli Korņilovu, lai

tas organizē buržuāzijas spēkus pret revolūciju. Latvju bur-

žuāzija šinī ziņā nebija izņēmums. Viņas ideāli nekad tālāki

par nacionālo Vidzemes un Kurzemes zemsti negāja. Viņu

pilnigi apmeerinaja konstitucionelā monarķija Kreevijā, pee

kuras, pēc viņas domām, lozungs: „Brīvā Latvija — brīvā

Kreevijā" tiks izvests dzīvē. „Brīvo Kreeviju" latveešu bur-

žuāzija arveen saprata kā konstitucionelu monarķiju, kura lat-

veešu guberņām dos nacionālu zemsti.

Pēc Oktobra revolūcijas, kad valsts vara pārgāja strād-
neeku-zaldatu deputātu padomju rokās, kad senā, apspeestā

Kreevijā pateešām pārvērtās par „Brīvo Kreeviju", tad latvju

buržuāzija svērās uz otru pusi. Viņa eeslēdzās vispasaules

imperiālistu pretpadomju ķēdē, lai cīnitos pret proletariāta

diktatūru. Teeši šajā laikā latveešu buržuāzija savu agrāko

lozungu — „Brīvā Latvija — brīvā Kreevijā" — vairs neuz-

turēja. Viņa jau bija sataustijusi sakarus ar vācu imperiāli-
stisko kara virsņavēlneecibu cīņā pret leelineecisko Kreeviju,
kur vaidija proletāriskā diktatūra. Latveešu buržuāzija, ko-

pā ar zocialdemokrateem, mazineekeem tikai pēc Oktobra

revolūcijas izvirzīja lozungu — „Patstāvigu Latviju, neatka-

rīgi no Kreevijas".
3) Šajā laikmetā tāds lozungs bija jau

kontrrevolucionars lozungs. Šo lozungu atbalstīja ari latga-

leešu buržuāzija, kura ari bija nemeerā ar Oktobra revolūci-

jas proletāriskām uzvarām. Latgaleešu buržuāzijai nebija pa

*') «Dzimtenes Atbalss" Nr. 52, 8. juJijā. 1917. g.
2) „Jonia Zvidras piminiai", 68. lpp.
3) Jo par patstāvigu Latviju tādos apstākļos nevarēja būt ne runa.

Viņa varēja būt tikai atkarīga no imperialisteem — «buferu valsts", vērsta

pret proletariāta diktatūru.
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ceļam ar leelineekeem. Viņai atlika veenigais ceļš — atdah-

tees no Padomju Kreevijas un kopā ar Latvijas buržuāziju

greeztees pēc palīga pee Vakareiropas kapitalisteem, lai tā

aizstāvētu savas kapitālistiskās pozicijas. Un 1917. g. Okto-

bra deenās, — saka b. Klusais, — kad Latvijas buržuāzijas

preekšstāvji Nonāči bija paši speesti aizeet no demokrātiski

vēlētās Vidzemes Zemes Padomes, bet latgaleešu Kambaļl,

Laizāni bija speesti ņemt kājas pār pleceem un bēgt no Lat-

gales. Kad visā Kreevijā jau bija Oktobra revolūcijas preekš-
vakars, tad šee kapitālisma Kaini naktī slepeni salasījās uz

savu Latveešu Pagaidu Nacionālo Padomi Valkā, pirmo reizi

deva konkrētu, reālu saturu savai akcionārai beedribai „pat-

stāvigai Latvijai", uz 2—3 izbēgušu latveešu kulaku peekri-
šanu, eeslēgdami šās kompānijas eksploatejamās zemēs bez

Kurzemes un Vidzemes ari Latgali; kopigi apspreeda sūtāmos

lūgumrakstus ārzemju kapitalisteem un viņu ģeneraļeem pēc

bruņota palīga; kopigi gatavoja slepus no muguras dunča

dūreenu latveešu un latgaleešu darba cilvekeem, kuri, neska

totees uz viseem beedinajumeem, gatavojās jau ņemt visu

varu savās rokās."

Tas notika Valkā 1917. gada novembrī. Šīs Nacionālās

Padomes inciatori, galvēnam kārtam, bija ta latveešu buržuā-

zijas kontrrevolucionaru grupa, kura grupējās Pēterburgā ap

minēto avizi „Baltija". Tādā kārtā ideja par buržujiski-

demokratisko Latviju, neatkarigu no pateešām brīvās Kree-

vijas (kurai latgaleešu buržuāzija atdeva ari Latgali), dzima

pēc Leelās Proletāriskās Revolūcijas cīņā pret proletariāta
diktatūru Kreevijā. Vidzemē, kura vēl nebija okupēta no vā-

cu karaspēka, pateesibu sakot, noteicošais vārds bija leelinee-

ciskajam „īskolatam" (Latvijas, Strādneeku, Bezzemneeku

un Kareivju Deputātu Padomes Izpildu Komitejai). Šajā_ lai-

ka noteek ari Latgales Padomju kongress, kurš izvēlēja
ņreekšstāvjus sakaru uzņemšanai ar Vidzemes leelineeci-

skajeem padomju varas organeem. Latgales preekšstāvji eera-

dās otrā Vidzemes strādneeku, bezzemneeku un strēlneeku

kongresā, kurš notika 16. decembrī 1917 g. Tā tuvinājās ar-

veen vairāk Latvijas un Latgales leelineeciskās daļas, bet

tas nebija ilgi. Ap 1918. g. februāri visa Latvija un Latgale
teek okupēta no vācu ķeizararmijas pulkeem. Šo gadijeenu

izmanto latveešu un latgaleešu buržuāzija, lai organizētos

pret proletariāta diktatūru. 1918. gada novembrī zem vācu

okupācijas karaspēka apsardzības notika latveešu buržuā-

zijas, latgaleešu ksendzu un zocialdemokratu mazineeku va-

doņu plejādes apspreede. Šī apspreede notika pee kopēja

„godmeelasta" galda, kur tee paši sevi pasludināja par

„Latvijas tautas padomi", izvēlot savā preekšgalā latvju ku-

lacibas preekšstāvi K. Ulmani. Tā 1918.' g. novembrī tika

proklamēta „Latviias valsts neatkarība". Šī valdiba greezās

pee Vācijas monarķistiskās okupācijas varas, lai ta palīdz
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nostiprināt latvju buržuāzijas varu pār strādneecibu. Kā at-

līdzinu vācu monarķisteem par pakalpojumu latvju buržu-

āzija solija ne tikai pilsoņu teesibas veen, bet ari zemi

Latvijā. 1)
Sakarā ar Vācijas revolūciju, Vācijas ķeizariskā armija

sāka irt un viņas atleekām nebija pa spēkam pretīm stāvēt

sarkaneem latveešu strēlneeku pulkeem, kuri attīstija savu

kara darbibu pret kontrrevolucionaro vācu ķeizararmiju.
1919. gada 2.— 9. janvārī Rigā eesākās strādneeku bruņota
sacelšanās, kura, atbalstita no revolucionārām latvju strēl-

neeku dalām, saņem varu savās rokās. Latvijas buržujiskā
valdiba kopā ar vācu ķeizararmiju atleekām bēga uz Leepa-
ju, no kureenes ta atkal greežas pee ārzemju imperialisteem
dcl palīdzibas.

Te nākas aizrādit, ka jau 4. aprilī 1917. gadā b. Ļeņins
savās vēsturiskās tēzēs „par proletariāta uzdevumeem šinī

revolūcijā" norādija, ka revolūcijas ši momenta īpatniba pa-

stāv pārejā no revolūcijas pirmā etapa, kurš proletariāta ma-

zas apziņas un organizētības dēļ nodeva varu buržuāzijai,—
uz otru viņas etapu, kuram jānodod vara proletariāta un trūci-

gās zemneecibas slāņu rokās. Tā tad janoteek februāra bur-

žujiskās revolūcijas pāraugšanai proletāriskā. Kā tas notika?

No pašas pirmās 1917. g. revolūcijas deenas buržuāzija

neeeņēma noteicošo lomu revolūcijā. Revolūcijas izcīnitajs

ir proletariāts, kurš eet cīņā saveenoti ar zemneeci-

bas masām. Zemneecibas labāko dalu imperiālistiskais karš

ir atrāvis no savām saimneecibām. Ta ir savākta kopā uz

kara frontes, apbruņota. Ilga atrautiba no mājām, grūtais

stāvoklis, nogurums no kara, slikta apgādiba uz frontes —

tas viss revolucionarizeja zemneecibu zaldātu šineļos. Norū-

dītais politiskās cīņās, streikos, pilsētas proletariāts dzīvo

ar zemneecibu kopā veenā kazarmē, izceeš veenadu likteni,

kļūst par zemneecibas organizētāju, politisko vadoni, skolo-

tāju. Apbruņotā zemneecibu zem proletariāta vadibas veenās

kazarmēs bija leelakais revolucionārais spēks.

Blakus pagaidu valdibai stradneeciba un zemneeciba

rādija savus valdibas orgānus— strādneeku un zemneeku

1) Latvijas zocialnodeveji (zocialdemokrati) šo Latvijas buržujisko

revolūciju, kur pee valsts varas nāca darblaužu apspeedeji un strādneeki

un_bezzemneeki tika pavisam atstumti, iztēlo, ka nu_„ciņas beigušas ar

strādneeku un bezzemneeku uzvaru. Šo cīņu rezultāta — Latvijas repu-

blika". (Skat '0. Brikšķis. Roberta Rudža nekrologu, „Zocialdemokrats"
Nr. 103, 10._maijā, 1933. g.). Tas viss_ teek drukāts zocialdemokratu

centralorganā ar trekneem burteem tajā laika, kad Latvijas ceetumi ir

pārpilditi ar komunisteem un kreiseem strādneekeem, kad fašistiska ku-

stiba peeaug, kad galigi teek likvidēta saeimas strādneeku-zemneeku

frakcija v. t. t.

Pat vēl vairāk, Latvijas z.-d. partijas preekšsēdetajs Fr. Menders

uzsver, ka ~Latvijas valsts, neskatotees uz to, ka viņa ir pilsoniska

valsts, ir leels eeguvums kulturelā ziņā latvju tautai. Pasargāt šo eegu-

vumu, izveidot vinu ir zocialisma (!) uzdevums". („Domas" Nr. 1,

1924. g.).
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padomes. Rodas divu valdibu zistema — pagaidu valdiba un

strādneeku un zemneeku deputātu padomes. 1917. g. 22. ap-

rilī beedrs Ļeņins rakstija, ka veena no Kreevijas 1917. gada
revolūcijas eevērojamakām atšķiribām ir divvaldibas ziste-

mas rašanās. Blakus buržujiskai pagaidu valdibai radās

vēl vāja, pirmajā dīglī, bet jau pastāvoša un augoša otra val-

diba: Strādneeku un Zaldātu deputātu padomes. Padomes no

sākuma beeži veen ir eseru un mazineeku rokās, kuri fak-

tiski bija buržuāzijas aģenti strādneeku un zemneeku vidu.

Leelineeku partija ar b. Ļeņinu preekšgalā bija visu plašo

darblaužu masu interešu izteicēja. Leelineeku uzdevums bija

no strādneeku masām izolēt un atmaskot tādas izlīdzēju par-

tijas, kādas bija zocialistu-revolucionaru un mazineeku par-

tijas, eekarot savā pusē strādneecibas un trūcigās zemnee-

cibas vairākumu, neitralizējot vidējo zemneecibu. Leelineeku

partijas lozungi vispilnīgāk atbilda visu darblaužu revolucio-

nārām prasibām. Tāpēc strādneeku bruņotā sacelšanās

1917. g. oktobrī nodeva valsts varu proletariāta rokās zem

leelineeku partijas vadibas.

Zocialdemokratu, zocialrevolucionaru un citu izlīdzēju
partiju kontrrevolucionarās lomas raksturošanai aizrādisim

te uz sekošu faktu: 1917. g. buržujiskā pagaidu valdiba Kree-

vijā eeņēma naidīgu poziciju pret nacionālo atbrīvošanās

kustibu Ukrainē. Kad 1917. g. 10. jūnijā Ukraines Centrālā

Rada izdeva tā saucamo „univerzalo aktu", kurš tika pee-

ņemts ari no Visukraines kareivju kongresa, kurā tika pazi-
ņots: „Neatdalotees no Kreevijas, neatraujotees no Kreevijas

valsts, lai Ukraines tautai uz savas zemes būtu teesibas

pašai noteikt par savu dzīvi"... Sakarā ar to pagaidu val-

diba nolēma komandēt uz Ukraini valdības locekļus — eseri

Kerenski, zocialdemokratu (mazineeku) Ceretelli un cukur-

fabrikantu Tereščenko. Sakarā ar šīs delegācijas eeņemto
stāvokli radās konflikts pagaidu valdibā. Ministri-kadeti Ma-

nuilovs, Šingarevs, Šahovskis un Ņekrasovs paziņoja par at-

kāpšanos. 2. jūlijā Valsts Dome sarīkoja speciālu valstsdom-

neeku_ privātu apspreedi, kur leela dala kadetu preekšstāvju
uzstājās un nosodija pagaidu valdibu, ka ta vedusi sarunas

ar Ukraines Radu. Šajā apspreedē uzstājās eevērojams bur-

žuāzijas preekšstavis Bubļikovs, kurš deva spilgtu raksturo-

jumu zocialrevolucionareem un mazineekeem no kontrrevo-

lucionara veedokļa.

Bubļikovs eesāka no Monteskjē uzskatu citēšanas, ka

„mazai valstij ir jābūt republikai, vidējā apmēra valstij — mo-

narhijai, bet leejā valsts var turetees tikai pee despotijas".
Ta tad Kreevijā, kā leelā valstī, ir vajadziga despotija. Vēl
vairāk —Kreevijai peeveenota Baltija. Polija, Leetava, Ukrai-

nē, Kaukāza, Vidusāzija teeši caur imperatoriskās valdibas

puliņeem. Leelkreevu leelvalstneecibas instinkta nesēja (par
veenoto, nedalito Kreeviju) bijusi teeši šī imperatoriskā val-
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diba. Tagad, revolūcijas laikā, ideju par veenoto Kreeviju at-

balsta zocialrevolucionari, mazineeki, Ukraines nacionāli-

sti v. c. «Sakarā ar to, — saka Bubļikovs, — sodeen ik-

veena kontrrevolucionara peenākums — gavilēt par to."

„Zem manas (t. i. kontrrevolucionaras. — K. Š.) darbibas, —

Bubļikovs turpina, — radits tāds pamats, uz kura es varētu

sakt būvēt, jo lozungs par Kreevijas veenibu un leelvalstnee-
ciskumu preekš tādām plašām ee-

dzivotaju masām tik vilinošs, ka varētu uzskatit, ka no šīs

deenas man radušees kadri, kuri man bija pazuduši, un es

uzskatiju, ka tagad manas ilgas, mani ideāli top reāli. Līdz

šai deenai es nezināju, ar ko man operēt. Brīvibas ideja
aptvēra visus eedzīvotajus, un man nebija uz ko balstitees.

Pee tam nebija ari tāda lozunga, kas būtu saprotams, kuru va-

rētu pretīm stādit teem īseem un spilgteem lozungeem, kā:

„Visu zemju proletareeši, saveenojatees!", „Lai dzīvo brīvi-

ba!", „Lai dzīvo zeme un brīviba!", Es taču nevarēju staigāt

ar karogu, uz kura uzrakstits: „Lai dzīvo monarķija!", jeb

„Lai dzīvo Nikolajs II!". Tas būtu pilnigi aplami, tas būtu

visnesekmīgākais no nesekmigajeem soleem, jo starp Kree-

vijas desmiteem miljoneem eedzīvotaju neatrastos pat tūk-

stots cilvēku, kuri eetu aiz viņeem zem šāda karoga. Uzgla-
bāt leelās Kreevijas veenibu, Kreevijas leelvalstneeciskti-

mu — zem šāda karoga varēs apveenot ne tūkstošus, bet

jau miljonus. Un dabigi, ka man, kontrrevolucionaram, jāņem

šāds karogs, jo preekš ta man būs karognesējs — tas pats mo-

narhs. Lai ari tas nebūtu Nikolajs 11, kurš jau vairāk nevee-

nam nav vajadzigs, kas galigi nespējīgs uzglabāt pat to,
ko viņam pārdeva, nerunājot nemaz jau par to, lai tas spētu

kaut ko radit, bet preekš tam vajadzigs cilvēks, un, lūk. es

kā kontrrevolucionars, jūtu, ka leeku viņam rokās eeroci,

ar kuru tas varēs operēt. Šis uzskats itkā izlaists no visa

ta, kas ziņots. Pēc būtibas šada nacionālās uzstāšanās ideja

dod, pirmkārt, eespēju no deezgan bagateem materialeem (no

zocialdemokratu, mazineeku, zocialrevolucionaru v. c. izlī-

dzēju partiju peekritejeem —K. Š.) organizēt kontrrevolu-

cionaru partiju..."
1)

Šī runa loti spilgti raksturo mazineeku un eseru kontr-

revolucionaro lomu. To pirmā laikā nesaprata kadetu parti-
jas vairākums, un tāpēc Bubļikovs bija speests viņeem šo

leetu noskaidrot valsts domneeku privātā apspreedē 1917. g.

2. jūlijā.

Mazineeku un zocialistu-revolucionaru kontrrevolucio-

naro lomu loti labi novērtēja leelineeku vadonis b. Ļeņins.
Tanī laikā jeņinisma stratēģijas pamatnoteikums bija, ka vis-

bīstamākais kontrrevolūcijas atbalsts ir izlīdzēju partijas;
ka carjsmu un buržuāziju gāzt nemaz nav eespējams, eekams

l) „Byp)Kya3W3 h noMemHKH b 1917 r.". MocKßa — /leHHHrpaji., 1932 r.

llaciHsie cc-BemaHHH qjieHOß rocy.ua pctbchhoh AyMbi, op. 167—168.
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nav izolētas šīs darblaužu nodevēju partijas. Revolūcijas sa-

gatavošanas periodā galvenā veriba bija japeegreež šo no-

devēju partiju atmaskošanai un plašu darbļaužu masu atbrī-

vošanai no viņu eespaida.
1917. gadā Latvija atradās peefrontes joslā, kur stāvēja

ap 40.000 latvju strēlneeku. Viss tas Oktobra revolūcijas sa-

gatavošanas gaita peešķīra sevišķu raksturu. Tūliņ pēc b.

Ļeņina težu publicēšanas 1917. g. aprilī, veena no pirmām ka-

raspēka dalām, kuras peeņēma rezolūciju (17. maijā, 1917. g.)
ar prasibām — visu varu Strādneeku-zemneeku deputātu
padomēm — bija sarkanee latvju strēlneeku pulki. Vēlāk, 4.

jūnijā 1917. g., sanāca latvju strēlneeku pulku zocialdemokra-

tiskās (leelineeku) organizācijas konference, kura izteicās

par buržuāziskās pagaidu valdibas gāšanu ar bruņotu sacel-

šanos. Šīs konferences laikā pa visām latveešu strēlneeku

dalām skaitijās ap 1737 partijas beedru. Starp teem vairāk

simtu bijušee nelegālās partijas beedru. Tas, pateesibu sakot,

bija latvju strēlneeku leelineeciskais avangards, kas revolu-

cionarizeja un vadija ap 40.000 leelo latvju strēlneeku masu.

Te cīņa ar izlīdzēju partijām bij deezgan nikna. Tūlit pēc
Februāra revolūcijas „12. armijas Zaldātu deputātu padome
ar savu izpildkomiteju „Iskosolu 12" atradās armijas eered-

ņu — eseru un mazineeku rokās; organizējās paralēli Zaldā-

tu padomei 12. armijas virsneeku padomes ar savu izpild-
komiteju „Iskomofu", kuras kadetiski-monarķistiskā seja bija

skaidra... Maija pirmās deenās „Iskomofs" un „Iskosols 12"

apveenojās. Apveenotais „Iskosols" līdz pat Oktobra deenām

bija īsts sikburžuazijas reakcijas ceetoksnis un Milukova

koalīcijas cīnitajs".
1

) Cīņā pret šo reakcionāro kara organi-

zāciju revolucionaree latvju strēlneeki bija speesti organizēt
savu strēlneeku Padomi ar „Izkolastrelu" (izpildkomiteju)
preekšgalā, kurš vēlāku bija noteikts leelineeku prasibu aiz-

stāvis.

1917. g. jūlijā sanāca Zocialdemokratu strādneeku par-

tijas V kongress, kurš reprezentēja tuvu pee 10.000 beedru.

No 100 kongresa dalibneekeem tikai 4—5 bija mazineeki-

internacionalisti (kuri uzstājās pret karu), kamēr mazinee-

ki, imperiālistiskā kara patrioti, — nemaz netika peelaisti

kongresā. Viskreevijas Satversmes sapulces vēlēšanās par

Latvijas zocialdemokratu leelineeku kandidateem tika no-

dotas 97.781 balss, mazineeku — 7.046, kulacisko zemneeku

saveenibu — 31.253.
2) Viss tas rāda, ka Oktobra revolū-

cijas preekšvakarā latveešu z.-d. leelineeki jau bija eekaro-

juši plašu masu vairākumu Latvijā. Un tāpēc nav brīnums,
ka Oktobra revolūcijas preekšvakarā, kad no Pēterburgas

*) „Latvju strēlneeku vēsture", 1. sējums, 2. dala. «Prometejs", 1928.
g., Maskavā, 9.—10." lpp.

2) Latvijas Kompartija. „Latv. strādn.-zemn. rokas grāmata". 1924.,
lpp:, Maskavā.
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eeradās Valkā un Cēsīs Kreevijas leelineeku CX un Pēter-

burgas Padomes preekšstāvis Antonovs-Avsejenko un Tio-

skaidroja revolūcijas uzdevumus, latvju leelineeki un leeli-
neeciskās strēlneeku daļas kopā ar plašām darbļaužu ma-

sām bij gatavi viseem spēkeem atbalstīt Pēterburgas leeli-

neecisko centru, nepeeļaut sūtit no frontes ešelonus kontr-

revolucionarās pagaidu valdibas atbalstišanai. Tee stāvēja

par varas sagrābšanu proletariāta rokās. Latvijas z.-d. lee-

lineeciskā Centrālkomiteja kopā ar „Iskolastrelu" nodibināja

revolucionāro komiteju, kura vadija sacelšanos. Oktobra

cīņās latvju leelineeciskās strēlneeku daļas- bija uzticigakais
revolūcijas atbalsts ne tikai Latvijas, bet ari citās pilsoņu
kara frontēs.

Pirms Oktobra revolūcijas zocialisti-revolucionari aģi-

tēja, lai zemneeki paši muižneeku zemi neņem, bet gaida uz

Satversmes sapulces lēmumu, kura lems par muižneecibas

zemi.

„Cīnotees par zemi, Latgales zemneeks dabū zināt, ka

ir tādi cilvēki, kas stāv par to, ka zemneeki saņemtu muiž-

neeku zemi un tādi esot visi latveešu strēlneeki. To pasti-

prināja ari strēlneeki-latgaleeši, kuri drīz veen atsvabinājās

no oficeeru eespaida." 1)
Tā latgaleešu zemneeku masās radās lūzums. Viņas sā-

ka zimpatizet latvju strēlneekeem tāpēc, ka tee aizstāvēja

leelineeciskās prasibas. Šis bija galvenais eemesls, kāpēc
Latgales darba zemneeciba jau pirms Oktobra revolūcijas

apvērsuma nostājās par apveenošanos ar leelineeciski no-

skaņoto Latviju. Latgaleešu strēlneeki teeši zem latveešu

leelineeku eespaida uzstājās par apveenošanos ar latvju

leelineekeem. Šī pozicija spilgti izpaudās triju Latgales

apriņķu kongresā, kurš notika 1917. g. decembrī. Kongresa

darbibas rezultāts bija noteikta leelineeku uzvara Latgalē.
Pēc kongresa tika slēgta baznickungu avize „Dryva". No-

tika sviniga sapulce, kurā tika lemts par latgaleešu leeli-

neeciskās avizes izdošanu.

Te jāaizrāda, ka pilsoņu kara gados Latgales apveeno-

šanās jautājums izgāja vairākas stadijas: 1917. g. pavasarī

Latgales buržuāzija ir par apveenošanos. Viņa sasauc pir-

mo Latgales kongresu. Kongress zem baznickungu (budzi-
skās inteliģences) speedeena nolēma peeveenot Latgali Kur-

zemei un Vidzemei. Šajā laikā plašas latgaleešu masas bija
pret apveenošanos. Vēlāk latvju strēlneeku revolucionāras

cīņas, kurās peedalijās ari latgaleeši, Latgales zemneecibas

dēli, rādija peekrišanu plašās Latgales zemneecibas masas.

Tās sāka svērtees uz revolucionāro latvju strēlneeku un

latvju leelineeku pusi. 1917. g. decembrī triju Latgales ap-

riņķu kongresā šīs noteikti nostājās par apveenošanos

ar leelineecisko Latviju. Šajā laikā teek satreekta ari pirmā

*) V. Zeimals. «Latgales jautājums". „Darbs" Nr. 4, 1925. g., 58. lpp..



53

vācu okupācijas vara. Nodibinājās Padomju Latvija. Plašas

latgaleešu masas bij par Latgales peeveenošanu Vidzemei

un Kurzemei. Tas notika tāpēc, ka viņas uzņēma latvju strēl-

neekus kā atsvabinātājus no vācu okupācijas jūga.

Padomju Latvijas laikā, kad Sarkanā armija eeņēma

Latgali, latgaleešu zemneeciba nedaudz deenu laikā bez kā-

das aģitācijas atdeva daudzus brīvprātigos kareivjus Sarkan-

armijai. „Tadu sajūsmu un preeku, kādi pārņēma latgaleešu

darblaudis padomju varai eenākot, nebij peeredzets", —

saka V. Zeimals.1) Komunistu eespaids auga. 1919. g. rude-

nī komunistu partija mobilizēja uz fronti 50 proc. no latga-

leešu komunisteem un komunistu beedru skaits Latgalē ne-

mazinājās. Pēc b. Zeimala ziņām, Latgales organizācijā skai-

tījās 3.132 beedri, no kureem ap 2.000 bija veetejee komu-

nisti. Tas rāda, ka komunistu eespaids Latgalē bija eevēro-

jams. Jāaizrāda, ka komunistiskās partijas organizācijas

Latgales apriņķos sastāvēja no jauneem partijas beedreem,
kuri partijai peeslējās cīņas apstākļos. „Latgaleešu komuni-

sti savā vairākumā toreiz maz ko atšķīrās no zemneecibas

aktivakeem elementeem", — saka b. Zeimals. Šeem jauneem

beedreem trūka dziļas marksistiski-ļeņiniskās izpratnes un

tāpēc tika peelaistas ne mazums kļūdu nacionālā un citos

jautājumos. Kļūdas nacionālā jautājumā tika peelaistas ari

tamdel, ka Latgales komunistu organizācijas šajā jautājumā
daudzos gadijumos nepareizi tika orientētas no latveešu

leelineekeem, kuri pateesibā bija viņu skolotāji, bet par

to, šīs nodaļas nākamā nodalījumā.
Nodibinotees Padomju Latvijai, Latgales apriņķu pilsē-

tas eeradas Vitebskas guberņas izpildkomitejas preekšstāvji,
kuri, nerēķinotees ar Latgales kongresa lēmumeem, Latgali

pa vecam uzskatija kā Vitebskas guberņas sastāvdaļu. Sa-

kara ar to, Latgalē, partijas organizācijās eesākās divu

centru (Rigas un Vitebskas) preekšstāvju cīņa. Pirmee bija

par Latgales peeveenošanu Latvijai, otree — Vitebskas

guberņai.

_

„Stavoklis kļuva arveen neceešamaks. Veenā pašā pil-
sēta, dažas Izpildkomitejas nodaļas atzina un saistījās ar

Vitebsku, dažas ar Rigu. Latgales partijas organizācijās
reizēm pārsvaru ņema vitebskeešu, reizēm baiteešu (lat-
veešu) orientācija. Leeta nonāca līdz VCIK. Latvijas pa-

domju valdiba lika preekša sasaukt Latgales apriņķu kon-

gresus." 2)

Šādi kongresi notika 1919. g. martā un aprilī Rēzeknē,

Ludze, Daugavpili, kur starp Rigas un Vitebskas orientāci-

jas peekritejeem notika karstas cīņas. Kongresi ar leelu

balsu vairākumu izteicās par Latgales peeveenošanu Lat-

vijai.

l) „Jonia Zvidras piminiai", 1920. g., sk. Zeimala rakstu, 71. lpp.
) V. Zeimals. «Latgales jautājums". „Darbs" Nr. 4, 1925. g. 59. lpp.
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Sakarā ar Padomju Latvijas laikā peelaistām kļūdām

agrārā jautājumā Latgales zemneecibas masas sāk svērtees

uz otru pusi. Padomju Latvijas agrāra politika viņus neap-

meerinaja. Sākās prātojumi par to, vaj nebūtu labāk, ja Lat-

gale būtu palikusi pa vecam pee Vitebskas guberņas. Tādas

zemneeku domas pārgāja uz latgaleešu komunisteem, kuri

paši maz ko atšķīrās no zemneecibas. Izdarītās kļūdas agrā-

rā un nacionālā jautājumā rādija zināmu nacionālu antago-

nismu starp latveešeem un latgaleešeem. Latgaleešu darb-

laužu masās radās noskaņa pret apveenošanos ar Latviju

un peeveenošanos atpakaļ pee Vitebskas guberņas. Betšee

jautājumi netika pārrunāti un kļūdas neizlaboja sakarā ar

balto bandu eebrukumeem Padomju Latvijā.

Sarkanā Padomju Latvija pastāvēja neilgi. 1919. g.

22. maijā ar vācu „landesvēra" un „dzelzsdivizijas" pēkšņu
uzbrukumu teem izdevās pārraut fronti un eeņemt Padomju
Latvijas galvaspilsētu Rigu. Sarkanā armija atkāpās līdz

Latgalei. Padomju valdiba pārcēlās uz Rēzekni, Latgales
centru. 1920. g. 3. janvārī pret Padomju Latvijas Sarkano

armiju uzbrukumu izdarīja 'Polijas-Latvijas karaspēks, kurš

eeņēma Daugavpili. Šajā pašā laikā uzbruka ari latvju

baltgvardu daļas un „landesvērs" no reetumu puses. Ar to

beidzās proletāriskās diktatūras periods Latvijā. Šajā laikā

no baltā terora tika nobendēti ap 10.000 revolucionāro

strādneeku un zemneeku. Rigā veen, pārs deenu laikā, pec

balto eeņemšanas, noslepkavoti 4.000 cilvēku. Tūkstošeem

tika samesti ceetumā un padoti junkurisko inkvizitoru spī-

dzināšanām. Ar 1920. g. 11. augusta meera līgumu Latgale
teek peeveenota Latvijai.

Pēc imperiālistiskā kara, kurš tika vests zem leekuliga

lozunga par apspeesto tautu «atbrīvošanu", Eiropas karte

tika pārdalīta un tika radita vesela rinda sīkas buferu val-

stiņas starp buržujisko Eiropu un leelineecisko Kreeviju, kā-

das ir Latvija, Igaunija, Leetava v. t. t. Ar šo nacionālo

valstiņu nodibināšanu nacionālā apspeestiba nav iznīcināta.

Deenvidslavija apspeež horvātus, čehoslovakija un Polija —

ukraiņus, Polija ari — baltkreevus, vāceešus, Rumānija —

moldavaņus v. t. t. Buržuāziskā Latvija radās kā daudzna-

cionalitatu valsts, kur latveešu buržuāzija apspeež latga-
leešus, kreevus, baltkreevus, ebrejus, poļus v. t. t.

2. LKP kļūdas nacionalā jautajumā

Pamatigi izstudējot Parizes komūnas, 1905. gada revo-

lūcijas, kā ari citu eepreekšejo revolūciju kļūdas un trūku-

mus, beedrs Ļeņins kā teorētiski, tā praktiski prata pareizi

atrisināt revolūcijas problēmu 1917. g. un pareizi nospraust

proletariāta šķiras taktiku un stratēģiju, kas 1917. g. Okto-

bri noveda pee proletariāta uzvaras un šīs uzvaras nosti-
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prinašanas Kreevijā. Šee peedzīvojtimi rāda, ka ari Latvijas

proletariāta peenākums ir sīki izstudēt tās kļūdas, kuras

tika peelaistas proletāriskā revolūcijā Latvijā, lai turpmā-

kās cīņās par Sarkano padomju Latviju viņas vairs nekad

neatkārtotu. Nestādot par uzdevumu ši jautājuma pilnigu

izsmelšanu, te domājam tikai aizķert dažas svarigakās pro-

blēmas nacionālā jautājumā, kas ir nepeeceešami Latgales
jautājuma izpratnei.

Latvijas zocialdemokratu strādneeku partijas programas

projektā, kurš publicēts 1903. gadā
1

), un pēc tam pašā pro-

gramā, kura peeņemta 1905. g., L. z.-d. str. partijas otrā

kongresā
2) nacionālā jautājumā ir uzstādītas noteiktas pra-

sības par visu Kreevijas tautu pašnolemšanās teesibām.

Bez tam, teek vēl prasita plaša un saimneeciska pašvaldība
provincēm, pilsētām, apriņķeem un pagasteem. Šīs prasibas
ir sastopamas ari Kreevijas zocialdemokratu strādneeku

partijas otrā kongresā (1903._g.) peeņemtā partijas progra-

mā, kad zocialdemokrati sašķēlās leelineekos un mazineekos.

Leelineeki šajā jautājumā uzvarēja. Varam noteikti teikt, ka

tas, ka latveešu zocialdemokratijas programā bija tādas pro-

gramas prasibas nacionālā jautājumā, bija teešs leelineeku

eespaids.
Turotees pee tautu pašnolemšanās principa, latveešu

zocialdemokrati-leelineeki, izejot no Latvijas saimneeciskām

interesēm, neprasīja Latvijas atdališanos no Kreevijas, bet

uzstādija tikai tādas prasibas, kuras Kreevijā pilnigi nodro-

šinātu demokrātiskā jautājuma izlemšanu par pašno-
teikšanos.

3)
1917. g. KZDSP aprija konferencē izcēlās asas dom-

starpības starp b. Ļeņinu un polu zocialdemokrateem, kuri

vēl arveen turējās pee Rozas Luksemburg uzskata un neat-

zina tautu pašnoteikšanās prasibu punktu kreevu marksistu

programā. Ļeņins toreiz viņeem atbildēja: „Ja Somija, Po-

lija, Ukraine atdalisees no Kreevijas, tur neka ļauna nav..."
4)

„Mēs no 1903. gada tik daudz šajā leetā strīdamees... Kur

gribi, tur eji! Kas nestāv uz ši veedokla, tas ir aneksists,
tas ir šovinists. Mēs gribam visu tautu brālīgu saveenibu.

Ja būs Ukraines republika un Kreevijas republika, starp vi-

ņām būs ceešakas saites, vairāk uzticības. Ja ukraineeši

redzēs, ka mums ir padomju republika, viņi neatdalisees,
bet ja mums būs Mijukova (buržujiskā — K. Š.) republika,
viņi atdalisees".5)

Drusku velak pec šīs diskusijas, labojot agrāko partijas

programu, b. Ļeņins lika preekšā agrākā nenoteiktā „teesi-

*) „Zocialdemokrats" Nr. 17, 1903. g. un Nr. 7, 1902. g., skat. „LKP
25 gadi", 27.—30. lpp.

2 ) „LKP 25 gadi", 39.-43. lpp.
3) „LKP 25 gadi", 237. lpp.
4) JlemiH, t. XX, dp. 277.
6
) ibidem, 278.
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bu uz pašnoteikšanos" veetā rakstit «teesibu uz brīvu atda-

lišanos un savas valsts radīšanu visām nācijām, kuras ee-

eet valsts sastāvā."
1) Šīs leelineeku prasibas atteecas

veenlīdzigi kā uz Somiju, Poliju, Ukraini, tā ari Latviju. Tā-

du leelineecisku rezolūciju peeņēma ari kara frontes aizmu-

gures leelineeku organizācijas konference, kura notika no

29. jūnija līdz 6. jūlijam 1917. g.

Tajā pašā laikā, kad leelineeki ar b. Ļeņinu preekš-

galā, tik noteikti stādija jautājumu par prasibām pēc visu tautu

teesibām uz valstisku atdališanos, Latvijas zocialdemokratijas
V kongress 1917. g. jūlijā, savā rezolūcijā par «Latvijas paš-

valdības (politiskās autonomijas) jautājumu" pa daļai atkār-

toja savas pirmsrevolūcijas prasibas par Latvijas autono-

miju, norādot tikai, ka «Latvijas politiskās autonomijas pro-

jekta izstrādāšana un realizēšana" jāuzņemas Latvijas strād-

neeku, bezzemneeku un kareivju padomēm.

Lozungu par pilnigu tautu pašnoteikšanos līdz valsti-

skai atdališanai, Latvijas z.-d. leelineeki saprata kā tīri bur-

žujisku lozungu. Viņi nesaprata, ka leņiniskais lozungs par

apspeesto tautibu brīvu atdališanos neizslēdz propagandu

par brīvu saveenošanos, kā tas notika ar Ukraini, Balt-

kreeviju v. t. t, kuras peeņēma pašnoteikšanās lozungu par

atdališanos un tajā pašā laikā brīvi apveenojās ar brīvo, lee-

lineecisko Kreeviju. Latvijas z.-d. leelineeki redzēja tikai ši

lozunga veenu pusi — atdališanos — un neredzēja, ka brīva

atdališanās ir preekšnoteikums brīvai saveenošanai. i o

nesaprotot, Latvijas zocialdemokrati (leelineeki) izdarija

luksemburģianisku kļūdu nacionālā jautājumā. Vēlāk, pēc

Oktobra revolūcijās, b. Ļeņins Latvijas kompartijai lika

preekšā dibināt patstāvīgu Latvijas padomju republiku. To

atcerotees, P. Stučka raksta:

«Mēs sākumā kritiski izturejamees pret prcekšlikumu
dibināt patstāvīgu Latvijas republiku... Kad Brest-

ļitovskas meera sarunu laikā mums un igauņu beedreem

lika dibināt patstāvigas republikas, tad mēs atbildējām —

ka tāda fikcija neatturēs imperiālistu apetiti un sēs jucekli
strādneeku prātos, kuru preekšā mēs uzstājamees ar tādu

buržujisku plānu kritiku... Kreevu beedri mūs mudināja drī-

zāk sastādit valdibu no popularakeem cilvekeem un publi-

cēt, lai ar to aizsteigtos preekšā buržuāzijas nodomeem."
2)

Padomju Latvijas pasludināšana ar to novēlojās. No-

vembra sākumā latveešu buržuāzija pasteidzās pirmā sa-

stādit savu Ulmaņa—Valtera valdibu.

Stāvot ne uz ļeņinisma, bet luksemburģianisma pozīcijām

nacionālā jautājumā, b. Stučka vēl 1919. gadā vārdu «paš-

l) JIeHHH, t. XX, CTp. 295 h 304 (.īlpaßO Ha CBOčoAHoe oTucieHHe h

Ha o6pa3oßaHHe CBoero rocyaapCTßa 3a bccmh Hau.HBMH, bxoahiuhmh b coeraß

rocyiiapcTßa")
*) n. GryqKa .CaMoonpea&fieHHe". „nsiTb Mecaueß Cou. Cob. JIaTBHh",

<v I, H3fl. KIT7I, 1919 r.
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noteikšanās" lika pēdiņās. Savu rakstu «Pašnoteikšanās" 1)
b. P. Stučka eesāka ar to, ka „ne latveešu z.-d. strādneeku

partija, ne viņas preekštece — latveešu zocialdemokratija,

ne tagad Latvijas komunistiskā partija nekad neizvirzīja

lozungu par «patstāvigo", „neatkarigo" Latviju. Gluži otrā-

di, mēs veenmēr tamlīdzigu lozungu izsmējām ka bezsatu-

risku, jo imperiālistiskā laikmetā sīkas, neatkarīgas valsti-

ņas ir diplomātisks apmāns, bet zocialisma laikmetā viņas

nav vajadzīgas."

Turpat b. Stučka pastāsta, ka Latvijas kompartijai bija

japeeņem ļeņiniskais lozungs par pašnoteikšanos līdz val-

stiskai atdalīšanai tikai tamdēļ, ka ar imperiālistisko valstu

atbalstu uz agrākās Kreevijas impērijas teritorijas sāka ra-

stees sīkas buržujiskas valstiņas. «Šo apgabalu eedzīvotaji,

izceetuši smagu vācu okupācijas jūgu, bija apmeerinati ar ik-

katru atbrīvošanās veidu. Nācās uzstātees ar saprotamu un

populāru lozungu. Un tāds bija proletāriskās pašno-
lemšanās lozungs, t. i. padomju formas pašnolemšanās."

Leelineeku programā nekad nebija lozunga par «prole-
tārisko pasnolemšanos". Buharins mēģināja uzteept partijai
kaut ko tamlīdzigu 1919. g. martā, partijas VIII kongresā,

kurš karsti uzstājās pret tautu pašnolemšanās principu, ee-

teikdams viņa veetā peeņemt tikai «darba tautas šķiru paš-

noteikšanos". Beedrs Ļeņins uz to atbildēja: «Reiz nācijas

atrodas uz dažādām pakāpēm ceļā no viduslaiku eekārtas

uz buržujisko demokrātiju un buržujiskās demokrātijas uz

proletārisko, tad šis punkts mūsu programā ir abzoluti pa-

reizs.-"
2) «7io no viseem zemes eedzīvoitajeem, varbūt

95 proc, der šis raksturojums." 3) Buharina preekšlikums kā

nereāls, nedialektisks, kurš neatbilst īstenibai — tika

atraidīts.

Latvijas komunistiskas partijas Latgales konferencē

1919. gada augustā, rezolūcijā «Par Latviju" tika teikts:

«Latvijai no revolucionārās konjunktūras uzteepta

pašnoteikšanās, kā pašā eesākumā bija, tā ari būs joprojām

sevišķi proletāriska (pastrīpojums mans. — K. Š.),
tas ir padomju ceļā, kā neatkarīgas republikas padomju ee-

kārta to neatveeto, bet noved pee jo ceešakas zināma ap-

gabala apveenošanās ar visām pārejām padomju republikām,
ar noteiktu teeksmi uz eeveenošanos veenā veenigā Vis-

pasaules Zoc. pad. republikā, t. i., 111, jeb Komunistiskā
internacionālē." 4)

Teorētiskā ziņā te ir leela neskaidriba. Tādam lēmumam

nebija gadijuma raksturs, ja ņemam vērā, ka Latvijas ko-

munistiskas partijas VI kongress 1919. g. martā peeņēma

1 ) 11. OryqKa. „risiTb liecaties Cou. Cobctckoh JIaTBHH", 1919 r., crp. 5.
2

) JIeHHH, t. XXIV, CTp. 138-

-3) ibidem, 137. lpp.
*) „LKP 25 gadi", 491. lpp.



58

principieli un praktiski nepareizu lēmumu, ka „LKP CX un

partijas veetejam komitejām jābūt reizē Latvijas padomju
valdībai un veetejo padomju vadošeem organeem".1) Pār-

valstiskojot partijas organizāciju, LKP VI kongress nolēma

parvalstiskot ari arodbeedribas. 2) Visas šīs kļūdas izreeteja
no nepareizas šķiru atteecibu izpratnes: latvju proleta-
riāta speķa samēru pārvērtēšanas un zemneecibas neno-

vērtēšanas. LKP domāja, ka Latvijā „ir noteikts, skaidrs

proletariata_pārsvars pār visu pārējo eedzīvotaju skaitu, ne-

veen pilsēta, bet jo sevišķi uz laukeem". 3) No tam ari Pa-

domju Latvijas konstitūcijā «strādneeku un zemneeku pa-

domju" veetā tika rakstits «strādneeku un kalpu padomes".
Vārds «zemneeks" tika strīpots

1
jo partijas vadiba uzskatīja,

ka šķiru noslāņošanās Latvijā ir sasneegusi peeteekoši
augstu pakāpi un tāpēc jēdzeens «zemneeks" Latvijā esot

antiproletarisks.
4) No tam ari izreeteja kļūdas agrārā jau-

tājumā, no tam lozungs par «proletārisko pašnoteikša-
nos" v. t. t.

Latvijas kompartijai toreiz nebija ari pilnīga skaidrība

latgaleešu jautājumā. To rāda tas fakts, ka LKP VI kon-

gresā (viņš notika 1919. g. martā) protokolos, kad bija va-

jadzigs peerādit kreevu beedreem, kāpēc Latgalei jābūt ap-

veenotai ar Padomju Latviju, teek izvirzits motivs: «Latga-
leeši ir tee paši latveeši. Tas jāpatur vērā."

5) Ari b. Stuč-

ka 1919. g. rakstija:

«Kas atteecas uz latgaleešeem, tad tee ir tee paši lat-

veeši, kuri runā drusku citādākā izloksnē un apdzīvo Kur-

zemes deenvidus daļu (Ilūkstes apriņķi) un trīs bijušās Vi-

tebskas guberņas apriņķus ( Daugavpils, Rēzeknes, Lu-

dzes)."
6)

Šee divi peemeri ir pilnigi peeteekoši, lai teiktu, ka at-

sevišķos gadījumos no atsevišķu latveešu komunistu puses,

pee tādas jautājuma nostādnes, varēja būt nevēriga izturē-

šanās pret latgaleešeem, kā nacionālo mazākumu. Neraugo-
tees uz to, ka LKP konstatēja, ka «Latgale apveenojās ar

pārējo Latviju uz Latgales apriņķa padomes kongresa un

Kr. KP CX lēmuma, bez mazākā LKP CX un Latvijas pa-

domju valdibas speedeena", tomēr viņa bija speesta konsta-

tēt ari otru faktu: ka «latgaleešos esot bijušas atsevišķu

grupu teeksmes par Latgales administratīvās atkarības pār-

grupejumu", citeem vārdeem — palikt pa vecam pee Vi-

tebskas guberņas; «centrālās eestādes preekšlaikus nepee-

*) „LKP 25 gadi", 474.-475. lpp.
2
) ibid., 471.—472. lpp.

3) ibid., 491. lpp.
*) Pilāts. «Proletāriska revolūcija Latvija". JKomunaru Cīņa" Nr. 117.

1932. g. 1
B) „LKP VI kongresa protokoli", ~Spartaks", 1920. g., 55. lpp.
6) n. OrvHKa. „IlflTb Mecaueß CC/1", h. I, i919 r. crp. 25.
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greeza peenācigu vēribu uz pašas Latgales kultūru un citām

īpatnibām".
1

)
Še aizrāditās kļūdas ne drusciņ nemazina Padomju

Latvijas leelo revolucionāro lomu un nozīmi. LKP ir ari

milzigi nopelni strādneeku, zemneeku un latvju strēlneeku

revolucionarizešanā. Bez ta nebūtu bijušas latvju strēlnee-

ku varonīgās cīņas Oktobra revolūcijas galveno posteņu ee-

karošanā un nostiprināšanā. Bez tam nebūtu bijušas latvju

komunistu, agrāko kaujineeku, dziļas revolūcijas tradīcijas,
bet visu to apgaismot nav ši raksta uzdevums.

*) «Rezolūcija par Latgales veenibu ar parejo Latviju". ~LKP 25
gadi", 495. lpp.
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IV NODAĻA

Latgales jautājums buržujiska Latvijā

1. Nacionālais antagonisms starp latvju un

latgaļu buržuaziju

Buržujiskās Latvijas dibināšanas laikā latvju buržuāzi-

ja spreeda: „Ja Latvija būs patstāvīga valsts, tad mūsu ro-

kās būs ta vara, ar kuras palīdzibu Kreevijas buržuāzija
vairoja savus kapitālus." Te pilnigi veetā atgādināt b. Staļina
vārdus, ka, ik veena «nacionāla buržuāzija necenšas vis

atbrīvot «savu tautu" no nacionālās apspeestibas, bet cenšas

eegūt brīvibu preekš leelakas virspelnas eegūšanas un sava

kapitāla nodrošināšanas". Tas loti spilgti izpaužas Latvijas

un Latgales atteecibās.

Ar buržujiskās Latvijas valsts nodibināšanos nacionā-

lais antagonisms starp latveešu un latgaleešu buržuāziju

stipri paasinajas. Tam ir sekoši ekonomiski eemesli.

Latgale ekonomiska ziņa ir stipri atpakaļ, pajlikusi no

Latvijas pārejeem apgabaleem.

Latgalē nederigā zeme sastāda 19 proc, Kurzemē tikai

10 proc, Zemgalē — 11 proc. Latgale ir visbeežak apdzīvo-
tais apgabals Latvijā. Lauku eedzīvotaju skaits uz kvadrāt-
kilometra Latgalē ir 30, pārējos Latvijas apgabalos divreiz

mazāk — ap 15. Sakarā ar to lauksaimneeciski izleetotās

zemes platiba uz veenu lauku eedzīvotaju Latgalē ir 2,0 ha,

pārejā Latvijā — ap 3,7 ha, tā tad divreiz leelaka. No vi-

seem saimneeciski strādajošeem, Latgalē, nodarbojas ar

lauksaimneecibu 86 proc. Pārejeem nodarbošanās veideem

neeciga nozīme. Leelā zemes trūkuma dēl Latgalē pastāv
visaugstākās zemes pārdošanas cenas un visaugstākā rente,

jo zeme šeit ir galvenais darba peelikšanas objekts. Veenas

saimneecibas caurmēra platiba Latgalē ap 2%i reizes mazāka,
kā pārejā Latvijā: 1929. gadā ta bija Latgalē apaļi 15 ha,
citos apgabalos — 36 ha. Tadēl latgaleeši savu darba spēku
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Latgale nevar peeleetot un ir speesti plašos apmēros izceļot

pelņā uz pārejeem Latvijas apgabaleem.
Zemas lauksaimneecibas tehnikas un neracionālas saim-

neekošanas dēļ Latgalē eevērojami zemāka raža, nekā pārē-

jos Latvijas apvidos. 6 gadu laikā, no 1927.—1932. g., vidējā
rudzu raža Latgalē bija 8,1 kvintala

1), pārējos Latvijas apga-

balos 10,1—10,9 kvintala; meežu raža — 7,5 kvint. Latgalē
un 9,5—10,3 kvint. pārējos apgabalos; auzu raža — 7,5 kvint.

Latgalē un 9,0—9,4 kvint. pārējos apg.; kartupeļu raža — 71

kvint. Latgalē un 97—106 kvint. pārējos apgab. Labibu un

kartupeļu netto produkcija uz veenu lauku eedzīvotaju Lat-

galē ir 2—3 reizes zemāka, kā citos apgabalos. Latgalei tadēl
ar savu maizi nepeeteek un leels daudzums jaeeved no ārze-

mēm un no pārejās Latvijas. Ari lopu skaits uz 100 lauku

eedzīvotajeem Latgalē ir 2—2V2 reizes mazāks, nekā citos

Latvijas apgabalos. Uz veenu lauksaimneecibā strādājošu

personu, caurmērā, eenākums gadā (līdz krizei 1929. gadā)
Latgalē — 400 latu, Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē — 750

latu.

Latvijas administrativā eedalijuma kartograma.

Latgale ir agrāra zeme ar sīkzemneeku un bezzemneeku

pārsvaru un zināmu kulacisko slāni. Latgales rūpneeciba ir
pavisam neeciga. Pirms krizes, rūpneecibas proletariāta
skaits bija tikai ap 2000 cilvēku un tee paši, galvenām kār-
tam, atradās Daugavpilī. Ari nacionālais sastāvs Latgalē ir

*) 1 kvintals = 100 kilogrameem.
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ļoti raibs. Darblaužu ekonomiskais stāvoklis te ir daudz

sliktāks, nekā pārējos Latvijas apgabalos. Te masu nemeers

leelaks, nekā pārejā Latvijā. Latgali revolucionarizē ari tas

apstāklis, ka viņa atrodas pee Padomju saveenibas robežām.

Eevērojot visu to, Latvijas buržuāzija pēc pirmā Padomju

Latvijas perioda izveda «zemes reformu" tā, ka agrākos Lat-

gales muižu centros eesēdinaja savus baltgvardus, oficeerus

un eeredņus, kuri bija guvuši «nopelnus" cīņā pret leelinee-

keem. No valsts zemes fonda zināma zemes dala tika atdota

ari Latgales kulakeem.

Tādā kārtā agrārā «reforma" tika izvesta valdošās bur-

žuāzijas un kulacibas interesēs, kolonizatoriskās Latgales

darblaužu laupišanas interesēs caur savu eeredņu, balto ban-

dītu, eesēdinašanu labākos zemes gabalos, caur bagātākās lat-

galeešu buržuāzijas eerīcibu muižu centros, caur kreevu balt-

gvardu un savas tautibas kulacibas nostiprināšanu.

Desmiteem tūkstoši bezzemneeki, kalpi palika bez zemes

ari pēc izvestās reformas. Jau 1923. g. Latgalē bez darba

zirgeem ir 24,5%> saimneecibu, ar veenu darba zirgu — 65°/o,

bez govīm — 8,3°/o, ar veenu govi — 72,2% saimneecibu. Šo

zemneeku leelakais vairums nevar iztikt no savas zemes un

ir speesti meklēt darbu pee Vidzemes, Kurzemes un Zemga-
les latveešu kulakeem. Ar tādu agrāro politiku Latvijas bur-

žuāzija apgādā latveešu uzņēmējus un lauku fermerus ar lētu

darba spēku, ko varam nosaukt par «koloniālo vergu" darba

spēku. Jau no 1925.—1930. g. g. no Latgales uz Latvijas lat-
veešu daļu izceļoja pelņā vairāk par 37.000 cilvēku.

Pēc Latvijas Valsts Statistiskās Pārvaldes ziņām, 1928.

gadā no Latgales eevesti laukstrādneeki Vidzemē 11.759 cilv.,
1929. gadā — 12.060 cilv., uz Kurzemi un Zemgali no Latgales
eevesti laukstrādneeki 1928. gadā — 8888 cilv., 1929. g. —

9697 cilv.

Sakarā ar lauksaimneecibas racionalizāciju un eestājušos
saimneecisko krizi Latvijā, ar katru gadu nodarbināto lauk-

strādneeku skaits samazinās. Tāpat ari no 1929.—1933. g.

katastrofiski ir kritis nodarbināto Latgales amatneeku un

grāvraču skaits. Apstājusees ir ari lauku būvneeciba, pār-
traukti zemes meliorācijas darbi. Tādā kārtā, no 1928. g_. no-

darbināto Latgales laukstrādneeku skaita, 1933. g. strādāja

apmēram tikai puse. Simteem Latgales kalpu, kuri pavasaros

dodas uz Vidzemi un Kurzemi pelņā, atgreežas atpakaļ darbu

neatraduši. No visa ta Latgale pārplūdināta ar bezdarb-

neekeem.

Šee statistiskee skaitli rāda, ka, salīdzinot ar pārejeem

Latvijas apgabaleem (Vidzemi, Kurzemi un Zemgali), Latga-

le ekonomiskā ziņā ir kolonija Latvijas buržuāzijai.

Latvijas buržuāzija Latgalē nemitigi turpina Stolipina
laikā eesākto «hutorizacijas" politiku, sadalot Latgales sā-

džas veensētās. Uz 1. janvāri 1930. gadā veensētās bija sa-
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dalīta 2581 sādžā. 1929. gada skaitišanā reģistrētas 62.792

veensētās. Veensētu eekārta tika izvesta lauku kulaku inte-

resēs pret trūcigās zemneecibas gribu. Zemes reformas iz

vešanas laikā kulaciba apkukuļoja zemes mērneekus un ar

viņu palīdzibu izspeeda trūcigos zemneekus uz nomaļu, ne-

derīgām zemēm. Tādos apstākļos trūcigās saimneecibas ir

speestas vaj nu samazināt, jeb pavisam likvidēt savu lopu
skaitu. Ja 1923. gadā Latgalē bez govīm bija 8,3% saimnee-

cibas, tad 1929. g. tādu saimneecibu jau ir 13%.

Reizē ar trūcibas un nabadzibas peeaugumu Latgalē uz

trūcigo rēķina peeaug Latgales kulaciba un buržuāzija, kura

ved cīņu ar Latvijas komandējošo buržuāziju dēļ atbildigeem

valsts amateem, eenesigām veetām, lai korupcijas ceļā varē-

tu apzagt valsts kasi, kā to dara latveešu buržuāzija, atrodo-

tees pee valsts stūres, Ar buržujiskās Latvijas nodibināša-

nos no latveešu buržuāzijas un sīkburžuazijas aprindām rodas

jauns aristokrātu slānis. Jau 1921. gadā valsts civileeredņu
skaits bija 40.000 — no SOO.OOO peeaugušeem Vēletajeem, kas

sastādija veenu valsts eeredni uz katreem 20 cilvekeem, ne-

armiju un pašvaldibu. Vēlākos gados šis eeredņu skaits

Latvijā nav gājis mazumā. Latveešu buržuāzija un eeredņi

eeņem privileģētu stāvokli Latvijā. Ari latgaleešu buržuāzija
un sīkburžuazija tīko pēc tāda paša sabeedriska stāvokļa, kādu

Latvijā eeņem latveešu buržuāzija. Tā, Latgales „kristigo
zemneeku partijas avize" 1929. gadā rakstija, ka par desmi-

teem Latvijas pastāvības gadeem latgaleeši „šo to eeguva",
„bet vēl vairāk balteeši". Tas esot Latgales traģisms.

„Valsts naudu zumu izleetošanas veids, — saka avize,
— ir tāds, ka latgaleešeem atlec tikai drupatiņas un garozas...
Kas taisa leelas apgrozibas, tas dabū atlikumu, bet Latvijas

naudu dabū rūpneeki, bet tee ir balteeši (t. i. latveeši — K. Š.),
no kureem latgaleešeem maz labuma... Tirgotajeem aiz-

dotā valsts nauda nevairo Latgales turibu — latgaleešeem

nav_ dzīsliņas uz tirgošanos un ja ari mūsējais tirgotājs
dabū valsts aizņēmumu, tad ta ir neeciga lāsīte. Tirgojas, gal-
venam kārtam, žīdi, balteeši un vāceeši"...1)

Un tālāk teek stāstits, ka latgaleešu skolotāju institūts

līdz pusei peebāzts ar latveešeem. No visa ta latgaleešu
kristīgo zemneeku partija izmisumā sauc: „Mūs pārvaldīs,
valdīs un teesās latveeši. Viņi būs gudri zinātnes vīri, māk-

slineeki, bet mums būs japaleek par važoņeem, labākā gadi-
jeenā par pusskoloteem diletanteem". Apmēram tādā veidā

spreeda visas Latgales buržujiskās partijas.

Kā raksturīgu peemēru vēl varam atzīmēt tā saucamas

Latgales „progresivās, tautas apveenibas" lidera Jezaupa

Trasuna rakstu, kurā tas saka:2)

*) „Latgolas Vords", Nr. 8, 20. febr., 1929. g.
2
) J. Trasuns. „Cik ilgi Latgola vārguļos". „Jauno Stroume" Nr. 40,

6. nov., 1930. g.
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„Katru gadu no vidusskolām izeet ap 400—500 abzolven-

tu, kuri raugās taisitees par eeredņeem, bet eerednibu līdz

bezgalibai vairot Latgalē mēs nevaram. Ja visus balteešus

izmestu no tagadējām eeredņu veetām, tad atbrīvotos tikai

ap 400—500 amatu. No ta skaidri redzams, ka ar eeredņu

kultivēšanu veen mēs tālu netiksim. Pirmais un galvenais

preekšnoteikums Latgales dzīves attīstibai ir kapitāls ai

viseem viņa atzarojumeem. Bez kapitāla sadabūšanas, bez

plašakeem materieleem līdzekļeem nav eedomajami nekādi

pasākumi. Kapitāls mums vajadzigs zemes ražibas pacelša-

nai, dabiskās rūpneecibas izveidošanai, kas pārstrādātu vec-

tejos ražojumus".
No kureenes ņemt kapitālu? Otrs „progresistu" liders

F. Ķemps uz to atbild:

„No kopējā katla" — valsts budžeta, Latgalei vajaga sa-

ņemt ne drupatiņas, bet pilnteesigu normu, ne mazāk kā

7V2 miljoni latu. Šogad balteešu zemneeku saveeniba tā

saucamā lombardešanas likuma realizēšanai ir saņēmusi ap 20

miljonu latu. Kāpēc tas nav eespējams preekš Latgales?
Zem valsts protekcijas vaj citām garantijām Latgale var iz-

leetot ne tikai pabalstu zumas, bet ari drošus aizdevumus.

Visas šīs zumas varētu laist peensaimneecibas un

bekona sekmēšanai un visu citu uz lauksaimneecibu un mež-

kopību dibinātu rūpneecibas pasākumu attīstišanai". 1)
Atzīmētās citates no latgaleešu buržujiskās preses rāda,

ka galvenās nesaskaņas starp latgaleešu un latveešu bur-

žuāziju radās uz valsts eenākumu zumu dališanas pamata.
No valsts naudas latgaleešu buržuāzijai «atlecot tikai drupa-

tiņas". Kas taisot apgrozibas ar valsts naudu, tas.

dabunot ari leelu peļņu, bet leelas apgrozibas ar valsts nau-

du taisot latveešu buržuāzija. Latgaleešu buržuāzijas pelņa
iznākot maza. No ta latgaleešu buržuāzijas lozungs: „Do-
deet mums rokā leelas valsts naudas zumas, mēs dosim dar-

bu latgaleešu tautibas bezdarbneekeem un pildisim savu ka-

batu!"

Un tiklīdz latgaleešu buržuāzija uzstāda šādu lozungu,

tā latveešu buržuāzija visā savā niknumā uzstājas pret lat-

galeešeem. Latveešu buržujiskā prese sāk izdomāt visādas

tenkas par latgaleešu kalpeem, ka tee ir sliņķi, laupitaji,
slepkavas, ka

2I?. no visa Latvijas nozeedzigā elementa rep-

rezentējot Latgale v. t. t. Šādos apstākļos uz nebēdu teek

kurināts nacionālais antagonisms un noskaņota sabeedriskā

doma tādā virzeenā, ka „tādeem razbaineekeem, kādi ir lat-

galeeši, valsts naudas zumas nevar tikt uzticētas". No otras

puses, latgaleešu buržuāzijas preekšstāvji Latvijas saeima

paceļ veselu protesta vētru, ka latveeši Latgalei arveen esot

atstājuši «neecigu bāriņu dalu" no valsts budžeta. BeidzoL

no latgaleešu buržujiskeem laikraksteem uzzinām, ka latga-

*) „Jauno Stroume" Nr. 11, 12. martā, 1930. g.
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leešu buržujiskee deputāti 1928. gadā esot izdabūjuši preeks-

Latgales 6 milj. latu jeb 34 no valsts papildbudžeta. Sakarā

ar šīs zumas izsneegšanu Latgalei, latgaleešu buržujiskais

laikraksts „Jauno Stroume" rakstija, ka vel nekad saeimā

nebija tāda trokšņa par latgaleešu „b ezka vn i b v"... ka

sakarā ar latgaleešu deputātu peeprasijumu 7% miljonu latu

Latgalei. Latveešu prese stāstija, ka „latgaleeši badu ne-

ceeš, ka tee ir sliņķi, dzērāji, palaidņi" v. t. t.

Sevišķi asa nesaskaņa starp latgaleešu un latveešu na-

cionālo buržuāziju izpaudās 1928. un 1929. gados, kad sakarā

ar neražu Latgales ekonomiskā dzīve bija novesta katastro-

fiskā stāvoklī. Šis Latgales katastrofiskais stāvoklis deva

Latgales buržuāzijai drosmi stingri stādit jautājumu par nau-

das zumu peešķiršanu Latgalei, lai uz badā mirstošo rēķina
varētu ar zeltu pildit savas kabatas. Pret to asi reaģēja lat-

veešu buržuāzija.

Kāds Dr. Ē. Akermans1) 1928. gadā bija nācis pee slē-

dzeena, ka Latvijas «pārdzīvojamo pēckara laikmetu rakstu-

ro, galvenā kārtā, apbrīnojams dzīves seklums, izdzīves un

eeraušanas kāre, kailuma kults un vispārīgā morāliskā līme-

ņa krišana un pat morālisko spēku sabrukums". Tas ir loti

valsirdigs un pareizs Latvijas buržujiskās sabeedribas rak-

sturojums. Tālāk E. Akermans saka, ka veens no tādeem

eekšejeem, organiskas dabas ļaunumeem esot „latvju tauta;»

dzimstibas samazināšanās", kas radot „nopeetnas bažas pai

latvju tautas turpmāko pastāvēšanu mazāk kulturelo tautu

starpā". „Skaitli peerāda, — saka E. Akermans, — to drūmo

pateesibu, ka latvju tautas griba vairotees un uzturēt savu

tautibu svešu tautu starpā ir bīstamā mērā pavājinajusees

un ka latvju tauta nepilnā simtsgadu laikā no valdošās nā-

cijas savā zemē var nonākt mazākuma tautibas lomā". Kā-

pēc tā? Tāpēc, lūk, ka plašā Vidzemes teritorijā uzrādot

~406.700 eedzīvotaju, turpretim daudz mazākā Latgalē
555.896 eedzīvotajus". Un tālāk: „7 gadu laikā, no ,1920.—
1927. g., eedzīvotaju skaits Vidzemē ne tikai nav audzis, bet

pat gājis mazumā par veseleem 3 tūkstošeem, turpretim Lat-

gale taī paša laika eedzīvotaju skaits vairojees par 58 tūk-

stošeem".., „Latgales eedzīvotaju peeaugums ir dabigas
dzimstibas sekas, — saka E. Akermans. Peeskaitot etnogrā-
fiskā ziņā Latgalei radneecisko Ilūkstes apriņķi ar 53.360 ee-

dzīvotajeem pee pārejās Latgales, latgaleešu skaits sasneedz
609.000 no 1.870.520 Latvijas kopējā eedzīvotaju skaita jeb
Vs no eedzīvotaju kopskaita". Šī atteeciba „Latvijas valsts

nākotnei un stiprumam ir teeši draudoša"... „L atvijas
kulturelai daļai nav pa spēkam Latgali pee-
veenot savai kultūrai, to uzsūkt sevī, pār-
latviskot". (Pastrīpojums mans — K. Š.). No otras pu-

,

*) Dr- E. Akermans. «Apdraudētā latvju tauta". „Burtneeks" Nr. 9,
1928. g,. Rigā. i
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ses, „Latgale ar straujo eedzīvotaju vairošanos šaī virzeenā

sasneegusi eespējamibas robežas, jo Latgales eedzīvotaju
skaits pārsneedz 35,5 uz kv. klm un Daugavpils apriņķī pat

43, 6 uz kv. km ; tas nozīmē, ka Latgalē uz kv. km dzīvo

2 reiz tik daudz eedzīvotaju, kā Vidzemē, kur veenu kv.

km apdzīvo 17.6 cilvēki. Latgale, kā tīri agrāra zeme, ne-

spēj vairs dot patvērumu un pārtiku leelajam eedzīvotaju

peeaugumam un dabiskā kārtā latgaleešu vilnis arveen aug-

stāk un augstāk skārs Latvijas mazāk apdzīvotos novadus...

Ar laiku līdzšinējā latgaleešu staigāšana pārvērtisees ziste-

matiskā Vidzemes un Kurzemes eekarošanā". Un beigās šis

„zocialhigieniķis" konstatē, „ka Latvijā tautas dzīvibas gri-

ba normālā stāvoklī uzglabajusees veenigi nekulturelā (!? —

K. Š.), pirmatnējā Latgalē; turpretim pārējos Latvijas inteli-

ģentās un kulturelās daļās šī dzīvibas griba noslīdējusi zem

rāsas (?) pašuzturas minimuma un mums šeit ir darišana ai

tautas spēku izsīkšanu un grūtu pataloģisku parādību ,rāsn
bioloģijas vēsturē"... Sakarā ar visu to, E. Akermans leek

skaļu virsrakstu savam rakstam — „Apdraudetā latvju tauta".

Pavisam naiva E. Akermaņa paustā Latvijas buržuāzi-

jas rāsu „teorija" par to, ka latgaleeši, tee paši latveeši, „jau-
cotees ar kreeveem, baltkreeveem, poļeem v. c", zaudējuši sa-

vas latveešu „rāsas" labās īpašibas un caur to radees latga-
leešu „etnografisks tips ar ļoti negatīvām rāsu bioloģiskām
īpašibām". No otras puses, rodotees šādam latgaleešu tipam

ar „negativām rāsu bioloģiskām īpašibām", „tautas dzīvibas

griba normālā stāvoklī uzglabajusees veenigi nekulturelā

Latgalē". Leekas, ka slēdzeenam vajadzētu būt pavisam

pretējam. Tādam negativam latgaleešu „rāsu" tipam vaja-
dzētu deģeneretees, izvirst un augstākam „latveešu rāsu ti-

pam" vajadzētu paceltees vēl augstāk. Noticis otrādi. Ne-

kulturelee latgaleeši, ar negativām rāsu bioloģiskām īpaši-

bām uzglabājuši „dzīvibas gribu normālā stāvoklī", bet aug-

sti kulturelee latveešu tautas apdzīvotee apgabali saslimuši

ar „grutu pataloģisku" slimibu — „dzimstibas samazināša-

nos".

Lai veicinātu dzimstibu starp saimneekeem, fašistiskais

„Latvis" rakstija preekš saimneekeem kaut ko līdzigu

kurnam, kurā tas vainu mēģināja uzvelt kalpeem. Tee, lūk,

esot vainigi, ka pelēko baronu kundzes maz dzemdējot.

Luk, ka to apraksta „Latvis":

„Veco saimneeku cilti ir izēnojuši neveen kungi, bet ir

ari nozaimojuši kalpi. Kalpeem ir sava baudu filozofija —

zocialisms... Veens no viņa centraleem kārdinajumeem ir S

un vēl mazāk stundu darba laiks... Tā saimneeku cilti stur-

mē no divām pusēm un daudzi no viņas locekļeem ir pārgā-

juši kungu un proletareešu lēģerī un nodevušees baudu reli-

ģijai... Tāpēc taisāms spēcīgs sauceens viseem īsteem saim-

neekeem
— atjaunot savu saimneeku cilti... Lai eet zudibā ve-
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cā saimneeku cilts, ko ir uzvarējuši bauditaji, bet jauneem

saimneekeem jāatkratās no kaitigeem baudu cilvekeem".
1)

Par to, ka zocialisms ir kalpu kā proletariāta daļas ideo-

loģija, no ta kalpeem nav ko kaunetees, bet par to, ka „veco

saimneeku cilti ir uzvarējuši bauditaji", _„kaitigi baudu cilvē-

ki" — ta ir reta vaļsirdība no fašistiska orgāna.

Bez tamlīdzigeem raksteem latveešu buržujiskā prese

pacēla veselu kampaņu pret latgaleešeem. Dr. E. Akermaņa

raksts „Apdraudetā latveešu tauta" pateesibā eevadija disku-

siju starp latveešu un latgaleešu buržuāziju. Tas paradi jās

tajā laikā, kad Latvijas saeimā starp latgaleešu un latveešu

buržuāzijas preekšstāvjeem jau bija eesācees strīds par 7%

miljonu peešķiršanu Latgalei. Šo strīdu mēs pa daļai jau rak-

sturojām. Akermaņa raksts latgaleešu buržuāzijai atraisīja

rokas. Visas latgaleešu buržujiskās partijas šinī ziņa bija
veenis prātis. Visas viņas veenotā frontē uzstājās pret lat-

veešu buržuāzijas argumentāciju. Pateesibā E. Akermaņa

raksts bija vērsts pret latgaleešeem, bet ši raksta vājās pu-

ses savā polemikā loti labi prata izmantot latgaleešu buržuā-

zija. Peemēram, katoļu baznickungu „Latgolas Vords" rak-

stija, ka ap 5. gadusimteni preekš Kristus ķineeši ari neesot

bijuši vairāk par latveešeem, bet daudzdzimtibas ceļā tee iz-

auguši par 475 miljonu leelu tautu. Ar strauju vairošanās

procesu ari latgaleeši varot panākt, ka viņi kādreiz sasneeg-

šot ķineešu skaitu. Bet uz tagadējās neleelās Latgales teri-

torijas, kurā eetilpst agrakee 3 apriņķi, 475 miljonu leelā lat-

galeešu tauta nespēs noveetotees. Tāpēc viņeem vajadzēs
eekarot ari tādu pašu teritoriju, kāda ir ķineešeem, bet tagad
jasākot no Latvijas eekarošanas. 1932. gada sākumā kādā no

„Latgolas Vords" numureem teek propagandēts „brauksim
uz Kurzemi". Esot paredzams, ka, sakarā ar krizi, leelakā

daļa zemes Vidzemē un Kurzemē palikšot nearta un nesēta.

Produktu cenas tik zemas, ka lauksaimneeki vairs nevarot

peeņemt strādneekus, jo rudenī nespējot teem samaksāt algu.
Tāpēc visur Vidzemē un Kurzemē esot dzirdama veena

dzeesma: nākošo gadu algoto darba spēku neņemt, bet

strādāt tikai tikdaudz, cik var veikt ar savu saimi.

Turpretim Latgalē esot darba spēka pārpalikums un kat-

ru vasaru uz Baltiju izbraukuši 20.000 strādneeku. Ko darit

šogad? „Eet uz Kurzemi un strādāt par cukura mārciņu vaj

zābaku pāri nav vērts". „Tadēļ šogad latgaleešeem vajag

braukt uz Kurzemi ne par kalpeem, bet kā saimneekeem.

Vajag braukt ar visu saimi, ar visu inventāru un apmestees
Kurzemē ka rentneekeem vaj kā pusgraudneekeem. Savu

mazo saimneecibu, savus, 3—5 hektārus vajag atstāt kaimi-

ņeem (tas izdevīgi latgaleešu budžeem, kuri tīko uz bobulu
zemi). Padzīvojot kādu laiku par pusgraudneekeem, eedzī-

*) V. Reizneeks, „Baudu pārmērība". „Latvis" Nr. 1937, Rigā,
1928. g.
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vošotees lopos, inventārā un vēlāk varēšot 'eegūt visu saim-

neecibu". Un tāpēc tee latgaleeši, kuri aizbraukšot uz Kur-

zemi, atpakaļ vairs neatgreezišotees. Kurzemē latveeši iz-

miršot. Latgaleešeem vajagot vinu kolonizet.1)

Pēc tamlīdzīgām latgaleešu katoļmācitaju kolonizatoru

teeksmēm tee ar labpatiku konstatē, ka latgaleešu peeaug-

šanu veicinot tas, ka viņi neesot bezdeevji, neesot luterticīgi,

bet esot deevticigi katoļbaznicas peekriteji. Ja latveešu

buržuāzija runā, ka latgaleeši drīzāk jāasimilē, tad latgalee-
šu katoļu mācitaji raksta, ka „latgaleešeem esot nepārvara-

mas bailes un reebums", ka viņus gribot uzsūkt latveešu ķer-

meņa „gangrenetaja daļa".
Daudz neatšķīrās ari tā saucamās „Progresivās tautas

apveenibas" uzskati šajā jautājumā. Viņa ar tādeem pat

līdzekļeem kā baznickungi cīnijās pret latveešu buržuāziju.
Tā „Progresivās tautas apveenibas" liders Fr. Ķemps 1910.

gadā rakstija: „kā balteeši savā laikā eekaroja izmirstošo

vāceešu pozicijas savā vecā bruņineeku un preesteru (veis-

kupu) pilsētā (t. i. Rigā — K. Š.), tā latgaleeši kā stiprā lat-

veešu cilts varētu eegūt un pastiprināt tās pozīcijas, kuras

vēl atlika no vāceešeem un nav vēl pilnigi eekarotas no maz-

dzimstigeem balteešeem".

No mineteem materialeem mēs redzam, ka cīņu meto-

dēm, ar kādām savstarpēji cīnās latgaleešu un latveešu bur-

žuāzija, principielas starpibas nav. Abas viņas cīnās savu

materielo interešu labā, lai eerautu valsts zumas savā kaba-

tā. Lai maskētu īstos eksploatatoriskos nolūkus, teek kuri-

nāts tautu naids un šajā politiskās atmosfēras duļķojumā īk-

veens cenšas eedzīvotees uz darba ļaužu rēķina.

Buržujiskās Latvijas nacionālā politika ir diametrāli pre-

tēja ZPRS ļeņiniskai nacionālai politikai. Komunistiskās In-

ternacionāles programā nacionālā un koloniālā jautājumā

prasa:

„Agrak nospeesto „apgabalu", „nomaļu" un koloniju vis-

pusīgu saimneeciskās, politiskās un kulturelās uzzelšanas sek-

mēšanu viņu zocialistiskās pārveidošanas virzeenā, lai no-

drošinātu stingru pamatu pateesai un pilnigai nacionālai veen-

līdzibai"... „Vispusigu un nesaudzīgu cīņu pret jeb kureem

eerobežojumeem un sprosteem, kas vērsti pret kādu nebūt

tautibu, nāciju vaj rāsu. Pilnigu visu nāciju un rāsu līdz-

teesibu".2)
Šādas prasibas ir ari atsevišķu komunistisko partiju pro-

gramās. Šīs programu prasibas ZPRS-bā teek konzekventi

izvestas dzīvē. Cariskā nacionālā politika agrākās Kreevijas

„nomalēs" centās uzturēt kā mazattīstītus agrāros novadus,

*) „Latvis", „Atkal jauni Kurzemes kolonizācijas plāni". Nr. 3071,
28./1.-1932. g.

2) Komunistiskas Internacionāles programā, «Spartaks", 1930. g.,

44. lpp.
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kuri centrālai Kreevijas rūpneecibai varēja būt noderigi kā

izejveelu rajoni. Sakarā ar tādu politiku radās saimneeciska,

politiska un kulturela neveenlīdziba starp centrālo Kreeviju

un viņas „nomalēm", nacionaleem rajoneem gluži tāpat, kā

tas ir Latgalē, Latvijas kolonijā. ZPRS viseem līdzekleem,

zistematiski no valsts budžeta asignējot, palīdz saimneeci-

ski atpalikušeem rajoneem, „nomalēm", nacionālām republi-

kām, autonomeem apgabaleem v. t. t. celt savu rūpneecibu,
veidot savu proletariātu, organizēt savas pirmmācibas, vidus

un augstskolas, lai tā šo „nomaļu" eedzīvotajus paceltu uz

veenada līmeņa ar ZPRS centru. Tāda politika Latgalē ir

eespējama tikai pee proletariāta diktatūras.

2. Kapēc Latvijas buržuāzija latgaleešeem uzspeež latveešu

valodu un pasludina to par valsts valodu

Buržujiski-nacionalo kustibu „ekonomiskais pamats pa-

stāv eekš tam, ka preekš preču ražošanas pilnigas uzvaras

buržuāzijai nepeeceešama eekšejo tirgu eekarošana, nepee-

valsts teritorijas ceeša saveenošana ar eedzīvota-

jeem, kuri runā veertā valodā, novēršot visus traucēkļus, ku-

ri kavē šīs valodas attīstibu un viņas nostiprināšanu literatū-

rā. Valoda ir cilvēku satiksmes galvenākais līdzeklis; valo-

das veeniba un viņas netraucētā attīstiba ir veens no galve-

neem noteikumeem preekš brīvas un plašas šilaika kapitāli-
smam atbilstošās preču apgrozibas"... 1)

Šī leņiniskā uzskata pareizibu pastiprina buržujiski-na-
cionalās kustibas pirmsākums Latvijā. Latveešu buržujiskās
atmodas pirmsākumā jaunā latveešu buržuāzija sadūrās ar

vācu muižneecibu, kura, būdama eeintereseta Baltijas
tirgus konkurences apstākļu nodrošināšanā savā labā, cen-

tas eevest vācu valodu par valdošo valodu Baltijā un tāpēc

pavisam neatzina mostošos nāciju — latveešu un igauņu -—

valodas. Gluži tāpat XX gadusimteņa_ sākumā uz latgaleešu
nacionālas buržuāzijas atmodu raudzijās latveešu buržuāzija,
kura pusgadusimteņa laikā jau bija paspējusi aizmirst, kā pret
viņu izturējās vācu muižneeciba XIX gadusimteņa 50 gados.
Ekonomiski vairāk nostiprinotees, latveešu buržuāzijai sāka

izliktees, ka viņa jau ir palikusi par īsto „zemes sāli". Cīņai
dēļ sava eespaida nodrošināšanas Latgalē latveešu buržuā-

zija centās peešķirt nacionālu nokrāsu. Tā ka valoda ir veens

no galveneem cilvēces satiksmes līdzekleem kapitālistiskās
preču apgrozibas nodrošināšanai uz zināmas teritorijas, tad

ari latveešu buržuāzija centās savu nacionalistisko šovini-

smu, atbilstošu viņu leelnacionalistiskām teeksmēm, pārnest
uz Latgali, stāstot, ka latgaleeši ir „latveešu tautas" sastāv-

daļa un latgaleešu valoda — latveešu valodas dialekts.

H Sl1) /Ichhh, T. XVII, CTp. 428.
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Līdz 1905. gadam latveešu buržuāzijai vēl nebija noteikta

uzskata par latgaleešu valodu. Tika runāts par „polišeem'\

„ini'lanteešeem" v. t. t., bet kas šee inflanteeši teeši ir, par to

latveešu buržuāzija spreeda pēc J:eem gadijeena rakstura ap-

raksteem avizēs, kalendāros un žurnālos, kurus sneedza lat-

veešu eebrauceji Latgalē. Latveešu buržujiskee valodneeki

J. Endzelins un K. Milenbahs tikai 1907. gadā izdeva latvee-

šu gramatiku
1

), kurā teek izteikts latveešu buržuāzijas uz-

skats. Pēc šis „teorijas" latgaleeši ir tee paši latveeši un

latgaleešu valoda — latveešu valodas dialekts. J. Endzelins

un K. Milenbahs latveešu valodu sadalija trijās izloksnēs:

1) vidus izloksne, 2) tāmneeku izloksne, 3) augšzemneeku jeb

augšgaleešu izloksne. Par vidus izloksni tika uzskatita ta,

kurā runā latveeši tā saucamā Latvijas videenā: sākot no

Mazsalaces un trģemes, ap Valmeeru, Cēsīm, un Kurzemē

ap Jelgavu, Dobeli. ŠI ari tika peeņemta par latveešu rakstu

valodu. Par tāmneekeem jeb slikti runajošeem latveešeem

tika apzīmēti tee Kurzemes latveeši, kuri dzīvo apmēram

starp Kuldīgu, Talseem, Dundagu, Ventspili un viņeem tuvi

radneecigi veena daļa Vidzemes eedzīvotaji — ap Skulti,

Limbažeem, Leelsalaci v. c. Tā saucamā tāmneeku izloksne

esot radusees tajos apvidos, kuros agrāk dzīvoja libeeši un

tāpēc no Latvijas buržujiskeem valodneekeem teek atzīts, ka

tāmneeku izloksnē novērojams libeešu valodas eespaids.

Latgaleešu valoda, kurai valodas ziņā peekļaujas Augškurze-
mes un Vidzemes Maleena, teek nosaukta par augšzem-

neeku jeb augšgaleešu dialektu.

Pēc J. Endzelina un K. Milenbaha latveešu gramatikas

iznākšanas visi latveešu buržujiskee literāti un publicisti mi-

nētā grāmatiņā izteiktos uzskatus latveešu valodas jautājumā

peeņēma kā neapstrīdamu „bausli" un kā „abzolutu pateesi-
bu",-tee šos uzskatus popularizēja. Veenu gadu vēlāk, pēc
J. Endzelina gramatikas izdošanas, Līgotņu Jēkabs apgalvo-

ja, ka „latveešu valodu runā viss eedzīvotaju vairākums Kur-

zemē, Rigas, Valmeeras, Cēsu un Valkas apriņķos, Vidzemē,

Dvinskas, Rēzeknes un Ludzas apriņķos, jeb Inflantijā".
2) Tā

tad Līgotnim latgaleeši nemaz nepastāv, bet ir tikai latveeši.

Un ne tikai Līgotnis, bet visi latveešu buržujiskee publicisti
propagandēja tamlīdzīgus uzskatus. Pee tādeem uzskateem

turējās un vēl tagad turas ari latveešu zocialdemokrati-

mazineeki. 1913. gadā viņu liders M. Skujeneeks rakstija:

„Beeži runā par Baltijas latveešu un latgaleešu valo-

dām. Latgaleešu izloksni beeži uzskata kā patstāvigu va-

lodu. Bet tas nav pareizi. Latgaleeši neleeto patstāvigu va-

lodu, bet latveešu valodas izloksni, tāpat kā bavareeši un ti~

roleeši neleeto kādu īpatnēju bavareešu vaj tiroleešu valodu,

*) J. Endzelins un K. Milenbahs. ~Latveešu gramatika", 1907. g.,

Rigā, 7. lpp.
2) Līgotņu Jēkabs. „Latveešu literatūras vēsture", Riga, 1908. g.„

13. lpp.
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bet gan zināmu vācu valodas dialektu".1) Un tālāk M. Sku-

jeneeks saka: „Izleetojot kā mērauklu valodu kopibu, jānāk

pee slēdzeena, ka latgaleeši nav īpatnēja nacionāla veeniba,
bet ir latveeši". Bez tam VēT jaeevēro, „ka latgaleešu ma-

zais skaits un nabadzība neatļauj viņeem radit daudzmaz ee-

vērojamu patstāvigu literatūru. Tāda ari nav vajadzīga".

(250. lpp.). Un, izejot no ta, M. Skujeneeks (zocialdemokrats-

mazineeks) latveešu buržuāzijas interesēs bija ar meeru

sneegt roku šim mazam latgaleešu skaitam, kuri pee tam vēl

stipri „nabadzigi", lai tos glābtu no šīs ķibeles caur drīzāku

sakausešanu ar latveešeem. Pee tam viss tas tika runāts tā,

itkā ar latgaleešu un latveešu sakausešanu viņi tiks padarīti
bagāti. M. Skujeneeka un toreizējās viņa zocialdemokratu-

mazineeku partijas nolūki preekš mums pavisam skaidri. Viņš
šādus uzskatus pauda, lai maskētu šķiru pretešķibas, stāstot,

ka bagāta ir ne tikai latveešu buržuāzija, bet ari latveešu kal-

pi un pilsētas proletariāts, kuri kopā ar buržuāziju itkā ar ka-

pitālu būtu radijuši «patstāvigu latveešu literatūru", pee tam

nediferencējot to uz buržujisko un proletārisko literatūru. Ta

ir īsta zocialnodeveja «filozofija". Šādus uzskatus M. Skuje-
neeks ir nemitīgi paudis. Tee atrodami ari viņa grāmatā
JLatvija, zeme un eedzīvotaji", kura izdota trešā pārstrādātā
izdevumā 1927. gadā.

1905. gadā latgaleešu sīkburžujiskā inteliģence nodibinā-

ja avizi „Gaisma", kura apstājās pēc 26. numura iznākšanas.

Šīs avizes redakcija ar F. Kempu preekšgalā peeņēma rezek-

neešu dialektu par latgaleešu literatūras valodu. Pēc 28 ga-

deem latgaleešu valodā jau ir radusees literatūra, kura sarak-

stīta ne tikai no sīkburžuazijas un no buržuāzijas, bet ari no

proletariāta preekšstāvjeem. Latvju buržuāzija to pavisam ne-

atzīst Latvju buržuāzija ved asu cīņu pret latgaleešu valo-

du. Šī latvju buržuāzijas cīņu pozicija spilgti redzama dis-

kusijā par latgaleešu ortogrāfijas jautājumu, kad latgaleešu

buržujiskā inteliģence 1928. gadā eesneedza Latvijas Izglītī-

bas ministrijas apstiprināšanai latgaleešu ortogrāfijas parau-

gu. Izglītibas ministrs šo latgaleešu ortogrāfijas projektu no-

Latvijas univerzitatei, kur buržujiskee filologi (Endze-
7lins, Plāķis, Blesse v. c.) visi kā veens uzstājās pret latga-
leešu ortogrāfijas projektu, motivēdami, ka nekādas latgaiee
šu valodas nav un ka viņi kategoriski noraida latgaleešu „iz-

loksnes ortogrāfiju".
Sakara ar to Latvijas pelēko baronu orgāns «Latvijas

Sargs" rakstija: 2)

„Pilnigi nepeeceešami, lai ari latveešeem butu veena va-

loda". Tas esot vajadzigs tamdēļ, lai divas tautas daļas (lat-

*) M. Skujeneeks. «Nacionālais jautājums Latvijā". Pēterburga,
1913. g., 278.—281. lpp.

J
) «Latvijas sargs" Nr. 10, 1930. g., 10. martā.
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veeši un latgaleeši) veena no otras neattālinatos. Tālāk tika

konstatēts, ka «Latgales dialekts izšķiras no vidējās izloks-

nes, no rakstu valodas, bet tas leetu butibu
negroza._

Tada

izšķiriba valodas ziņā valsts dažādos stūros ir novērojama

visā pasaulē". Un tamdēļ — nost latgaleešu valodu!

Šī avize pārmet, ka Latvijā «neprātīgi ministri par valsts

naudu ir likuši tulkot Apsišu Jēkabu un Blaumani no rakstu

valodas izloksnē... Tas ir absurds, ta ir nozeedziga doma, ta

ir tautas šķelšana" —tā sauc «Latvijas Sargs". Visās latvju

skolās japeeleetojot latveešu rakstu valoda. Principieli ne-

esot ari pamatskolā peelaižama latgaleešu «izloksne", bet

Latgales stāvoklis esot tik īpatnējs, ka tāda «pretimnākšana"
tomēr esot attaisnojama.

Tamlīdzigas diskusijas vēlāk tika pārnestas uz Latvijas

valsts saeimu, kur saeimas izglītibas komisijas vārdā uzstājās

prof. J. Plāķis, teikdams:

«Mūsu jaunās valsts uzdevums ir izkopt latveešu rakstu

valodu, lai ta top par zinātnes valodu. Ta jāprot katram

valsts pilsonim, jo ta ir mūsu pamats". Atteecibā uz latga-
leešu valodu ari J. Plāķis izteicās, ka pirmmācības skolās

tomēr esot peeļaujams latgaleešu bērnus apmācit latgaleešu

izloksnē, jo pārejā tūliņ uz apmācibu latveešu literariskā va-

lodā bērneem būšot pārak grūti peesavinatees mācības. Kāds

humānisms! Un tālāk prof. J. Plāķis norādija, «ja latgaleešu
izloksnes jautājums saistitos tikai ar pamatskolām, tad nebū-

tu ko eebilst, bet nelaime ta, ka latgaleeši izloksni neuzskata

veenigi kā palīglīdzekli, bet grib to izkopt kā savu literatūras

un rakstu valodu. Izkopt blakus pastāvošai zinātniskai valo-

dai vēl otru... Ja to peeļautu, tad tas jau būtu precendents,
lai ar savu lokālu nacionālu prasibu nāktu ari, peem., tām-

neeki". Tālākā runā prof. J. Plāķis konstatēja, ka pēdējos
gados izglītoto latgaleešu starpā pastāv teeksme pirmo veetu

eerādit latgaleešu izloksnei. Bijuši gadījumi, kad latgaleešu
studenti eesneedz univerzitates padomei savus studentu bee-

dribas statūtus, rakstitus izloksnē. Sakarā ar to, J. Plāķis

prasa: «Lai latgaleeši skaidri un gaiši pasaka vaj ir labi ra-

dit valstī līdzās veenai literatūras valodai vēl otru. Nevee-

nam nav un nebūs ari nekas pretīm, ja latgaleešu dialekts

atskanēs vēl gadu simteņus..., bet nedrīkstam mēs blakus

valsts valodai radit vēl otru. Mums ir veena valsts un viņā

izkopjama veena rakstu valoda".
1)

Šos latveešu buržuāzijas uzskatus aizstāvēja ari zocial-

demokratu deputāts Dēķens, teikdams, ka, ari pēc viņa do-

mām, nav nekādas vajadzibas radit vēl otru, t. i. latgaleešu
rakstu valodu. No kulturelās puses būšot leelakais neprāts tul-

kot rakstneeku darbus latgaleešu izloksnē. Neraugotees uz tā-

deem zocialdemokratu uzskateem, pēc debatēm visa z.-d.

frakcija balsoja par latgaleešu valodas peelaišanu. Ta bija

*) Skat. atreferējumu JLatvis" Nr. 2883, no 13. jūnija, 1931. g.
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parastā z.-d. leekuliba. Ar tamlīdzigu runu Latvijas valsts

saeimas izglītibas komisijā uzstājās ari oficiālais buržuāzijas
valodneeks profesors Endzelins, kurš uzsvēra, ka „valoda ir

ta saite, kas veeno visu tautu. Latgaleešu valoda sastāv no

dažādu valodu mistrojuma. Latgaleešu izloksnes kultivēšana

aizkavējot bērneem peesavinatees citas zināšanas".
1)

Pec visam šīm debatēm latveešu valoda likumdošanas

ceļā tika atzīta par oficiālo valsts valodu.

Ja atskatamees drusku atpakaļ vēsturē, tad redzam, ka

tamlīdzīgus uzskatus, kādi tika pausti Latvijas fašistiskā pre-

sē un atskanēja no Latvijas saeimas katedra, pauda visi mo-

narķisti-melnsimtneeki agrākajā cariskā Kreevijā. Viņi to-

reiz pavisam nepeelaida domu, ka ukraineeši ir atsevišķa nā-

cija. Pēc viņu domām, Ukraine bija Kreevijas deenvidreetu-

mu apgabals, kurā dzīvo kreevi, runājoši drusku savādākā

„mazkreevu" dialektā. Tāpat tas bija ar baltkreeveem. Balt-

kreevija, pēc viņu domām, bija dala no Kreevijas reetumu no-

vada un baltkreevi tee paši kreevi, kuri runā drusku savā-

dākā izloksnē.

„Melnsimtneeku pamatojumi, — saka b. Ļeņins, — ii

īsi: visus cittautibneekus (HHoponueß) nepeeceešami turēt stin-

grā pavadā un neļaut viņeem „izlaistees". Kreevijai jābūt
nedalitai un visām tautibām ir jāpadodas leelkreevu pasāku-

mam tāpēc, itkā leelkreevi ir bijuši galvenee zemes cēlāji un

apveenotaji. Tāpēc valdošās šķiras valodai jābūt obliga+o-
riskai valsts valodai. Puriškeviča kungeem nebūtu nekas

pretim pavisam aizleegt „suņu valodas", kurās runā 60%

nekreevu tautibas Kreevijā".
2)

Ari liberālā buržuāzija 3) 1913. gadā rakstija, ka „laikam

gan neveens necels eerunas, ka tādā milzigā, plašā valstī,

kāda ir Kreevijā, jābūt veenai valsts valodai un tāda valsts

valoda var būt veenigi kreevu valoda". Uz to b. Ļeņins at-

bildēja:

„Ačgarna loģika! Mazā Šveice neko nezaudē, bet gan

eegūst, ka viņā nav veena valsts valoda, bet ir veselas trīs:

vācu, franču un italeešu. Šveicē 70°/o eedzīvotaju vāceešu

(Kreevijā 43°/o leelkreevu), 22% — franču (Kreevijā 17%

ukraineešu), 7% — italeešu (Kreevijā 6% poļu un 4%% balt-

kreevu). Ja Šveices kopējā parlamentā italeeši beeži runā

franciski, tad viņi to dara ne peespeedu kārtā, speesti no kā-

da nebūt policejiska likuma (tādu Šveicē nav), bet veenkārši

tāpēc, ka demokrātiskās valsts civilizēti pilsoņi paši dod

preekšroku valodai, kura ir saprotama eedzīvotaju vairu-

mam".4)

*) ~Pedeja Brīdī" Nr. 154,. no 15. jūlija, 1931. g.

2) /leHHH, GoāpaH. coh. 2-t h3jī., t. XVII, dp. 179.
3

) „PyccKoe CflOBo", 1898, ot 10 ceHT. (28 aßr.) 1913 r.

*) JIeHHH, Co6p. coq. 2-e hzķ,, t. XVII, crp. 134.
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Otrā veetā b. Ļeņins saka:

„Šveicē trīs /alsts valodas, bet likumprojekti pee refe-

renduma (kopējās balsošanas — K. Š.) teek drukāti peecās
valodās, t. i. bez trim valsts valodām vēl divos

dialektos. Pēc 1900. g. ļaužu skaitīšanas Šveicē šajos divos

dialektos runā 38.651 eedzīvotajs no 3.315.443, t. i. drusku

vairāk par veenu procentu. Armijas oficeereem un apakš-

oficeereem „teek dota plašākā brīvība sarunatees ar zalda-

teem viņu mātes valodā". Groubindenes un Vallisa kantonos

(katrā drusku vairāk par simtstūkstoši eedzīvotajeem) r.beem

dialekteem ir pilnigi veenlīdzigas teesibas".
1)

Tā b. Ļeņins argumentēja 1913. gadā, kad leelineeciskā

nacionālā politika vēl nebija realizēta praktiski. Tagad, pēc
tik daudz gadu proletāriskās diktatūras pastāvēšanas, kad

ļeņiniskā nacionālā politika ir konzekventi izvesta .dzīvē,
Padomju Saveemba ir daudz spilgtāks peemērs, neka Šveice.

Padomju Saveenibā, pēc 1926. g. ļaužu skaitišanas materia-

lēem, ir uzskaitītas vairāk par 185 tautibām. Daudzas no tām

skaitliskā ziņā ir neleelas. Tomēr, neraugotees uz to, visas

šīs tautiņas un viņu valodas likumigā ceļā no padomju valdī-

bas ir atzītas par pilnteesigām. Vairāk desmitu Padomju sa-

veenibas mazās tautiņas tikai pēc Oktobra revolūcijas pirmo
reizi eeguva rakstibu savā mātes valodā. Lai šīs, pavisam

atpalikušās, tautiņas saistitu ar proletārisko kultūru, pirmais,
kas padomju valdībai bija jādara — jārada preekš viņām

rakstu zīmes un jāapmāca rakstit-lasit savā mātes valodā.

Veenpadsmit gadu proletariāta diktatūras pastāvēšanas laikā

38 tautibas Padomju Saveenibā tikai pirmo reizi eeguva rak-

stisko vārdu savā mātes valodā. Nākas vēl aizrādīt, ka

Kreevijā Romanovu dinastijas laikā vairāk kā 200 gadu lai-

ka sprīdī, līdz 1917. gadam, savā mātes valodā rakstibu ee-

guva tikai 23 tautibas. Ar padomju valdibas lēmumu

1930./31. gadā 'tika eevesta obligatoriska apmāciba padomju
skolās. Preekš vairāk atpalikušām tautiņām šī_ obligatori-
skās apmācības eevešana tika atlikta ne ilgāk, kā uz veenu,

divi gadeem.

No Oktobra revolūcijas līdz 1930. g. nodibinājās un ap-

veenojās Padomju Saveenibā 7 nacionālās republikas, 15 au-

tonomas republikas (no viņām 11 eegāja KrZFPR), 17 auto-

nomee apgabali (no viņeem 14 KrZFPR), un nacionaleem ma-

zakumeem — 3 nacionalee apriņķi, desmiteem nacionalee ra-

joni, simteem nacionālās ceemu padomes v. t. \.

Loti spilgts peemērs šinī ziņā — Baltkreevijas Zocialisti-

skā Padomju Republika, kur teeši, vadotees no ļeņiniskas

nacionālās politikas, nav 'veena oficiāla valsts valoda.

Baltkreevijas. Zocialistiskā Padomju Republika ir četras ofi-

ciālas valsts valodas: baltkreevu, kreevu, polu un ebreju.

1) /leHHH, Co6p. COM., 2-2 HSfl., XVII, CTp. 150—151.
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Bez tam tādu mazu tautibu valodām, kā latveešu, leišu, bla-

kus pastāvošām valsts valodām, ir veenlldzigas teesibas.

Latveešeem Padomju Baltkreevijā ir 6 nacionālās ceemu pa-

domes, kur veetejās valsts un kulturelās organizācijās lat-

veešu valoda ir galvenā valoda.

Ja Latvijas profesors Plāķis žulti spļauj no sašutuma, ka

latgaleešu studenti uzrakstijuši savus beedribas statūtus savā

mātes valodā, tad Padomju Saveenibā noteek pavisam pretē-

jais: ikveens cittautibneeks var eesneegt lūgumus valdības

eestādēm savā mātes valodā.

Ja buržujiskās Latvijas valsts vīri un profesori Plāķi,
Endzelini v. t. t. mēdz teikt, ka viņi eet uz pašuzupurēšanos
latgaleešu labā, peeļaujot viņu «izloksni" pirmmācības sko-

lās, tad padomju valdiba peelaiž nacionalmazakumus apmā-
cit savā mātes valodā ne tikai pirmmācibas skolās, bet orga-

nizē nacionālās otrās pakāpes skolas, tehnikumus, institūtus,

nacionālus sektorus augstskolās. Baltkreevijas valsts uni-

verzitatei ir polu un ebreju sektori. Baltkreevijas zinātņu

Akadēmijā ir latveešu un leišu sektori, poļu un ebreju prole-
tāriskās kultūras institūti v. t. t. (Padomju Saveenibā latvee-

šu darbļaudīm ir savs pedtehnikums, pedinstituts, strādfaka

nodaļa pee Leņingradas valsts univerzitates v. t. t). Nerau-

gotees uz to, ka latgaleešu kolonijas Sibīrijā ir neleelas un

pee tām stipri izklaidētas starp cfttautu eedzīvotajeem plašā
Sibirijā, tomēr komunistiskā partija un padomju valdiba pee-

leek visas pūles, lai šo neleelo nacionālo mazākumu peenāci-

gi apkalpotu viņu mātes valodā. Sibirijā un Padomju savee-

nibas Eiropas daļā 1930. g. darbojās 35 latgaleešu pirmmāci-
bas skolas. Krasnojarskā, pee Sibīrijas Novada padomju-
partijas skolas no 1924. g. darbojās latgaleešu nodaļa. Lat-

galeešu nodaļas ir ari Reetumtautibu Komuniverzitatē (Mas-

kavā), pee Pedtehnikuma un Strādfaka (Leņingradā). Pa šeem

gadeem ir jau radušees latgaleešu pašu skolotāju kadri. Viņu

kvalifikācijas pacelšanai beeži veen teek rīkoti skolotāju

kvalifikācijas pacelšanas kursi. No 1925. gada Novosibirskā

latgaleešu valodā iznāk avize „Taisneiba" v. t. t.

Nacionālo valodu izkopšanas ziņā Padomju Saveenibā ir

pilnigs un īsts proletāriskais demokrātisms.

Visi tee latveešu buržuāzijas motivi, ka latveešu valo-

dai jābūt valsts zinātniskai valodai un ka visās Vakareiropas
buržuāziskās valstīs tas tā esot peeņemts — nav ne uz ko

dibināti. Kā jau redzējām, Šveice bija veens no spilgtakeem

peemēreem, ka ne visās buržujiskās valstīs tas ta bija pee-

ņemts. Latveešu valoda jazinot visām Latvijas minoritātēm

tāpēc, ka ta esot Latvijas zinātnes valoda. Pilnigi tāpat ari

kreevu liberālā buržuāzija jūsmoja, ka kreevu valoda esot

leeliska, varena, kura Kreevijas cittautu literaturu_ padarīšot

bagātāku un caur kreevu valodu būšot eespējams šim mazam

tautibām eepazītees ar cilvēces leelajām kultūras vertibam.
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Līdzīgi tam buržuāzija fašistiskā Latvijā grib, lai visi nacio-

nalee mazakumi, to skaitā ari kreevi, peesavinatos cilvēces

kultūras vērtibas caur latveešu valodu. Bet tajā laikā, kad

tas tā teek leekulots, Latvijas buržuāzija tādus cilvēces kul-

tūras vērtīgākos sasneegumus, kā Marksa, Lenina

un Staļina rakstus aizleedz tulkot latveešu valodā, aizleedz

pat tos lasit plašām darblaužu masām.

Ļeņins kreevu liberaļeem 1913. g. atbildēja:

„Viss tas ir pareizi, liberālu kungi... Mēs labāk par jums
zinām, ka Turgeņeva, Tolstoja, Dobroļubova, Černiševska
valoda ir spēcīga un varena. Mēs vairāk par jums gribam,
lai starp apspeestām šķirām, pee kādas nācijas tās ari nepee-

derētu, kādas dzīvo Kreevijā, nodibinātos pēc eespējas cee-

šaka satiksme un brāliga veeniba. Un mēs, protams, stāvam

par to, lai ikveenam Kreevijas eedzīvotajam būtu eespējams
eemācitees vareno kreevu valodu. Mēs negribam tikai veenu:

peespeedu_ elementa. Mēs negribam sadzīt paradīzē ai

rungu". Un tālāk b. Ļeņins saka: „Mēs domājam, ka spēcī-

gai un varenai kreevu valodai nemaz nav vajadzigs, lai viņu

mācītos ar rungas palīdzību. Mēs esam pārleecinati, ka ka-

pitālisma attīstība Kreevijā, un vispāri visa sabeedriskā dzī-

ves gaita visas nācijas savstarpēji tuvina. Simteem tūkstošu

cilvēku teek pārsveesti no veenas Kreevijas malas uz otru,

eedzīvotaju nacionālais sastāvs sajaucas, norobežotibai un

eeslēgšanai nacionālā čaulā jaatkrīt. Teem, kureem pēc dzī-

ves un darba apstākļeem būs vajadzīga kreevu valoda, eemā-

cisees viņu ari bez rungas palīdzības". 1) Šī Ļeņina atbilde,
lai ir ari mūsu atbilde viseem teem, kuri ir latveešu valodu

proklamējuši par fašistiskās Latvijas valsts valodu. „Strād-
neeku demokrātijas nacionālā programā — ne kādas privilē-
ģijas ne veenai nācijai, ne veenai valodai".

2)

Eevērojot visu to, Latvijas proletariāts nedrīkst ne drus-

ciņ pašķobit savu proletārisko organizāciju veenibu pamatus

cīņā par visu tautibu darblaužu pilnigu atsvabināšanu no fa-

šistiskā jūga un proletariāta diktatūras nodibināšanu Latvijā.

„Dažadako buržujisko partiju savstarpējai nacionālai

ķildu politikai valodu jautājumos v. t. t. strādneecibas demo-

krātija uzstāda pretēju prasibu — veenibu bez eerunas (6e3-
--vcjiobhoto e.ļHHCTBa) un pilnigu visu tautibu strādneeku sa-

leešanos visās strādneeku arodneeciskās, kooperatīvās, patē-

rētāju, izglītibas un citās organizācijās, pretēji ikveenam bur-

žujiskam nacionālismam. Tikai tāda veeniba un saleešanās

var aizstāvēt demokrātiju, aizstāvēt strādneeku intereses no

kapitāla, kurš jau ir palicis un arveen vairāk paleek interna-

cionāls, aizstāvēt cilvēces attīstibas intereses uz jaunu dzī-

g& ') «TIeHHH. Co6p. cou. 2-e mn.., t. XVII. CTp. 180.

2
) ibidem, XVII, 135. lpp.
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ves eekartu, kurai bus sveša jebkāda priviieģiia un eksploa-

tacija". 1)

3. Nacionalmazakumi Latvijā

Lai būtu pilniga skaidriba par latveešu buržuāzijas na-

cionālo politiku tā saucamā demokrātiskā Latvijā, mums ja-
zin šīs valsts nacionālais sastāvs. Pēc buržujiskās Latvijas
oficiālās statistikas, 1925. gadā no 1.844.805 Latvijas eedzī-

votajeem „latveešu skaits" esot 1.354.126 cilv., kas sastāda

73,5 proc. no viseem Latvijas eedzīvotajeem. Nākas aizrādīt,

ka šee skaitļi ir latvju buržuāzijas žuljcisks viltojums. Šādu
skaitli latveešu buržuāzija dabū ar visu latgaleešu peesķaiti-
šanu latveešeem. Šāda latveešu buržuāzijas statistiskā ma-

hinācija veen jau rāda uz latveešu buržuāzijas eksploatato-
risko nacionālo politiku, kura izeet uz nacionālo mazākumu

apspeešanu teeši caur latveešu buržuāzijas imperiālistiskām
teeksmēm. Latgaleeši, skaitliskā ziņā Latvijas visieelakais

nacionālais mazākums, ne tikai neteek atzīts par atsevišķu
nāciju, bet teek eeskaitits latveešu skaitā. Tas ir visbrutālā-

kais, rupjākais nacionālā mazākuma — latgaleešu — apspee-

šanas izpaudums, kādam bija veeta agrākā cariskā Kreevijā.
Še peevedisim tabeli par Latvijas nacionālo sastāvu, sa-

stādina pec Latvijas oficiālas statistikas:

No tabeles ir redzams, ka latgaleeši te pavisam nav uz-

rādīti, bet totees latveešu skaits uz latgaleešu rēķina ir pa-

vairots tiktāl, ka latveeši no viseem Latvijas eedzīvotajeem
sastāda 73,5%. Ta ir īsti imperiālistiska kombinācija. Kaut

gan Latvijas statistika latgaleešu skaitu neuzrāda, tomēr ir

zināms, ka viņu skaits ap 1925. gadu Latvijā bija ne mazāk

kā 400.000 cilvēku. Ja no tabelē minētā 1925. ģ. latveešu

skaita atskaitām nost 400.000 latgaleešus, tad latv cc š v

!) JIeHHH, t. XVII, dp. 135—136
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valdošas nācijas skaits Latvijā būs tikai
954.126 cilvēku, kas sastāda 51,6%> no viseem

eedzīvotajeem. Turpretim latgaleeši sastāda 22% no

viseem Latvijas eedzīvotajeem. Šis latgaleešu skaits nekādā

ziņā_ nav uzskatams par pārspīlētu. 1928. gadā E. Akermans

savā raksta «Apdraudētā latvju tauta", rakstija, ka ja latga-
leešeem peeskaitam viņeem radneecisko Ilūkstes apriņķi ar

53.360 eedzīvotajeem, tad latgaleešu skaits sasneedz 609.000

jeb 33 proc. no viseem Latvijas eedzīvotajeem. Te, protams,

Akermans panikā latgaleešu skaitam peeveeno visus Ilūkstes

apriņķa nacionālos mazakumus. Tāda kombinācija nekādā

ziņā ari nav attaisnojama.
Ja nu mēs augšējo tabeli izlabojam, tad latveešu (valdo-

šās nācijas) skaits Latvijā 1930. gadā nav vis 73,5%, bet ti-

kai ap 50% no viseem Latvijas eedzīvotajeem. Latgaleeši,
kuri tabelē nemaz nav minēti, ir visleelakais nacionālais ma-

zākums, kurš sastāda 22% no viseem eedzīvotajeem, viņeem

seko kreevi — 10,6%, ebreji — 5%, vāceeši — 3,7%, poli —

3%, baltkreevi — 2%, leiši — 1,4%, igauņi — 0,4°/o.

Šee skaitli rāda nacionālo sastāvu visā Latvijā, bet ja

ņemam Latgali veen, tad tur nacionālais sastāvs ir pavisam
citāds. Latgalē latgaleeši sastāda 56,9%, kreevi — 27,5%,

poli — 5,5%, ebreji — 5,30/o
,

baltkreevi — 4,1%, pārejās tau-

tibas (to skaitā ari latveeši — valdoša nācija) — 0,7%. Šee

skaitli rāda, ka latveešu valodas uzspeešana ar varu Latga-

lē, kur latveešu ir mazāk par 0,7% no Latgales eedzīvota-

jeem, nozīmē imperiālistisku nacionālās politikas peekopšanu.
Bez mineteem skaitleem Latvijas buržujiskā statistika

uzrāda, ka no Latvijā dzīvojošeem kreeveem latveešu valodā

runā tikai 4%, pārejee 96% kreevu runā veenigi savā mātes

valodā; baltkreevi latveešu valodā runā 7%, 93% runā

veenigi savā mātes valodā, vāceeši latveešu valodu prot ti-

kai 11%, ebreji — 16% v. t. t. Protams, tāda nacionālā poli-

tika, kur uzspeež latveešu valodu par obligatorisku valsts

valodu, kad ap 90% no visām mazākumu tautibām prot runāt

veenigi savā mātes valodā, neapmeerina ne veenu no šīm

tautibām. Pilnigi dabīgi, ka šīs tautibas savus skatus vērš

uz Padomju saveenibu, kur ir izvesta dzīvē leņiniskā, vee-

nigi pareizā, nacionālā politika.

No augšā teiktā ir redzams, ka principielas starpības nav

starp to nacionālo politiku, kāda tika peekopta cariskā Kree-

vijā un fašistiskā Latvijā. Kā Latvijā ir, tā cariskā Kreevijā

bija proklamēta veena valsts valoda, obligatoriska viseem

cittautibneekeem. Cariskās Kreevijas eeredņi mēģināja pēe-

rādit, ka ukraineeši un baltkreevi ir tee_ paši kreevi, tikai

runājot dnisku citādākā dialektā, tāpat ka to dara latveešu

buržuāzija atteecibā pret latgaleešeem. Carisko Kreeviju b.

Ļeņins nosauca par tautu ceetumu, tāds tautu ceetums ir ari

Latvija. Proletāriskā revolūcijā, leņiniskās partijas vadiba,
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Kreevijas proletariāts padzina kapitālistus un muižneekus un

izveda leņinisko nacionālo politiku. Tagad tādām tautibām kā

ukraineeši, kuri sastādija 17°/o un baltkreevi — 41/2°/o no

Kreevijas eedzīvotajeem, ir savas Zocialistiskās Padomju

Republikas. Daudzām mazām tautibām ir savi autonomee ap-

gabali, nacionalee rajoni v. t. t. Lai parāditu leņiniskās nacio-

nālās politikas īsti demokrātisko raksturu, aizrādīsim uz

Baltkreevijas Zocialistiskās Padomju Republikas nacionālo

sastāvu un nacionālo mazākumu teesibām.

Pēc 1926. gada statistikas, Baltkreevijas Zocialistiskā

Padomju Republfftā baltkreevi sastāda ap 81% no viseem

eedzīvotajeem, kreevi — 8,1%, ebreji — 8,4%, poļi — 2,2%.
Kaut gan baltkreevu valdošā nācija sastāda 81% no viseem

eedzīvotajeem, tomēr nav veena valsts valoda, kā buržuā-

ziskā Latvijā, kur valdošā nācija — latveeši — sastāda tikai 50%

no Latvijas eedzīvotajeem. Padomju Baltkreevijā ir 4 valsts

valodas: baltkreevu, kreevu, ebreju un polu. Kaut gan kreevi

un ebreji sastāda 8% un poli tikai 2,2% no viseem Baltkree-

vijas eedzīvotajeem, tomēr visas šīs trīs valodas, veenlīdzi-

gi ar baltkreevu valodu, ir oficiālas valsts valodas. Tādas

tautibas kā latveeši un leiši, kuras sastāda nepilnu VsPM bau-

da veenlīdzigas teesibas Baltkreevijā. Kāpēc tāda nacionālā

politika nav eespējama Latvijā? Kāpēc Latvijā nevar būt

latgaleešu valoda par valsts valodu, ja viņā runā 22% no

Latvijas eedzīvotajeem? Kāpēc Latvijā nevar būt kreevu va-

loda par valsts valodu, kuru runā 10% no viseem Latvijas

eedzīvotajeem? Kāpēc nevar būt ebreju valoda par valsts

valodu, kuru runā 6% no viseem Latvijas eedzīvotajeem?

Kadēl kreevu valoda teek boikotēta Latvijas skolās, kad

kreevu eedzīvotaji sastāda 10% no viseem eedzīvotajeem?

Kādēļ teek kurināts nacionālais naids un antizemitisms pret

ebrejeem, ja viņeem ir jābūt tādeem pašeem pilnteesigeem
Latvijas pilsoņeem, kādi ir visi citi? Kadēl Latvijas buržuā-

zija uzurpē nacionālo mazākumu teesibas, uzsņeežot viņeem

spaidu ceļā latveešu valodu, kurā runā tikai 50% no viseem

Latvijas eedzīvotajeem?

Protams, visu to novērst var veenigi proletāriskās revo-

lūcijas ceļā, gāžot tagadējo buržujisko valdibu Latvijā un

proletāriskās diktatūras nodibināšanu, kad Latvijas Komuni-

stiskās Partijas vadibā konzekventi tiks izvesta dzīvē ļeņi-
niskā nacionālā politika.

Beigās vēl īsumā apstāsimees pee buržujiskās Latvijas

skolu politikas, kāda izreet ar latveešu valodas pasludināša-

nu par valsts valodu. Pēc tam, kad bija pasludināta latveešu

valoda par valsts valodu, 1932. gada vasarā Latvijas izglīti-

bas ministrs A. Kēniņs apbrauca Latgali, lai izpetitu Latgales

apstākļus un noteiktu, ar kādu skolu politiku latgaleeši drīzā-

ki tiktu pārvērsti par latveešeem, kā ari pārbaudit, kā teek

izvests dzīvē likums par latveešu valsts valodu latgaleešu
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skolās. Atgreezees no Latgales Rigā, A. Ķēniņš raksta
1), ka

„Latgale ir trešā Latvijas valsts zvaigzne", bet esot «tumša

un sīka" pee Latvijas valsts patriotu «apziņu debesīm". Ne-

reti Latvijas buržuāzijā izskanot doma, ka Latgale esot Lat-

vijas lāsts, ka ta sava raibā nacionālā sastāva dēl neattaisno-

jot un neattaisnošot nākotnē tos leelos upurus, kurus Latvijas

daļa nesot". Sakarā ar visu to A. Ķēniņš loti optimistiski
konstatē, ka tādu skolu politiku turpinot, kādu viņš esot uz-

sācis, latgaleeši samērā drīz eeņemšot ar latveešeem «līdz-

vērtīgu lomu". Bet loti problemātisks preekš A. Ķēniņa pa-

leek pārējo Latgales minoritatu jautājums. Viņu interesējot

«kādā mērā tās saaugs ar latveešeem veenā valsts, sabeedri-

bas un kultūras organismā, jeb tās paliks mums (latveešeem)
eekšeji svešas, tikai mums līdzās dzīvojošas māsas?" Un

beidzot A. Keniņš ir speests konstatēt, ka Latgales «žīdi",

kreevi, poli un baltkreevi, kuru ir Latgalē deezgan leels skaits,

esot «idejiski vairāk orientēti uz austrumu un deenvidaustru-

mu zemēm un viņu kultūru, nekā uz latvisko Latviju, kurā

tee dzīvo, juzdamees itkā ārpus savas zemes robežām sve-

šumā". Te diplomātiskā kārtā ir noteikti pateikts, ka Latgales

mazākumtautības jūtas Latvijā kā «svešumā" un raugās uz

Padomju saveenibu un uz Baltkreevijas Zocialistisko Pa-

domju Republiku, kur teeši pareizi ir izšķirts nacionālais jau

tajums.

Pēc A. Ķēniņa Latgali apbraukāja ari Akuraters, kurš,

pārbraucis mājās, aizgauzdamees — tikai «latvisku
kultūru Latgalei. Ta ir vajadzigakā un reālākā politika Lat-

galē".
2) Otrā rakstā J. Akuraters sauc, ka Latgales skolās

kreevu valodu mācit nevajag. «Latgalei, tāpat kā pārejai Lat-

vijai, jāvērš skats uz vakareem (t. i. uz fašistisko Vakareiro-

pu. ■— K. Š.), japeesavinas Eiropas valodas. Latveešu noska-

ņoti skolotāji un garidzneeki varētu radit brīnumus". — saka

Akuraters. Lūk, nacionālās politikas kvintesence, kāda fakti-

ski teek izvesta starp nacionaleem mazakumeem Latvijā. Te

ir saskatāmas dzīvneeciskas bailes no komunisma mācibām,

kuras var tikt pārnestas Latgalē ar kreevu valodu. Tāpēc

kreevu valoda pilnigi izskaužama, kaut gan viņā runa

27,45% Latgales eedzīvotaju. Gluži otrādi, pēc Akuratera do-

mām, reizē ar latveešu kultūras eepotešanu tee jaeepazīstina
ar fašistisko Eiropu, kura Latvijai sneedz fašisma, bet ne ko-

munisma mācibas.

No veenas puses raugotees, latveešu buržuāzija ar faši-

stisko Latvijas nacionālo politiku grib, lai visas mazākum-

tautības drīzāki eemācitos latveešu valodu un sakustu ar lat-

veešeem, caur ko pavairosees latveešu skaits. No otras —

1) A. Keniņš, „Latgales eespaidi, tauta un kultūra", ,Jaunakas Zi-

ņas" Nr. 157, 1932. g,
2) J. Akuraters, „Latviska kultūra Latgalei", „Jaunākas Zinas" Nr.

177, no 10. augusta, 1932. gada.
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fašistiskā prese kurina nacionālo antagonismu un cenšas pee-

rādit, ka nacionālo mazākumu preekšstāvis, ja viņš ari skai-

dri runā latveešu valodu, nedrīkstot tikt uzskatits par veenlī-

dzigu Latvijas pilsoni. Tā fašistiskais laikraksts «Latvis" no

19. oktobra 1932. gada pārmet izglītības ministra A. Ķēniņa
izglītības politikai, kura mēģinot eevilkt «žīdu bērnus latvee-

šu skolās". Ar to tas abu tautu atteecibās gribot radit jaunu

posmu, lai pēc veena mācibas cikla, apmēram 8 vaj 10 ga-

deem, rastos Jauns veidojums", proti, „Mozus ticigee latvee-

ši" — kā saka «Latvis". «Latvis" pret to enerģiski protestē,
stāstot, ka «veenmēr zināma latveešu sabeedribas daļa (bur-

žuāzija — mēs te peezīmesim) izturesees pret žīdeem vairāk,

nekā vēsi... Latveetis žīdu pārak tuvu pee sevis nelaidīs. Bet

asimilēts žīds... būdams atstumts no labākās sabeedribas, gri-
bot negribot nosvērsees uz kreiso pusi, tāpat kā to ir darīju-

ši viņa cilts brāļi Kreevijā, Vācijā. Mūsmāju komunisteem

tas var peešķirt negaidītu atbalstu..." 1)
Latvijas fašisti dzīvneeciskās bailēs raugās, ka apspee-

stās Latvijas tautibas var nosvērtees uz kreisi, var peeslee-
tees komunisteem. Un tam tā ir jābūt, jo komunisti cīnās par

apspeesto tautibu atbrīvošanu. Pate buržujiskās Latvijas na-

cionālā politika vairo komunistu eespaidu starp apspeesteem
nacionaleem mazakumeem. Komunistu uzdevums ir atmaskot

fašistiskās nacionālās politikas eksploatatoriskos nolūkus un

Latvijas komunistiskās partijas vadibā cīnitees par komunis-

ma uzvaru, Padomju Latviju.
Tomēr nevaram paeet garām tam, kā šādu Latvijas ma-

zākumtautību stāvokli raksturo Latvijas zocialdemokrati —

buržuāzijas zocialais atbalsts, strādneeku šķirā. Zocialdemo-

kratu centralorgans 1931. g. savā rakstā «Mazakumtautibas
un vēlēšanas" rakstija:

«Salīdzinot ar Igauniju, Poliju, Čehoslovakiju un Rumā-
niju par Latviju var teikt, ka mazakumtautibām Latvijā ir

paradize." 2) Tajā pašā laikā Padomju saveenibas nacionālo

mazākumu stāvoklis, kur naeionalmazakumeem ir visleelakās

eespējas un brīvibas, Latvijas zocialdemokrati cenšas izpūst
kā elles mocibas, leelineeku varmācības v. t. t. Ikveens strād-

neeks pats pratīs novērtēt šādu zocialdemokratu nacionālo

politiku un pareizi to kvalificēt kā strādneeku apmuļķošanas
politiku buržuāzijas interesēs.

4. "Kultureli nacionālā" autonomija

1914. gadā latveešu meetpilsoņu grupas interešu iztei-

cējs Miķelis Valters rakstija:
«Mums jāatzīst «Latgales kultureli-teesiskā autonomija"

Latvijas pašvaldībā. Neveena politiska partija nevar uz šo

*) „Latvis" Nr. 3287, no 19. oktobra, 1932. gada.
2) „Zocialdemokrats" Nr. 41, 20./II 1931. g.
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jautājumu skatitees citādi, ja ta negrib, ka latgaleeši atsveši-

nājās, kas var novest pee viņu atšķiršanās no Latvijas." 1

)
„Kultureli-nacionalās" autonomijas peekriteji bija ebreju

Bunds, mazineeki un citas sīkburžujiskās meetpilsoņu partijas
un grupas. Eekš kam pastāv „Kultureli-nacionalā" autonomija
Latvijā? Uz Latvijas teritorijas, kā to eepreekšejā nodaļā no-

rādījām, dzīvo latgali, ebreji, kreevi, poli, latveeši v. t. t. Vi-

sas šīs tautibas saista ekonomiskās, politiskās, juridiskās, dzī-

vesveida un kulturelās saites uz šīs teritorijas. Šķiru cīņa ik-

veenā buržujiskā valstī izpaužas pirmām kārtām politiskā un

ekonomiskā laukos. Minētās sīkburžujiskās partijas un gru-

pas no visu šo valsts saišu zistemas gribēja izdalit laukā sko-

lu jautājumus un nodot viņus atsevišķas tautibas orgānam,

kura peenākums apkalpot šīs tautibas visus locekļus, kuri iz-

svaidīti pa viseem Latvijas stūreem. Tādas autonomijas veids

tuvinātu atsevišķas tautibas strādneekus ar buržuāziju. Tāda

autonomija būtu izdeviga atsevišķu tautibu buržuāzijai.

Ar buržujiskās Latvijas nodibināšanos „kulturelo autono-

miju" vēl šad un tad modes pēc atmin zocialdemokrati, kaut

gan par viņu izvešanu dzīvē neveens nopeetni vairs nedomā.

Vēl 1931. gadā Latvijas zocialdemokratijas „kreiso" frāžu

varonis, šīs partijas tagadējais preekšsēdetajs, Fr. Menders

rakstija:
«Vispirms zocialistu starpā nacionālā jautājumā sasto-

pami divi uzskati par tautu būtību. K. Kautskis redz tautas

galveno un izšķirošo pazīmi valodā. Austreetis Otto Bauers

izvirzija uzskatu, ka tautas veidojas vēsturē kā zināma vē-

stures likteņa kopība, kuru eezīmē ne tikai valoda, bet ari

vēsturē darinātā kultūra... Latvijas zocialdemokratijā varēja

sastapt šo abu uzskatu peekritejus. Šo rindiņu rakstitajs (Lat-

vijas z.-d. partijas preekšsēdetajs Fr. Menders — K. Š.) ir

Otto Bauera peekritejs. No abeem uzskateem izreet nacionā-

las prasibas. Ja pirmais galveno svaru praksē lika uz valo-

das brīvību, tad otrais izvirzija prasibu par tā saukto nacio-

nali-kulturelo autonomiju tādās valstīs, resp. ze-

mēs, kurās ir leela tautu dažadiba". 2)
No minētā redzams, ka Latvijas zocialdemokratu veena

dala formāli stāv par nacionali-kulturelo autonomiju naciona-

leem mazakumeem, bet faktiski, kad vajadzigs manevrēt ar

~kreiseem" trikeem, tad vārdos viņi ir gatavi „aizstavet" ari

daudz kreisākus lozungus. Ir bijuši gadījumi, ka zocialfašisti

uzstāda Latgales autonomijas lozungu Latvijas saeimas velē-

šanu laikā un vēlāk nosoda tās savas organizācijas, kuras šo

lozungu bija stipri popularizējušas. Kad Latvijas saeimā ap-

spreeda jautājumu par latgaleešu valodu, zocialdemokratu

deputāts Dēķens savā runā uzstājās pret latgaleešu valodu.

x ) Miķelis Valters. „Mūsu tautibas jautājums", 1914. g.,
2) Fr. Menders. «Nacionālais jautājums un strādneeku šķira", „Zo-

cialdemokrats" Nr. 74, 1./IV 1931. g.
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bet beigās pēc debatēm, lai raditu, ka viņi ir opozicijā, visa

z.-d. frakcija balsoja par latgaleešu deputātu eesneegumu.

Tas viss tikai raksturo zocialfašistu nodevēju lomu.

Kā leelineeki novērtē kultureli-nacionalo autonomiju?
Leelineeku uzskatus šajā jautājumā visspilgtaki formulējis

leelais darblaužu un komunistiskās partijas vadonis b. Ļeņins,
kurš 1913. gadā rakstija, ka: „kultureli-nacionalā autonomija"
nozīmē visizsmalcinātāko un tāpēc yiskaitigako nacionālis-

mu, ta nozīmē strādneeku samaitāšanu ar nacionālas kultūras

lozungeem, ar stipri kaitigu un pat antidemokrātisku propa-

gandu par skolu leetu sadalīšanu pēc tautibām. Ar vārdu sa-

kot, proletariāta internacionālismam šī programā bez šaubām

runā pretī. Ta atbilst veenigi nacionalistiskās meetpilsonibas
idealeem".1)

„Ne austreešu ne kreevu zocialdemokratija nepeeņēma

kultureli-nacionalo autonomiju savā programā" — saka b.

Ļeņins, — „bet ebreju buržujiskās partijas visatpakalpalikuša

zemē, kā ari vesela rinda meetpilsoniskās, ari itkā zocialisti-

skās grupas, peeņēma viņu, lai eenestu strādneecibas vidū

buržujiskā nacionālisma idejas visizsmalcinātākā forma"...
2)

„Kultureli-nacionalo autonomiju bez buržujiskām ebreju Bun-

da un likvidatoru partijām, peeņemta tikai no sīkburžujiskī-
nacionalistisko partiju kreiso narodņiku virzeenu konferences.

Bet te šo programu peeņēma 4 partijas („Serp" — Zocialisti-

skā ebreju strādneeku partija, baltkreevu gromada, dašnak-

cutjini un gruziņu zocialisti-federalisti"), bet divas leelakas

partijas atturējās, atturējās ari kreevu kreisee narodņiki un

polu „fraki" (PPS)..."3) „Kultureli nacionālā autonomija",

t. i. abzoluti tīra un līdz galam izvesta skolu leetu sadalīšana

pēc nācijām, savā būtibā ir izdomāta nevis no kapitalisteem

(viņi pagaidām strādneeku saskaldišanā peeleeto daudz rup-

jākus paņēmeenus), bet gan no oportunistiskas, meetpilsoni-
skās inteliģences Austrija. Neveena no Reetumeiropas demo-

krātiskām valstīm ar raibu nacionālo sastāvu šī geniali-meet-

pilsoniskā un ģeniali-nacionalistiskā ideja nav i nemaz eedo-

mā. Tikai Eiropas austrumos atpakalpalikuša, feodāla, klerikā-

lā un politiskā dzīve ir sastrēdzinata ar neecigi sīkam

plēšanām (pat vēl sliktāki: kašķibu, viltibu (cßapon, noTacoßKOft

dēl valodām, tur radās šī izmisušu sīko buržuju ideja... Ne

jau gadijeena pēc „kultureli-nacionalo autonomiju" Kreevijā

peeņēma tikai visas ebreju buržujiskās partijas, pec tam

(1907. g.) dažādu nāciju sikburžujisko kreiso narodņiku par-

tiju konference un, beidzot, meetpilsoniskās, oportunistiskās,
■marksisteem blakus stāvošās grupas,

t. i bundeeši un likvidatori (beidzamee pat baidijas to darit

teeši atklāti, pilnigi noteikti)."4)

l) JIeHHH. Co6p. coh. t. XVn, CTp. 118.

a) /IeHHH. Co6p. coq. t. XVII, 2-e H3#., CTp. 149.

*) ibid;, XVII, 203.—204. lpp.

) ibid., XVII, 93.-94. lpp.
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Lūk, ļeņiniskais „kultureli-nacionalās autonomijas" no-

vērtējums. Šis b. Ļeņina novērtējums pilnigi atteecinams uz

latveešu zocialdemokrateem-mazineekeem un tādām meet-

pilsoņu grupām, kuras reprezentēja Miķelis Valters. Komuni-

sti šādas meetpilsoņu prasibas par „kultureli-nacionalās auto-

nomijas" peešķiršanu nacionaleem mazakumeem, kategoriski

noraida un nemitigi cīnās pret tādu uzskatu eepotešanu strād-

neecibas masām.

Propagandējot meetpilsoniskās prasibas par «kultureli-

nacionalo autonomiju", dažādas meetpilsoņu partijas faktiskf

uzstājās pret autonomijas peešķiršanu mazām tautibām Kree-

vijā. Beedrs Ļeņins atstāsta Bunda preekšstāvja Medema

motivus, kurš 1913. gadā rakstija: «Apgabala autonomija ir

deriga dēl apgabala, dēļ novada, bet ne preekš apvideem

(OKpvroß) kādi ir igauņu, latveešu v. t. t. ar pusmiljonu līdz

divmiljonu eedzīvotajeem, veenas guberņas platibā". „Ta ne-

būtu vis autonomija, bet gan veenkārša zemste... Virs šīs

zemstes vēl būtu jaleek īstā autonomija".
Pret tadeem uzskateem krasi uzstājas b. Ļeņins, teik-

dams:

„Kapēc gan nevar būt nacionalee autonomee apvidi ne

tikai ar % miljonu eedzīvotaju skaitu, bet ari 50.000 eedzī-

votajeem, kāpēc tamlīdzīgi apvidi nevar saveenote_es ar da-

žādu apjomu kaimiņu novadeem veenā autonomā novada

(Kpau), ja tas ir izdevigi, ja tas ir nepeeceešami ekonomiskai

apgrozībai. Viss tas paleek kā noslēpums preekš bundeeša

Medema... Bez šaubām, ka dēļ ikkuras nacionālas apspeesti-

bas novēršanas no leela svara ir radit autonomus apvidus

oKpyra) kaut ari vismazākā leelumā, ar veselu, veenotu na-

cionālu sastāvu, pee kam pee šeem apvideem varētu peekļau-

tees, teektees, dibinot ar viņeem sakarus un dažāda veida

brīvas apveenibas, šīs nācijas locekļi izkaisīti pa dažādam

valsts nomalēm vaj ari pa visu zemes lodi".
1)

Šī ļeņiniskā nacionālā politika Padomju Saveenibā ir

konzekventi izvesta dzīvē. Ir nodibināti vesela rinda nacio-

nālo autonomo apgabalu, kuros tikai vairāk desmittukstošu

eedzīvotaju, ka peemēram, Čerkesu autonomais apgabals ar

36.996 eedzīvotajeem, Karačaju autonomais apgabals ar

64.613, Deenvid-Osetinu autonomais apgabals ar 87.375, Oi-

ratu aut. apg. ar 99.667v. 1.1. Vesela rinda Aizkaukazas nacio-

nalee autonomee apgabali apveenoti Aizkaukazu Zocialistiska

Federativā Padomju Republikā (ZSFSR). Šādas zocialistiskās

nacionālās apveenibu federācijas teek apveenotas Zociahsti-

skā Padomju Republiku Saveenibā (SSSR). Uz tadu Zociali-

stisko. Padomju Republiku pusi, kada ir Baltkreevijas Zociah-

stiskā Padomju Republika, pateešam teecās 'tee Reetumbalt-

kreevijas baltkreevu eedzīvotaji, kuri atrodas zem Polijas.

i) JIeHHH, t. XVII, H3A. 2-e, CTp. 157—158.
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tāpat ari baltkreevi, kuri dzīvo Latgalē, Latvijā v. t. t. Uz
padomju Ukraines pusi teecās ukraineeši, kuri atrodas zem

fašistiskas Polijas, Rumānijas v. t. t. Leņiniskās nacionālās

politikas pareizību jūt un saprot it visi nacionalee mazakumi

ne tikai Padomju Saveenibā, bet ari nacionalee mazakumi

kapitālistiskās zemēs. Nav pareizākas nacionālās politikas,
kā ļeņiniskā nacionālā politika. «Padomju autonomija nav

kaut kas sastindzis uz viseem laikeem, bet viņa savā at-
tīstibā peeļauj visdažādākās formas un pakāpes. No šauras

administratīvas autonomijas (Peevolgas vāceeši, čuvaši, kā-

rēji) viņa pāreet uz plašāku politisku autonomiju (bašķiri, Pee-

volgas tatāri, kirģizi), no plašas politiskas autonomijas —uz

vel plašāku formu (Ukraine, Turkestana), beidzot no Ukraines

tipa autonomijas — uz augstāko autonomijas formu, savstar-

pēju nolīgumu atteecibam (Azerbaidžāņa). Padomju autono-

mijas elastiba ir veena no viņas galvenām preekšrocibām, jo

viņa (elastiba) dod eespēju aptvert visu to dažadibu Kreevi-

jas nomalēs, kuras atrodas uz neveenadas kulturelas un eko-

nomiskas attīstības pakāpes". 1)

5. Pilnigas pašnolemšanās teesibas Latgalei

Komunistiskas Internacionāles programā nepeeļauj tautibu

jeb nāciju ne mazāko apspeestibu. Viņa paģēr: «Pilnigu paš-
noteikšanas teesibu atzīšanu visam nācijām, neatkarīgi no

viņu rāsu peederibas, t. i. pašnoteikšanos līdz pat valstiskai

atdališanai".
2) «Imperiālisma zemēs komunistiskām partijām

zistematiski jāizpalīdz koloniju revolucionārai atsvabināšanās

kustibai un apspeesto nāciju kustibai vispār. Šis peenākums

jo aktivi izpalīdzēt gulstas, galvenām kārtām, uz tās zemes

strādneekeem, no kuras nospeestā nācija atkariga finansieli-

ekonomiskā vaj politiskā ziņā".3)
Bez pilnigas tautu pašnoteikšanās teesibu atzīšanas ne-

var būt internacionālisma. Pašnoteikšanās teesibu neatzīšana

neizbēgami noved praktiski pee zināmas zemes privileģētās
nācijas (faktiski — nacionālās buržuāzijas) atbalstišanas, t. i.

«leelvalstneeciskā" (BejiMKOAep>KaßHbift) šovinisma. Latvijā,
kur apspeedeju nācija ir latveeši, sevišķi latveešu proletariā-

tam (apspeedeju nāciju loceklim) jābūt ļoti modram nacionā-

lā jautājumā, lai starp viņu un nacionālo mazākumu (apspeesto

tautibu) proletariātu būtu nodrošināta pilnīga savstarpēja uz-

ticiba cīņā pret buržuāziju par zocialismu. Atsevišķa tauta

pati nevar būt brīva, ja viņa apspeež citas tautas.

x) I. Staļina raksts 1920. g. oktobrī. Skat. latv. tulkojumu J. Sta-

ļins, «Nacionālais jautājums", Maskava, 1932. g., 89. lpp.

') Komunistiskas internacionāles programā, «Spartaks", 1930. g.,

43. lpp.

3) ibidem, 80. lpp.
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Latvijas Komunistiskā Partija, stāvot uz Komunistiskās

Internacionāles platformas, atzīst latgaleešus kā atsevišķu nā-

ciju un viņu teesibas uz pašnoteikšanos.
LKP Latgales apgabala organizācija 1922. gada rudens

konferencē nacionālā jautājumā peeņēma lēmumu, kurā at-

teecibā uz Latgali prasa:

1) Plašu apgabala autonomiju. 2) Policejiski-eeredneeci-
skās uzraudzibas atcelšanu no augšas. 3) Nacionālo mazāku-

mu valodām (to skaitā ari latgaleešu) veenlīdzigas teesibas

ar latveešu valodu.
1)

Latvijas kompartija VII kongresā 1923. gada pavasari

uzstādija noteiktu prasibu par pašnoteikšanos teesibu pee-

šķiršanu Latgalei.
LKP VII kongress konstatēja, ka, «izmantodama savu

stāvokli, kā saimneeciski stiprākā dala, Latvijas buržuāzija

visnekaunīgākā kārtā māna un krāpj līdz pēdējam noplicinā-
tās un mazāk attīstītākās Latgales darblaužu masas, vedot

veenup pārlatvošanas politiku latgaleešu starpā, bet otrup.

pārdodot šo pašu latgaleešu intereses visneķītrākā kārtā poļu
paneem un ksendzeem, atdodot, peemēram, polu muižnee-

keem labākos latgaleešu zemes gabalus, sev paturot teesibas

izmantot tureenes zemneekus un strādneekus kā lopiņus lē-

tā darbā un padevīgā armijā..." Kongress nolēma: «Vadotees

no mūsu (t. i. kompartijas — K. Š.) uzskatu pamatprincipeem
tautibu jautājumā, neatlaidigi jāaizstāv un jāatbalsta plaša

Latgales autonomija; veenlīdzigas teesibas un eespējamibas
attīstitees latgaleešu darba laužu masām, — starp citu ne-

peelaižot nekādus aprobežojumus latgaleešu un citu tautu

mazākumu valodas leetošanā". 2)

Latvijas kompartijas XXIII konference 1926. gada jūnijā

peeņem plašas tēzes par nacionālo jautājumu, kā ari speciālu

rezolūciju nacionālā jautājumā atteecibā uz Latgali. Šajā kon-

ferencē peeņemtās tēzēs teek norādits, ka tāda maza valstiņa

kā Latvija kļūst arveen imperialistiskaka, „kas cīnās pārvērst
ikveenu sveštauteeti par tauteeti, kā «paleelinatas" Latvijas

karognesēju. Raug, kādēļ ta sludina šovinismu pret ikveenu

ebreju, vāceeti, kreevu, kas nepārlatvinas; raug, kādēļ ta uz-

stājas pret latgaleešu tautisko atmošanos, jo tee «skaldot"

latvju tautu dajas, pamazinot leelo Latviju."
3)

Konference nolemj:

«Uz noteiktāko atmaskot un nosodit ikveenu nacionali-

stisku vaj šovinistisku kustibu, veenalga no kureenes ta nāk-

tu.

*) „Bolševik" Nr. 1, 18. janvārī, 1925. g. Citēju pec V. Zeimala rak-

sta „Darbs" Nr. 5, 1925. g., 441. lpp.

') Latvijas kompartijas VII kongress. Protokoli un rezolūcijas. «Spar-
taks", 1925. g., 85.-86. lpp.

3) LKP XXIII konference. Protokoli, «Spartaks", 1926. g., 83. Ivp.
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«Peeprasit pilnigi visu tautibu un valodu brīvibu

un veenlīdz teesibu Latvijā.

„Uzstādit lozungu par Latgales teesibām un nacionālo

pašnolemšanu, veenalga kādā veidā pēdējā to brīvi lemtu,

vaj kā pilnigu atdališanos no Latvijas, par patstāvigu valsti,

jeb uz brīva līguma pamata par federālu vaj autonomu sa-

stāvdaļu;

„Pee tam neaizmirstot uzsvērt, ka šo lozungu dzive iz-

vest var veenigi proletariāta un darba zemneecibas stāšanas

pee valsts stūres kā spēciga revolucionāru strādneeku un

zemneeku valdiba", vadita no komunistiskās partijas.
Šee LKP lēmumi nacionālā jautājuma ne tik veen latga-

leešu darbļaudīm, bet ari pārejeem nacionaleem mazaku-

meem pilnigi nodrošina pareizu nacionālā jautājuma izšķirša-

nu un līdz ar to viņu atbrīvošanu no imperiālistiska sloga

Latvijā.

Runājot par neleelās latgaleešu nācijas pašnoteikšanās
teesibām līdz valstiskai atdališanai, mēs nedrīkstam izlaist

no acīm b. Ļeņina dialektisko jautājuma nostādni šinī jautāju-

mā. Cariskās Kreevijas, Latvijas un citu imperiālistisko val-

stu koloniālo tautu un nacionālo mazākumu apspeešanas po-

litika ir nāciju atdalīšanas politika «Proletariāta šķirai nav

vajadziga tautu atdališana, bet saveenošana" — saka b.

Ļeņins. «Komunisti propagandē visu apspeesto nāciju teesi-

bas uz atdališanos, neaizmirstot, ka brīva atdalīšanās nozīmē

ari eespēju brīvi saveenotees. Leelas valstis arveen labāk, kā

mazas var izlemt ekonomiskā progresa un proletariāta cīņas

uzdevumus pret buržuāziju". Vislabākais peemērs ir Padomju

Saveenibā un buržujiskās limitrofu valstiņas. Tādas leetas,

par kurām Latvija nevar ne sapņot, nedaudz gadu laikā Pa-

domju Saveenibā ir eeguvusi ekonomiskā, kulturelā un zo-

cialistiskās celtneecibas aizsardzības laukā. Pašnoteikšanās

principa atzīšana nebūt nenozīmē valsts sasmalcināšanas ide-

jas aizstāvēšanu.

«Mēs neesam sīku valstu peekriteji — saka b. Ļeņins.
Mēs par visu zemju strādneeku ceešako saveenibu pret kapi-

talisteem i pret «saveem", i citu zemju. Bet teeši preekš tam,
lai šī saveenibā butu brīva, kreevu strādneeks... aizstāv

ukraineešu atdališanās teesibas, neuzspeež viņeem savu drau-

dzibu, bet eekaro viņus ar veenlīdzibas stāvokli kā sa-

veenibneeku un brāli cīņā par zocialismu".1)

Jautājums par pašnoteikšanās teesibām Latgalei ir izau-

dzis no plašu masu kustības Latgalē. Latgales plašās darblaužu
masas ir zemneeciba, kura ir dziļi eeintereseta pareizā zemes

jautājuma izlemšanā Latgalē. Tāpēc nacionālais jautājums

Latgalē ir ari zemneecibas jautājums. Latgales zemneecibas

kustiba cīņā par pareiza agrāra jautājuma izlemšanu ir revo-

1) /IeHHH, T. XX, CTp. 535.
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lucionara nacionālā atbrīvošanās kustiba pret latvju buržuā-

ziju, pret Latvijas buržujiskās valsts politiku. Proletāriskās

revolūcijas uzvara ir saistita ar pareizu zemes jautājuma iz-

šķiršanu trūcigās un vidējās zemneecibas interesēs. Tā tad

nacionālais jautājums, veenā laikā būdams zemneecibas jau-

tājums, ir proletāriskās revolūcijas un proletariāta diktatūras

jautājuma sastāvdaļa, kurš var tikt veenigi pareizi izlemts

proletāriskā revolūcijā, pee proletariāta diktatūras komuni-

stiskās partijas vadibā.
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V NODAĻA

Peezimes par atsevišķu Padomju Saveenibas

komunistu kļūdām latgaleešu jautajumā

1925.—1926. g. Vissaveenibas komunistiskās partijas lat-

sekcijas veenprātigi izvirzija domu, ka preekšā stāvošā 1926.

gada ļaužu skaitišanā latgaleeši jāuzskaita atsevišķi, bet ne

tā kā to darija cariskā Kreevijā un kā to dara fašistiskā Lat-

vijā — peeskaitot latgaleešus arveen latveešeem. Sakarā ,ar

to izcēlās vesela diskusija «Kreevijas Cīņā".
1) Atradās pre-

tineeki, kuri gribēja, lai paleek pa vecam. Veens no tādeem bi-

ja kāds Vilandts, kurš savu rakstu „Vaj latgaleeši ir latveeši"
2)

eesāka ar to, ka teešām esot savadi, ka «Kreevijas Cīņas"
numuros sākot parāditees raksti par «jaunas latgaļu tautas"

atrašanu — ironizē autors. «Varēja domāt, ka raksta beedri,

kureem ne Latvijas, ne Latgales vēsture nav pazīstama, bet

kad Latsekciju Birojs pee Vissaveenibas K(1)P CX ir devis rī-

kojumu nākamā ļaužu skaitišanā latgaleešus skaitīt atse-

višķā nogrupējumā, tad jautājums prasa tuvāku noskaidroju-
mu vaj latgaleeši .ir latveeši, jeb viņi ir atsevišķa tautība'".

Šim eedomigam korespondentam likās, ka viņš ir vislee-

lakais Latvijas un Latgales vēstures pazinējs un tāpēc viņš
kā «leetpratejs" uzņēmās būt par «skolotāju" Vissaveenibas

kompartijas latveešu sekcijām Latvijas un Latgales vēstures

jautājumos. Komunistiskās partijas linija atteecibā pret lat-

galeešeem, pēc Viiandta domām, nepareiza. Kāpēc? Tāpēc,
lūk, ka «līdz šim par to, ka latgaleeši ir latveeši, neveenam

nebija ne mazāko šaubu" — saka Vilandts. Kāpēc viņš tā do-

mā? To viņš ņemas pastiprināt ar sekošeem «vēsturiskeem"
fakteem: «Latgaleeši ir veena no tām daudzām ciltīm, kura

apdzīvoja Baltijas jūrmalu un viņas tuvāko apkaimi ap 1200

*) «Kreevijas Cīņa", 1925. g. Nr. 135, 1926. g. Nr. 111, 114, 120, 123,
124, 127, 136. Pirmais raksts naca no b. J. Lojas: «Visceešako saikni ar

latgaļeem", bet diskusija sakas ne no ši raksta („Kr. C." Nr. Ī35, 1925.
g.), bet gan ar J. Siliņeeka raksteem „Kr. Cīnā" Nr. 111, 114, 1926. g.

-) «Kreevijas Cīna" Nr. 127, 1926. g.
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gadeem", kurus kopā ar latveešu preekštečeem 1) — kur-

šeem, libeešeem, zemgaleem eekarojuši vāceeši. „Bet pateico-
tees tam apstāklim, ka latgaļu apdzīvotam apgabalam nācās

atraki pareet no vācu pee polu virskundzības, radušās tās lat-

galeešu īpatnības, kuras viņus šķir no pārejeem latveešeem"...

«Mazāk attīstitee latgali nespēja pretotees pārpoļošanas ee-

spaidam un sāka zaudēt savu valodu, pārejot uz polu-balt-
kreevu-latveešu žargonu — tagadējo latgaleešu izloksni".

Un tāpēc «latgaleeši ir latveeši un nav nekāda atsevišķa tau-

ta". Ta ir nemasketa Latvijas buržuāzijas «teorija" par lat-

galeešeem. Izrādās, ka visas tās zināšanas Latvijas un Lat-

gales vēstures jautājumos, ar kurām savā rakstā leelijās Vi-

landts, ir gūtas no Latvijas buržuāzijas avoteem.

Izteiktos uzskatos sastopam buržujiskās rāsu teorijas

elementus par «mazāk attīstiteem latgaleešeem", ka ari par

to, ka ar pārpoļošanas sekām latgaleeši «zaudējuši" latveešu

valodu un «pārgājuši uz polu-baltkreevu-latveešu žargonu"
v. t. t. Ari Latvijas fašistiskee valodneeki tā motivē latgalee-
šu valodas būtibu. No veenas puses iznāk, ka latgaleeši lat-

veešu valodu pazaudējuši, bet no otras — viņi tomēr ir lat-

veeši, bez latveešu valodas. Polemikā Vilandts peeleetoja

parasto latveešu buržuāzijas metodi — latgaleešu valodas

kompromitaciju, teikdams, ka ta nav vis nekāda latgaleešu

valoda, bet ir «polu-baltkreevu-latveešu žargons". Vilandts

ari rakstija, ka no tā saucamās latgaleešu «garigās atmodas"

laika, XX gadusimteņa sākumā, «tikko latgaleeši sāka sajust

to, ka «katolis" nav tautas apzīmējums, kā viņi to pa leelakai

daļai turēja, tee tūliņ atzina sevi par neatdalāmu sastāvdaļu
no latveešu tautas". Tāds jautājuma nostādijums bez šķiri-
skās jautājuma analizēs ir buržujisks. Ne jau visi latgaleeši
XX gadusimteņa sākumā sāka runāt par latgaleešu un latvee-

šu apveenošanos, bet to gan darija Latgales budži teeši sa-

va naudas maka interešu uzmudināti, kuri bija eemtereseti

saimneeciskā sadarbibā ar latveešu pelekeem baroneem. Lat-

galeešu un latveešu buržuāzijas apveenošanās pamatā nebūt

nebija tas, ka «latgaleeši sāka sajust to, ka «katolis" nav tau-

tas apzīmējums", bet gan latgaleešu buržuāzijas saimnieci-
skās intereses. Vilandts domā, ka «latgaleeši", 1918. gada at-

dalotees no Kreevijas un.peeveenojotees Padomju Latvijai,

esot pastiprinājuši latgaleešu buržuāzijas agrākos apveeno-

šanās motivus, ka latgaleeši esot «neatdalāma sastāvdaļa no

latveešu tautas". Ar tādu apgalvojumu Vilandts mēģina likt

*) Pēc Vilandta, iznāk, ka latgaleeši bijuši atsevišķa cilts, bet kurši,
libeeši un zemgali ir bijuši latveešu preekšteči: Tapec XII gadusimtenī
latveeši vel nemaz nav bijuši, kuri, jādomā, vēlāk radās no augšmine-
teem preekštečeem: kuršeem, libeešeem, zemgaleem. Bet kā tas saskan ar to

apgalvojumu, ka «līdz šim par to, ka latgaleeši ir latveeši, neveenam nebi-

ja ne mazāko šaubu?" Šis Vilandta juceklis rodas no tam, ka viņš ir

nopeetns latveešu buržujisko vēsturneeku un valodneeku eklektiskās

koncepcijas peekritejs.
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lidzibas zīmi starp latgaleešu un latveešu buržuāzijas apvee-

nibu pēc 1905. g. un latgaleešu un latveešu darbļaužu ap-

veenibu Padomju Latvijas
_

laikā. Latgaleešu un latveešu

darbļaužu apveenibai pamata bija visu darblaužu un apspee-

sto tautibu atsvabināšana komunistiskās partijas vadibā, bur-

žuāzijas apveenibai pēc 1905. g. — pamatā bija darblaužu un

nacionālo mazākumu eksploatacija, kura izreeteja no buržua-

zijas naudas maka interesēm. Tāpēc abām šīm apveenibām
nav nekādas līdzības un pee viņu novērtēšanas ir japeeeet
diferencēti.

Raksta beigās, taisot savu slēdzeenu par latveešu sekci-

ju darbu_ latgaleešu nacionālā darba uzlabošanai Padomju

saveenibā, Vilandts eeteica vecu veco Rigas lauksaimneeci-

bas Centralbeedribas recepti — izdot latveešu avizes ar la-

tiņu burteem. Pret avizes un literatūras izdošanu latiņu bur-

teem nevar būt nekādu eerunu. Tas jau teek darīts nesaistīti

ar latgaleešu jautājumu. Bet nevar taču pilnigi izšķirt latga-
leešu nacionālo jautājumu, peeleetojot veenigi latiņu burtus

visos latveešu drukas darbos — kā to savā laikā mēģināja

darit Latvijas pelēko baronu lauksaimneecibas Centralbee-

driba. Latgaleešu nacionālā jautājumā saknes ir daudz dziļā-
kas, kuras latveešu nacionalšovinisti un labpusejee oportuni-

sti nespēj atrast.

Pee tamlīdzīga uzskata, kādu savā rakstā izteica Vi-

landts, turējās ne tikai viņš veens. Tāds uzskats ir domi-

nējošs fašistiskā Latvijā. Tas ir šo fašistisko uzskatu skolnee-

cisks atkārtojums, ko sludina Skujeneeki, Šmiti, Endzeli-

ni v. t. t. Tādu uzskatu kultivēšana Padomju saveenibā jā-

kvalificē kā latveešu nacionalšovinistisku labpuseju novir-

zeenu, jeb latveešu komunistiskā presē eevazatu buržujisko
uzskatu kontrabandu.

Tāda, pilnigi neapslēpta Latvijas buržujisko uzskatu

propaganda, rāda, ka atsevišķi latveešu komunisti nav brī-

vi no buržujiskā latveešu nacionālisma. Kamēr nebija domu

apmaiņas šajā jautājumā, tikmēr tas pagāja garām nepama-

nīts. Presē šis jautājums uzpeldēja tikai tad, kad «Kreevijas
Cīņā" parādijās raksti, ka nepeeceešams latgaleešus uzska-

tīt kā atsevišķu tautibu. Konkrēti runājot, diskusiju izsauca

latgaleešu komunistiskā laikraksta «Taisneiba" redaktora

Jāņa Silineeka raksts «Latgaleeši nav latveeši".1)

Kā redzams no b. Silineeka raksta nosaukuma, tad

viņš uzstājas pret tādām nepārprotamām latveešu šovini-

sma tendencēm, kādas izpaudās augšminētā Vilandta rakstā,

bet tajā pašā laikā viņš pats ari nebija brīvs no latgaleešu
nacionālisma. Viņa raksts teorētiski un politiski nepareizs,
nedeva vajadzīgu pretsiteenu nacionalšovinistiskeem uzska-

teem, bet izsauca veselu pretrakstu rindu no latgaleešu un

latveešu komunistu puses.

*) «Kreevijas Cīna" Nr. 114, 1926. r.
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Lai pastiprinātu savu tezi «Latgaleeši nav latveeši",
J. Silineeks atsaucās uz mums pazīstamo latgaleešu asimi-

latoru varas ceļā — M. Skujeneeku. Savu vēsturisko kon-

cepciju par latgaleešeem J. Silineeks balsta ar Skujeneeka
autoritāti. Te mēs sastopam parasto argumentu, ka no

1660.—1772. gadam Latgale bij zem Polijas, kas radīja Lat-

galē savādākus ekonomiskos apstākļus. „Šee vēsturiskee

un ekonomiskee eespaidi rādija zināmas īpatnibas pee lat-

galeešeem", —■ saka J. Silineeks. Un tālāk: «Pirmee latgaļu

inteliģenti bija ksendzi, pēc tautibas poļi jeb leiši. Tee lat-

galeešeem centās uzspeest poļu vaj leišu kultūru un valodu.

Vēlāk, kad nostiprinājās savs latgaleešu kulaks un viņu
dēli tika par «baznickungeem", tee jau vilka pee latvee-

šeem. Tā Latgale un viņas valoda ir mocīta un to moka

baltā Latvija līdz šai deenai."

No veenas puses teek stāstits, ka Latvijas buržuāzija

eksploatē latgaleešus un uzspeež teem latveešu valodu, no

otras puses — J. Silineeka vēsturiskā koncepcija par latga-
leešeem teek balstita uz Latvijas vēstures viltotajā, galve-

nā latgaleešu asimilatora peespeedu ceļā — M. Skujeneeka
autoritāti.

J. Silineeks izdarija ari kļūdu rakstot, ka «visa buržuā-

zija Latgalē bija latveeši". Reiz tā, tad jau ari tajā laikā

latgaleešeem nevarēja būt ne lauku, ne pilsētas buržuāzijas

un tāpēc, pēc Silineeka domām, 1905. g. nebija ari latgalee-
šu buržuāzijas laikrakstu, kurus viņš nosauca par «savām"
latgaleešu avizēm. Tādus J. Silineeka uzskatus raksturo se-

koša citate no viņa raksta:

«Par cik Latgales tuvākais tirdzneecibas centrs bija

Riga, par cik visas labākās zemes (atskaitot muižas zemes)

bija latveešu kulaku rokās (muižu pārvaldneeki, melderi,

alus brūveri, pagasta skrīveri v. t. t.), visa buržuāzija

Latgalē bija latveeši, un tāpat skolotāji 80 proc.

ļ>ija latveeši, un, protams, Latgale palika par «Vitebskas lat-

veešu daļu" un latgaleeši par «latveešeem", lai gan pelēkais

barons, kurš eksploateja latgaleeti-kalpu, nekad pedejo
citādi nesaucā kā par «poli".

Šo uzskatu nepareizību, ka «visa buržuāzija Latgale bi-

ja latveeši" un latgaleešu nacionālā buržuāzija nebija, ap-

gāž tee statistiskee dati, kurus mēs peevedām šīs grāmatas

otrā nodaļā.

Šajā diskusijā tika ari debatēts jautājums par latgaleešu

sekciju organizēšanos vajadzību jeb nevajadzibu, bet ta ka

šim jautājumam tagad vairs nav nekādas praktiskas nozīmes,

tad pee viņa sevišķi neuzkavesimees.

Diskusija tika nobeigta ar veena latgaleešu beedra

0. Putana rakstu.1)

*) O. Putans, ..Latgaleešu jautājums Padomju Kreevijā", «Kreevi-

jas Cīna" Nr. 136, 1926. g.
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«Kreevijas Cīņa" O. Putana rakstam pilnigi peekrita
un tāpēc ar viņu polemika tika izbeigta. Tomēr nākas aiz-

rādīt, ka, neraugotees uz jautājuma pareizu nostādījumu

latgaleešu organizācijas jautājumā, O. Putans pats peelaida
leelas politiskas kļūdas citos jautājumos. Peemēram, 0. Pu-

tans uzstājās pret J. Silineeka mēģinājumu latgaleešu jautā-

jumu apskatit vēsturiskā greezeenā, teikdams: „Mums vis-

mazāk vajag meklēt latgaleešu un latveešu izcelšanās pirm-
avotus. Par to parūpesees arheologi un filologi." Ļeņiniskā
Komunistiskā partija tāpēc ir stipra, ka viņa spēj dot pa-

reizu atbildi uz viseem vēsturiski-teoretiskeem jautaju-

meem. Paļaušanās uz arheologeem un filologeem labākā

gadijumā ir pajaušanās uz pašplūsmi, bet praktiski tas no-

zīmē pamest šo teorētisko darba lauku Latvijas buržuji-

skeem arheologeem un filologeem F. Baloža, Endzelina,

P. Šmita un citu personās. Tāds jautājuma nostādijums no

0. Pufana nāca tajā laikā, kad Latvijas buržujisko arheolo-

gu un filologu nezinātniskās «teorijas" tika izplatitas un

izplatās vēl tagad caur Latvijas vēsturiskās literatūras iz-

devumeem, periodisko presi v. t. t. Šeem buržujiskeem uz-

skateem Latvijas vēstures jautājumos tajā laikā komunisti

vēl nebija devuši savu pretsparu. Šīs «teorijas" eespaidoja
atsevišķus latvju un latgaleešu komunistus Padomju Savee-

nibā. Latveešu un latgaleešu komunistu peenākums ir no-

darbotees ar to nacionalistisko teoriju atmaskošanu, kuras

Latvijas arheologi un filologi leek latgaleešu un latveešu

nacionālā jautājuma pamatā.

Otra kļūda, kuru peelaida 0. Putans, bija latgaleešu
valodas jautājumā. O. Putans pareizi sāka no «Taisneibas"
redakcijas nepareizo uzskatu kritikas, aizrādot, ka pēdējā
mēģina «noleegt latgaleešu literarisko valodu un peeņemt
kā likumu, veetejo Sibirijas latgaleešu kolonistu izrunu".

Reizē ar to O. Putans uzstādīja «Taisneibai" dibinātu pra-

sību: «Ja ir atzīts, ka darbu vajag vest latgaleešu valodā,

tad esat tik laipni un ņemat to izrunu un likumus, kuri ir

viseem saprotami un kurus var leetot katrs latgaleetis."

Tiktāl 0. Putans turējās pee pareiza uzskata latgaleešu va-

lodas jautājumā. Tālākos spreedumos tas vairs nebija kon-

zekvents un nosvērās uz latveešu nacionālisma pusi. Šo

latveešu nacionalšovinismu O. Putana rakstā spilgti rakstu-

ro sekošas rindiņas:

«Cilvēks, kurš daudzmaz zin latgaleešu literarisko
izloksni (ne valodu! — K. Š.), bez pūlēm saprot latveešu

valodu, jo latgaleešu izloksne ir latveešu valodas nozare

un viņas nabadzigo leksikonu papilda ar latveešu vārdeem."

Tādā kārtā, pēc O. Putana domām, iznāk, ka latgaleešu

valodas nav, bet ir gan latveešu valodas latgaleešu dialekts

ar nabadzigu leksikonu, kurš katrā ziņā papildināms ar lat-

veešu vārdeem. Kreevu nacionalšovinisti, kuri Latgalē veica
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pārkreevošanās darbu, katrā ziņā gribēs, ka latgaleešu
«izloksnes" «nabadzīgo leksikonu" vajag papildināt ar kree-

vu vārdeem; polu nacionalšovinisti gribēs to papildināt ar

polu vārdeem, baltkreevu nacionalšovinisti — ar baltkreevu

vārdeem v. 1.1. Tāds jautājuma nostādījums komunistiskai par-

tijai nepalīdz latgaleešu nacionālo jautājumu pareizi izlemt.

0. Putans saka, ka «smeekligi ir nostātees uz tās pozīcijas
valodas ziņā, kuru eeņēmusi avize «Taisneiba", un turpat

tas izsmej latgalisko avizes nosaukumu «Taisneiba",

eeteikdams leetot latvisko vārdu «Taisniba". Proletāriskai

kultūrai, kuru cel proletariāts un darba zemneeciba leņini-
skās komunistiskās partijas vadibā, jābūt zocialistiskai pēc

sava satura un nacionālai tikai pēc formas. Un tāpēc jāpa-

nāk, lai latgaleešu komunistiskais laikraksts pateešām pau-

stu internacionālas komunisma idejas. Ja tas pateešām ir

panākts, tad ne proletariātam, ne komunistiskai partijai ne-

var būt nekādu eebildumu, ja latveešu jēdzeens «Taisniba",
kreevu — «Pravda", latgaleešu valodā būs «Taisneiba". Da-

žādu valodu nacionālā forma it nebūt negroza ši vārda in-

ternacionālo saturu. Tamlīdzigi no leelkreevu šovinistecm

tika izsmeets ari Baltkreevijas zocialistiskās padomju repu-
blikas galvas pilsētas, Minskas, baltkreeviskais nosaukums

«Menska". No komunistiskās partijas Baltkreevijā šāds pa-

ņēmeens tika pareizi kvalificēts kā baltkreevu nacionālās

formas izsmeešana no leelkreevu šovinisma pozicijām.

Lai būtu pilnigi skaidra O. Putana pozicija par latga-

leešu valodu, apstāsimees īsumā pee tamlīdzīga jautājuma,
kurš 1930. gadā tika izdiskutēts Baltkreevijas Zinātņu aka-

dēmijā lingvistikas jautājumā. Baltkreevijas Zinātņu akadē-

mijas valodneecibas institūtā veens no valodneekeem,

Vovks-Levanovičs, uzstājās ar referātu. Savu referātu tas

eesāka ar pašreklāmu, ka viņš ir marksists un internaciona-

Msts. Pēc tam tas izlika savus uzskatus baltkreevu valodas

jautājumā, kuri īsumā bija šādi: baltkreevu darblaužu vai-

rākums literarisko valodu nesaprotot, tāpēc, ka viņa esot

izdomāta no baltkreevu inteliģences. Un viņš, kā interna-

cionalists, teeši baltkreevu darblaužu intereses, leek preek-
šā izvest mazu «reformu", proti, samainit vaj ari papildināt

baltkreevu vārdus ar kreevu vārdeem. Tas ir gandrīz tas

pats, ko eeteic 0. Putans, ka latveešu valodas latgaleešu
izloksnes nabadzigais leksikons jāpapildina ar latveešu

vārdeem.

Tālāk Vovks-Levanovičs aizrādīja, ka baltkreevu va-

lodā ir daudzi vārdi, kuri sastopami ari polu valoda. Tas

esot tāpēc, ka baltkreevu valodā peespeedu kārtā eenesti

polu panu un šljahtas kultūras elementi. Un tā ka viņš ir

pret polu paneem un šljahtu, tad eeteic visus tādus vārdus

izmest laukā no baltkreevu valodas_ un viņu veeta likt

kreevu vārdus. Veenam, otram tas izlikās ļoti revolucionāri.
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Jo kas var kaut ko eebilst pret kreevu valodu, kuru runā

taī zemē, kur ir proletariāta diktatūra, tajā laikā, kad polu
valodā runā tur, kur valda fašistiskais terors? Neraugbtees

uz visu to izpūsto revolucionarismu, Vovka-Levanoviča po-

zicija tika atmaskota un kvalificēta kā leelkreevu šovinistu

pozicija.

Te var eebilst, sakot, ka starpiba starp latgaleešu
valodu un latveešu ir mazāka, nekā starpiba starp kreevu

un baltkreevu valodām, vaj ari kreevu un ukraineešu valo-

du, un tāpēc baltkreevu un ukraineešu valoda ir valodas,

bet latgaleešu — tikai izloksne. Tāds eebildums, ja viņš tiktu

celts, neizturētu nekādu kritiku. Kur ir ta teorētiskā kritēri-

ja, ar kuru var valodu izmērit un pateikt: lūk, šeit beidzas

izloksne un te sākas valoda. Tādas kriterijas nav. No na-

cionalistiskā veedokla neveens šo jautājumu nespēj izskai-

drot. Šis jautājums ir izskaidrojams, peeejot veenigi no

šķiriskā veedokla, ar Marksa-Leņina-Stalina teoriju nacio-

nālā jautājumā. Proletariāts nav eeinteresets citu tautibu

apspeešanā. Viņš, pareizi vadits no leņiniskās komunistiskās

partijas, atzīst, ja zināma tautiba vēsturisku apstākļu dēl

izveidojusi savas valodas atšķiribas un īpatnības, un plašām

darblaužu masām ir parocīgāk un labāk izteiktees šajā savā

valodā, tad neveenam nav nekādas teesibas šo valodu

eerobežot, nostādot to kā nepilnigaku, jeb kā kādas vairāk

pilnteesigakas valodas dialektu, nozari.

�

Grāmatu noslēdzot, nākas noteikti pastrīpot, ka vēstu-

riskais process ir latgaleešus izveidojis par atsevišķu nāciju.

Latveešu buržuāzijas mēģinājumi latgaleešus pasludināt par

latveešeem ir izsaukti no viņu imperialistiskeem nolūkeem

apspeest un izmantot šo visleelako Latvijas nacionālo ma-

zākumu. Tikai LKP, ejot zem Komunistiskās internacionāles

karoga, cīnās par visu apspeesto tautu atbrīvošanu Latvijā.

Viņa cīnās ari par pilnigām pašnoteikšanās teesibām Lat-

galei. Visspilgtākais pareizās leņiniskās politikas rezultāts

redzams Padomju Saveenibā, kur pilniga veenlīdziba un

brīviba visām tautibām un nacionaleem mazakumeem; kur

aerakās Kreevijas „nomales" rūpneeciski uzplaukst un vei-

dojas jauna dzīve uz zocialistiskās celtneecibas pamateem.

Pretēji tam, Latgale ir buržujiskās Latvijas kolonija, kurai

Ir atņemtas visas saimneeciskās un kulturelās dzīves uz-

plaukuma eespējamibas.
Viss minētais tikai pastiprina leņiniskās nacionālās po-

litikas pareizibu un mobilizē darblaužu masas cīņā par

kompartijas ģenerālo liniju, pret labpusejeem un „kreiseem"
novirzeeneem, par leņiniskās nacionālās politikas uzvaru

Latvijā.
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