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Dzimis Dricānu pagasta Loču ciemā zemnieka un 
kalēja Ontona un Veronikas ģimenē. Viņa dzimtas 
uzvārds cēlies no Pilcenes apkaimē kādreiz lielajiem 
auzu laukiem, kuros pamieloties iegriezušies spēcīgi 
meža zvēri. “Uzvōrds Lōcs asūt cēlīs nu tō, ka vacajūs 
laikūs plāsumā sējuši auzas un lōči gōjuši tōs brauciet; 
tōpēc tū vītu īsaukuši par Lōču vītu, un nu vītas tys vōrds 
pōrnasts uz apdzeivōtōjim un pīraksteits kai uzvōrds (..)” 
(2, 324.lpp.).

Ar novada preses izdevumiem Vladislavs iepazi-
nās jau mājās. Tos abonēja tēvs, no skolas nesa māsa  
Magdalēna. Atceroties bērnību, V.Lōcis raksta: “Nu bār-
na dīnom manī beja īauguse teiksme uz grōmotom, tūs 
uzglobošonu un krošonu. Vēļ gonūs īdams, kotru svā-
diņu kryumūs pi kristcelem ar vysu gonompulku sagai-
dēju bazneicānus, atsagrīžūt nu Drycānu bazneicas, lai 
sajemtu jaunu “Latgolas Vorda” numeri, bet, jo atnese 
“Zīdūni”, tod muna prīca beja vēl lelōka. Pošam nazynūt 
un namonūt, nu “Zīdūņa” smeļūs mīlesteibu pret latgaļu 
gromotu un avīzi (..)” (3). “Myusu sātā beja avīzes, žurnali 
un kalendāri (..). Beja pylns skapis ar tom. Tur beja vaci 
izdavumi” (2, 324.lpp.).

Vēl no cara laikiem istabā glabājās “Dryva”, taisni 
šajā avīzē V.Lōcis pirmo reizi sastapās ar Franča Trasu-

Vladislava Lōča tēvs — 
Ontons Lōcis

Vladislava Lōča māte — 
Veronika Lōce 

Vladislavs Lōcis (1912.18.1. Dricānu pag. — 
1984.30.12. Minhenē, Vācijas Federatīvajā Repub-
likā, 1992.gadā pārapbedīts Dricānu pag. Pilcenes 
kapos) — grāmatizdevējs, rakstnieks (1, 229.lpp.). 

Vladislava Lōča 

dzīve un darbība

na, brāļu Skrindu un citu tautas atmodas darbinieku 
vārdiem un idejām. 

Vladislavs mācījies Pilcenes I pakāpes pamatskolā. 
To viņš beidzis 1925.gadā. Sekoja mācības Dricānu 
6–klasīgajā skolā, kuru viņš pabeidza 1927.gadā. Lai-
kabiedru atmiņas un arī liecības rāda, ka Vladislavs bijis 
ļoti kustīgs puika un izcēlies ar dažādām nerātnībām, 
tāpēc sekmes mācībās bijušas viduvējas (4). 

V.Lōcis turpināja mācības Aglonas ģimnāzijā. Lik-
tenīga ir viņa sastapšanās ar Nikodemu Rancānu 
(1870–1933). Aglonas ģimnāzijas direktors, kuram grā-
matu izdošana ir sens sapnis un sirdslieta, apķērīgajam 
skolniekam saka: “Vuicīs tagad un gatavojīs par druka-
vōtōju, maņ ir saraksteitas daudzi grōmotas, varēsi tōs 
izdrukavōt, myusim izdrukavōtōju nav”. Šie it kā nejauši 

Vineta Ločmele
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izteiktie vārdi kļūst par pravietisku 
novēlējumu ilgajam un pašaizliedzīgi 
darbīgajam grāmatnieka mūžam (5). 
Ģimnāzijā iepazinies ar savu vēlāko 
līdzbiedru izdevniecības dibināšanā 
Jāni Cibuļski (Jōnis Cybuļskis, 1911–
1997). V.Lōcis līdzdarbojies skol nieku 
literārajā pulciņā “Austra”, kas izdevis 
žurnālu “Censūnis”, kurā V.Lōcis raks-
tījis savas pirmās literārās publikāci-
jas. No 1931.gada latgaliešu preses 
izdevumos sācis publicēt rakstus, 
tēlojumus un stāstus. Pirmā publikā-
cija — “Gōju putni — latgalīši”, tajā 
vērsies pret latgaliešu vēlmi pamest 
savas mājas, lai dotos peļņā uz citiem 
novadiem.

Tālāk V.Lōcis mācījies Latgales 
Tautas universitātē Rēzeknē, kur viņu 

1.rindā 1. no kreisās 
V.Lōcis, 2.rindā 2. no 
kreisās audzinātāja 
Leonora Drunka, 
Dricānos

No kreisās: Jānis Cibuļskis, 
Vladislavs Lōcis, Marija Strode 
(dzejniece Andžāne), Konstantins 
Strods-Plencinīks 1931.gadā

Helena, Jāzeps, 
Vladislavs Lōci  

V. Lōcis ar brāli 
Jāzepu

1.rindā 1. no kreisās 
V.Lōcis, 2.rindā 2. no 
kreisās audzinātāja 
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sevišķi interesēja žurnālistika 
un tautsaimniecība (4). Jāat-
zīst, ka šajās nozarēs gūtās 
zināšanās viņš ir sekmīgi li-
cis lietā visu savu mūžu gan 
dibinādams un vadīdams iz-
devniecību, gan rakstīdams 
interesantus, argumentētus 
rakstus.

V.Lōcis dienējis Latvijas 
armijā Ludzas 3.ložmetēja 
rotā, kas ietilpa Rēzeknes 
9.kājnieku pulkā (1935–
1936). Pēc dienesta strādājis 
par dzelzceļa ierēdni Rēzek-
nē, tad Daugavpilī (6).

30.gadu vidū notikusī ie-
pazīšanās ar sekmīgo izdevē-
ju un tipogrāfu Eduardu Koz-
lovski (1878–1943) nostipri-
nāja ieceri dibināt izdevnie-
cību (4). V.Lōcis apvienojās ar 
J.Cibuļski, bet abiem trūka izdevniecības izveidei ne-
pieciešamā kapitāla. Bez nelielajiem abu uzkrājumiem 
pirmos 500 rubļus izdevniecības dibināšanai viņi ielika, 
pārdodot Valsts bibliotēkai latgaliešu drukas aizliegu-
ma laika dzejnieka Andriva Jūrdža rokraksta grāmatas. 
Tās bija grāmatas, ko savulaik A.Jūrdža meitas bija sa-
ņēmušas no tēva kā kāzu dāvanu. Viena grāmata bija 

nokļuvusi Dricānos un to izdevās iegūt V.Lōcim, bet 
otru savai mātei un A.Jūrdža meitai Johannai izlūdza 
J.Cibuļskis. 500 rubļus izdevās dabūt no Daugavpils 
krājaizdevuma kases, uzradās arī ziedotāji — Čupīšu 
ģimene, kas arī izdevniecības darbībai deva savu māju 
Daugavpilī. Turklāt materiālā palīdzība iespēju robežās 
nāca no V.Lōča mātes un brāļa lauku saimniecības (4). 

Izdevējdarbību bija paredzēts uzsākt jau 1938.
gadā, bet radās grūtības ar atļaujas dabūšanu, jo 1934.
gada 15.maijā nodibinātais autoritārais režīms nekādu 
latgaliešu literatūras attīstību veicināt nevēlējās.

V.Lōcis ar J.Cibuļsku 1939.gadā dabūja atļauju 5 
grāmatu izdošanai latgaliski — pieprasīto 36 grāmatu 
vietā. Par juridisku personu kļuva J.Cibuļskis, bet par 
faktisko darītāju — V.Lōcis. Līdz 1940.gada 17.jūnijam 
tika izdots “Tāvu zemes kalendars” 1939.gadam un 5 
grāmatas: Vladislava Lōča–Vaideāna romāns “Brōļi”, Le-
onarda Latkovska (1905–1991) tulkojumi: latīņu valo-
das mācību grāmata — Cicerona (Cicero, 106.g.p.m.ē.–
43.g.p.m.ē.) “De respublica” un itāliešu autora Alberta 
Piotona luga “Mozais mūceklis”, tad sekoja Jura Pabērža 
(1891–1961) dzejoļu izdevums “Rokstu krōjums I, Dze-
jas” un vēsturnieka Boļeslava Brežgo (1887–1957) darbs 
“Latgolas zemnīki krīvu dzymtbyušonas laikūs” (4).

1940.gadā grāmatu izdošana tika pārtraukta, bet 
izdevniecības darbs grāmatu sagatavošanā turpinā-
jās. Grāmatā “Latgaļu literaturas vēsture” (1957) Miķelis 
Bukšs (1912–1977) šo laikmetu raksturo tādiem vār-
diem: “Tai 1942./43.g. zīmā un pavasarī sōka lyuzt vacī 

ladi, kas sedze un nūspīde latgaļu literaturu, un rakstnī-
ceibā sōcēs napīradzāts periods. Rakstnīki, kas godim 
ilgi beja turējuši manuskriptus, vylka tūs ōrā, kas beja 
īcerējuši dorbus, steidzēs tūs pabeigt. Un tai eisā laikā at-
saroda symtim kulturas darbinīku un rakstnīku. Grōmotu 
plyudim vajadzēja tikai pavērt ceļu. Un tū darēja energis-
kais izdevējs Vladislavs Lōcis” (4, 9.lpp.).

V.Lōcis 1936.gada 
23.februārī Ludzā

No kreisās: V.Lōcis, 
Anna Sarkaņs-
Broks, Staņislavs 
Broks, Jāzeps Lōcis 
Daugavpilī 1940.
gadā
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1941.gadā V.Lōcim atļāva drukāt tikai kalendārus, 
bet 1943.gadā izdevās iegūt patstāvīga izdevēja tiesī-
bas (4).

Izdevniecībā strādāja 32 darbinieki, redaktora pie-
nākumus veica pats V.Lōcis, zinātnisko darbu redaktors 
Boļeslava Brežgo, literārais redaktors Norberts Trepša 
(1913–1972), lauksaimniecības nodaļu vadīja agro-
noms Henrihs Baiks (1911–1984) (7).

Laikā no 1943.gada jūnija līdz 1944.gada februārim 
izdevniecība izdeva sešus rakstu krājuma “Olūts” nu-
murus (6). “Olūts” iznāca paša V.Lōča virsredakcijā, lite-
rārais redaktors bija N.Trepša, bet zinātniskais redak-
tors — B.Brežgo. “Olūta” saturu galvenā kārtā veidoja 
daiļdarbi — dzejoļi, stāsti, tēlojumi, lugas un īsāki vai 
garāki romānu fragmenti, bet bija arī raksti un pētīju-
mi, kas skar bibliogrā?ju, literatūras teoriju, novada li-
teratūras un kultūras vēsturi un līdz laikraksta “Latgolas 
Bolss” gaitu sākumam — recenzijas par izdevniecības 
izdotajām grāmatām (8).

Ar 1943.gada novembri N.Trepšas redakcijā un 
V.Lōča apgāda izdevumā sāka iznākt laikraksts “Latgo-
las Bolss”. Avīzes astoņās lappusēs bija raksti par Latga-
les kultūras un saimnieciskās dzīves aktualitātēm. “Lat-
golas Bolss” popularitāte tautā radīja iespēju apgādam 
ar 1944.gada 6.jūniju laikrakstu no nedēļas izdevuma 
pārvērst par tādu, kas iznāk trīs reizes nedēļā, tomēr 
notikumi frontē neļāva ilgi izdošanu turpināt (8). “Lat-
golas Bolss” vēl iznāca no 8.augusta līdz 19.septembrim 
kā liela, skaista avīze. Kopā iznāca “Latgolas Bolss” 55 
numuri (1943–1944). 

Par svarīgu faktoru novada literatūras attīstības 
veicināšanā ir uzskatāma V.Lōča izdevniecības rīkotā 
Latgales literātu darba godalgošana. 1943.gada 12.ok-
tobrī V.Lōcis ievieto paziņojumu avīzē “Latgolas Bolss” 
un rakstu krājumā “Olūts”, ka Latgales iespiestā vār-

da brīvības 40 gadu jubilejas atzīmēšanai apgāds no 
1943.gada darbības ienākumiem atvēl latgaļu autoru, 
ar latgalisku tematiku, latgaliski rakstītu darbu daiļlite-
ratūrā un praktiskās zinībās godalgošanai 9000 mar-
kas. Godalgas piešķīra latgaļu iespiestā vārda brīvības 
gadadienā — 1944.gada 23.aprīlī (8).

1944.gada 17.jūlijā, tuvojoties frontei, V.Lōcis pa-
meta Daugavpili un jau 21.jūlijā bija Rīgā. Tas detalizēti 
tiek aprakstīts V.Lōča dienasgrāmatā: “(..) Tod pa kaidas 
trejs reizes manteņas vežu nu Leivōnim reizē ar sovim dar-
binīkim. Leivōnūs nūdzeivōjam dažas dīnas un tod 19.julī 
salōdējam vysu vagonā un braucem uz Reigu. Krystspilī 
pavadejam divi naktis un tik 21.juļa vokorā tykom Reigā 
(..). Maņ vakar un šudiņ ir taida sajyuta, it kai byutu mīrs 
un es jau dūmoju kai strōdōšu (9, 111.lpp.). 

1944.gada 6.septembrī V.Lōča izdevniecībā strādā 
deviņi darbinieki: V.Lōcis, N.Trepša, Staņislavs Saušs 
(1918–1997), Alma Čupīte (1895–1987), M. Rimšāne, T. 
Rimšāne, Jāzeps Trizna (1919), Juris Placinskis (1905–

1971). Pats izdevējs saka: “Myusu skaits ir palicis pavy-
sam nalels, bet ari šim spākim mes vēļ veiksim ļūti, ļūti 
daudz.” (9, 115.lpp.).

Tika nodrukāta pēdējā V.Lōča izdevniecības grāma-
ta dzimtenē — Martas Skujas (īstajā vārdā Valerija Mun-
dura, 1915–1945) dzejoļu krājums “Naziņā”. Redakcija 
un izdevniecība kopā ar Rīgas spiestuves darbiniekiem 
septembra beigās devās trimdā uz Vāciju (7).

Par izbraukšanas dienas (27.septembra) izjūtām 
V.Lōcis raksta savā dienasgrāmatā: “Brauksim ar “Brun-
hilde” un vēļ šudiņ pat 18.00 stuņdēs. Leidz tam laikam 
palyka vēl 2,30 stuņdes (..). Kod asom pi kuga manis nalaiž, 
vajagūt vēļ atļōves un policijas pīkrišonu. Vēļ ir 20 min. lai-
ka (..). Skrīnu un maņ laimejās un daboju. Teiku uz kuga. 
Vēļ nūrokstu eisu vēstuļeiti St. Saušam. 20.40 myusu kugis 
sōc atsatōlynōt nu krosta. Braucam prūjom nu dzimtines 

V.Lōcis ar savas izdevniecības 
darbiniekiem 1943.gadā Daugavpilī
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J.Trizna, J.Placinskis, T.Rimšāne, M.Rimšāne, V.Nagle, Ču-
pīte un es. Tai tod braucam vysa izdevnīceiba un redakcija 
un vēļ klōt ģimines lūcekļi (..)” (9, 117.–118.lpp).

No 1941.gada 27.jūnija līdz 1944. gada 27.septem-
brim latgaliešiem V.Lōča izdevniecībā ir izdotas 30 grā-
matas. Izdevniecības pārstāvētākie autori: B.Brežgo, 
N.Trepša, Valērija Seile (1891–1970), Marta Skuja, Mad-
solas Jōņs (īstajā vārdā Jānis Ludboržs, 1913–1975) u.c.

Vladislavs Lōcis un viņa izdevējdarbība 
trimdā

Par V.Lōča mītnes zemi kļuva Vācija, sākumā — ka-
toļu svētvieta Altetinga Bavārijā, ko bija ieteikuši tēvi 
kapucīni, kuri toreiz apkalpoja svēto Alberta baznīcu 
Rīgā (7).

Pats V.Lōcis raksta: “Kod 1944. gada 1. oktobrī viļcīns 
15 stuņdēs apsastōja Altetingas stacijā, tod pyrmū reizi 
īraudzējom Altetingu piļsātu un tōs svātceļōjuma vītu — 
kapelu. Te meklējom mes palikšonu. Prīkškā jau beja pa-
zeistamu nalels puļceņš. Vālōk uz šū staciju staigōjom, lai 
sagaideitu jaunus myusu zemes trimdinīkus. Tai latgaļu 
kolonija te ar kotru dīnu topa lelōka un lelōka. (..) uz Rei-
šacha pusi kolnūs izaveidōja vasals “laucinīku pogosts” 
ar pyrmīdzeivōtojim, kai Krumpānu, tod Klīdzēji, Čupeiši, 
Rupani, Bučinīki, Kaži, Latkovski, Budže, Čevers, Murāns, 
Placinskis, Teirumnīks, Jurkāni, Jaudzemi, daļa Bojāru 
kuplōs saimes u.c. (..)” (26).

Atkal latgaliešu prese un grāmatniecība bija nokļu-
vusi neapskaužamā stāvoklī, taču V.Lōcis nedomāja at-
kāpties no saviem plāniem. Savā dienasgrāmatā viņš 

raksta: “Vysas šōs dīnas asmu rēķinōjis un kalkulējis par 
pēckara periodiskim izdavumim latgalim. Jamūt vārā 
vysus leidzšinejūs pīredzējumus, nūvārōjumus, īspējas, 
pīeju pi tautas, tautas vēlēšonūs un patikšonu, jamūt 
vārā ari pēckara dažus ļaunus apstōkļus asmu nōcis pi 
atzynuma, ka maņ sova izdevnīceibas īsōktū dorbu byus 
jōturpynoj, ar grōmotu izdūšonu un vēļ ar šaidim četrim 

periodiskim izdavumim: Olūts, Orōjs, Dzeive, Latgolas 
Bolss” (9, 156.lpp.).

V.Lōča izdevniecība atjaunoja darbību 1945.gadā. 
Tika izdotas 5 grāmatas. Izdevniecība sākumā atradās 
Neietingā, kur bija izveidota latgaliešu katoļu draudze 
— vienīgā visā Vācijā. Te darbojās latviešu pamatskola un 
ģimnāzija — vienu vadīja Antons Rupainis (Ontons Ru-
paiņs, 1906–1976), bet otru — Leonards Latkovskis (7).

V.Lōcis bija cilvēks ar lielu interesi un izcilām dotī-
bām grāmatizdošanā, kurš pašaizliedzīgi ziedoja savu 
mūžu latgaliešu literatūras attīstībai. Savas dienasgrā-
matas lappusēs V.Lōcis attēlo pirmās nedēļas Vācijā, ?k-
sē dienas un stundas, kurās viņam līdzās krīt bumbas, 
virs galvas norit gaisa kaujas, bet viņš domā par kārtējo 
“Tāvu zemes kalendaru”, par iecerētās “Latgaļu literaturas 
vēstures” izdošanu. Par to, ka jāiet pie A.Rupaiņa, lai uzzi-
nātu, cik tālu viņš ir ticis ar monogrā?ju par Pīteri Migli-
nieku. Tiek pierakstītas idejas par darbiem pēc atgrieša-
nās Latvijā, uz ko V.Lōcis nemitējās cerēt. Viņš bija ieplā-
nojis: “Pyrmais, kas atsagrīžūt Daugavpilī, byus dorams 
tys ir — jōatver divi rokstamlītu veikali: vīns uz muna vōr-
da, ūtrys uz A.Čupītis j-dzes vōrda. Rēzeknē jōatver muna 
grōmotu un rokstamlītu veikala nūdaļa un J.Cybuļskam 
jōatver taids pat sovs veikals (..)” (9, 159.lpp.).

V.Lōča brāļadēls Pēteris Lōcis intervijas laikā to ap-
liecina: “Viņš bija ar dziļu pārliecību, ka Latvija būs brīva 
un citiem to arī mēģināja pārliecināt — savus līdzstrād-
niekus, lai gaida to brīvības stundu, brīvības dienu dzim-
tenē. Un patiešām tas viss tā notika!” (28).

Izdevniecības darbinieku loks ar gadiem kļuva 
šaurāks. Tāpēc nedaudzajiem līdzstrādniekiem, kuri 

atradās dažādās pasaules valstīs — 
Zviedrijā, Kanādā, ASV, Vācijā — bija 
jāuzņemas arvien lielāka pienākumu 
nasta. 1965.gada 24.februārī Latga-
les Pētniecības institūta direktoram 
Aleksandram Batņam (1909–1967) 
izdevējs raksta: “Asmu naskaitomas 
reizes Izdevnīceibas padūmnīkus aicy-
nojis uz aktivitāti, tū dora tikai Bukšs, 
Latkovskis un šugod pasamūda ari Bu-
dže, bet kai redzu, tod ari jys ir lelu daļu 
jau Jyusu īrūsynojumu porjēmējs bejis. 
Tū radzūt, tōpēc ari rokstu šū un lyudzu 
mestīs šymā dorbā ar aktivitāti un ap 
sevi veidojūt dareitoju grupu. Tikai tai 
var paleidzēt un paveikt daudz (..). Ir nu 
svora kotrys padaretais dorbs, kotrys 
publicējums un kotrys dareitojs.” (27).

1949.–1950.gadā sākās latviešu 
izceļošana no Eiropas uz pārējiem 
kontinentiem. V.Lōcis palika Vācijā kā 

Latvijai iespējami tuvākā vietā. Izdevējs atrada atsau-
cīgu tipogrā?ju Traunšteinā un ar lielu sparu turpināja 
iesākto darbu (10).

Traunšteinā V.Lōcis noīrēja istabu netālu no tipo-
grā?jas, lai viņam būtu kur atpūsties un pārnakšņot, 
kad viņš atbrauc strādāt drukātavā. V.Lōcis vienatnē 
veica gandrīz visus iespiešanas procesus, vienīgi burt-

No kreisās: stāv V.Bojārs, 
A.Bojārs; sēž A.Rupainis, 
baznīckungs H.Bečs, A.Čupīte, 
V.Lōcis, N.Trepša un M.Rimšāne, 
1944.gada novembrī pirmajā 
apmešanās vietā Vācijā 
viesnīcas istabiņā ar numuru 16.
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liča darbu uzticēja ilggadējam 
paziņam Hansam Freisam (10).

V.Lōča dienas kārtība Traun-
šteinā bija šāda: viņš cēlās ap 
plkst. 4.00 no rīta un tūlīt pat de-
vās uz spiestuvi strādāt; atgriezās 
dzīvesvietā uz īsu brīdi ap plkst. 
8.00, lai sagatavotu un paēstu 
brokastis, izlasītu rīta avīzi. Pēc 
tam sekoja ilgs darbs drukātavā, 
kas varēja turpināties līdz vēlai 
naktij. Bija gan arī īsi pusdienu un 
launaga pārtraukumi (10).

1955.gadā V.Lōča izdevniecī-
ba kļuva par trimdas latgaliešu 
paju sabiedrību “Latgaļu izdev-
niecība”. Tās valdē bez V.Lōča 
darbojās L.Latkovskis, M.Bukšs, 
Alberts Spoģis (1924), Aloizs Čačs 
(1912) u.c. 

V.Lōcis veica ne vien izdevēja, tajā skaitā redaktora, 
pienākumus, bet arī visus nepieciešamos ?ziski sma-
gos darbus. To apliecina V.Lōča vēstules, piemēram, 
A.Batņam 1965.gada 24.februārī Minhenē: “Šū vēstuli 
rokstu, lai drusku īpazeistynotu, kai mes te kuļamīs. Pa-
jemsim vīnu nedeļu. Pīktdīņ atbrauču nu spīstuves pēc 3 
dīnu dorba. Tur tyka strodots nu reita 6 leidz 24. Pīktdiņ 
atbrauču da sātai (125 km) ap pušdinem un 16 stuņdes 
dežurēju pi Siemensa, lai nūpeļneitu maizi. Dežurēju nu 
pīktdines 16, leidz sastdines 12 tod nu svātdines 12 leidz 
pyrmdīnes reitam. Un tai tys naportraukti īt. Pa dežurom 
un pēc izagulēšonas sātā ir joveic izdevnīceibas i vēstuļu 
atbiļdēšona, i rokstu apstrodošona un gromotvedeiba, 
kod nōk gromotas, tūs īpakošona un izsyteišona. Tōpēc 
nasabreinojit, ka atbiļdeišona kavējās, jo vyspyrms ir jo-
dora tys, kas dag un kas navar gaideit. Un tai tys jau īt 
nu 1938.goda, bez atvaļinojuma un bez atpyutas. Pi Sie-
mensa nūpelneju dīnišķū maizi un vēl palīk dēļ izdevnī-
ceibas” (27).

No vēstules Konstantinam Krustam (1912–1985) 
1977.gada 23.septembrī Minhenē: “Brošēšona — ir vys-
izdeveigoko un lātoko apdare, jo tod es vysu padoru pats 
un tys niko namoksoj: pats salūku ar rūku, pats salīku 
kūpā, resp. tū izdora Čupeite, tod pats ar rūku sabrošē-
ju (brošējamo mašyna maņ ir), tod obi ar Čupeiti īlīkom 
vokūs (jei vokus smērej ar leimi un es īleimeju), tod vadu 
uz spīstuvi un uz turīnes mašynom pats apgrīžu. Un gro-
mota gotova. Moksoj tikai salīkamo mašyna, drukōšona 
un papeirs” (27).

Paralēli izdevējdarbībai V.Lōcis aktīvi darbojās dau-
dzās trimdas latgaliešu sabiedriskajās organizācijās, 
kur viņš parasti bija ierosinātājs un arī galvenais darbu 
darītājs. Tās bija: Andriva Jūrdža fonds, Latgaļu raidī-
juma komiteja, Latgaļu Pētniecības institūts (LPI) un 
Latgaļu sētas fonds, Amerikas latviešu katoļu apvienī-
ba, Vācijas latviešu katoļu apvienība, Zviedrijas latgaļu 
katoļu apvienība, Latgaļu studējošās jaunatnes kopa 
“Dzintars”, Latvijas kara invalīdu apvienība un Preses 
biedrības latgaļu nodaļa (4).

LPI bija viens no svarīgākajiem trimdas latgaliešu 
nodibinājumiem, tas dibināts 1960.gada 2.jūlijā Indi-
anapolisā (ASV) un tā paša gada 2.augustā Minhenē 
(Vācijā). LPI uzdevums bija krāt, pētīt, dokumentēt, 
aprakstīt Latgales un visas Latvijas vēsturi, folkloru, 
valodu, literatūru, mākslu, etnogrā?ju, ieražas, baznī-
cas vēsturi, kultūru, tautas saimniecisko un sabiedriski 
politisko dzīvi. Organizēt, izdot dažādus zinātniskus un 
populārzinātniskus izdevumus: monogrā?jas, rakstu 
krājumus, kas lielākoties iznāca “Latgaļu izdevniecībā”. 
Ne visām grāmatām LPI sniedza tiešu atbalstu (dažas 
grāmatas iznāca jau pirms tā dibināšanas). LPI atbalstī-
to darbu skaitā ir Jāņa Šķirmanta (1906–1992) “Latgo-
las piļsātas” (1974), “Latgaļu folklora” (red. Jānis Trūps, 
1968), Antona Dzeņa (1890–1974) “Muna dzeive” (I–III, 
1972, 1975, 1978), Jāzepa Grišāna (1891–1989) “Pa at-
miņu stygom” (I — 1967, II — 1969) u.c. Visvairāk zināt-
nisko darbu iznāca M.Bukšam (11).

Andriva Jūrdža fonds dibināts 1949.gadā Vācijā, 
Traunšteinā, galvenokārt latgaļu preses saglabāšanai. 
To ierosināja N.Trepša, atgādinādams, ka visā pasaulē 
izklīdušajiem latgaliešiem ir jāspēj nosargāt stipras ko-
pības saites. Lai to sekmētu, jānodrošina vismaz viena 
laikraksta iznākšana. Fonda mērķis bija:

• gādāt par katoliskās Latgales tradīciju saglabā-
šanu;

• celt gaismā un uzturēt dzīvu pirmo kultūras 
celmlaužu piemiņu;

• sekmēt latgaļu rakstnieku un zinātnieku darbu 
izdošanu;

• gādāt par latgaļu izdevniecības pastāvēšanu un 
vismaz viena latgaļu laikraksta uzturēšanu trim-
dā (11).

Par A.Jūrdža fonda līdzekļiem tika izdotas vairākas 
grāmatas: Staņislava Škutāna (1901–1995) “Misionā-
ru darbeiba Latgolā” (1953), L.Latkovska “Direktors A. 
Broks” (1954), Broņislava Romanovska krājums “Tautas 
gora līcinīki” (1954) u.c. No fonda līdzekļiem tika ?nan-
sēti žurnāls “Dzeive” un avīze “Latgolas Bolss”, kā arī at-
sevišķi “Tāvu zemes kalendars” laidieni (11).

Eiropas latviešu 3.dziesmu svētki 
Ķelnē 1973.gadā 
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V.Lōcim bija nodoms iegādāties ēku Vācijā visu savu 
izdevumu saglabāšanai. 1983.gadā viņš iesāka ziedoju-
mu vākšanu tā sauktajai “Latgales sātai”. Lūk, priestera 
M.Lizdika domas: “(..) Latgaļu sātai byutu jōdūd Vl.Lōča 
vōrds. Par šaidu dūmu Vladislavs beja pat dusmeigs, tam 
ni par kū napīsavīnōja, jo tei naasūt jō vīna, bet gon vysu 
latgaļu katōļu līta” (12).

V.Lōcis trimdā izdeva vairāk grāmatu nekā bija to 
praktiskais noiets. Viņš uzkrāja pārpalikumu, lai to vē-
lāk varētu nogādāt Latgalē, kaut arī nebija paredzams, 
kad šāda iespēja parādītos. Par to liecina S.Škutānam 
adresētās vēstules, piemēram, 1980.gada 1.novembrī: 
“(..) mes varim tikai sacynōt, myusu dorbs un pyules nav 
bejušas veļteigas un tagad es radzu, ka lykōs, ka myusu 
rezerves ir lelas, bet kai šymūs beidzamajūs divi godūs 
tōs ir palykušas mozōkas, jo ir 
daudzi vērzeits uz dzimtenes pusi 
un saleidzynojūt ari lobs sasnā-
gums. Jo atsabreivōtu ceļš, tod 
myusu rezerves kai yudiņa spaņs 
azarā. Myusu rezerves ir bejušas 
tōs, kas myusu ir uzturējušas pi 
dzeiveibas drukōšonas laukā. Re-
zerves pomozam īt un tai ari pa 
daļai paleidz myusu tagadejam 
dorbam. Pat pasauļs pi tō myusim 
paleidz, bet daži sovejī trokoj kai 
apmōti un grib iznycynōt smēdi, 
kurā teik kolti latgaļu gora īrūči. 
Tys vyss līcynoj, ka myusim sovs 
dorbs jōturpynoj tōļok, koleidz tū 
spējom un varim (..)” (27).

Drīz vien, 1980.gada 7.decembrī, S.Škutānam tiek 
nosūtīta jauna ziņa: “Tova lyugšona ir izklauseita. Tu sacēji 
vīnā vēstulē, ka uz dzimtini Katekismu nūgōdōšonu uzti-
ci Jaunovai Marijai. Tys ir nūticis un maņ pītryuka kū laist 
ceļā. Bez tim 200 aizīt atlykums, kas ir pi manis un vēļ klōt 
“Uz augšu sirds” drusku pōri par 2500 eks., kas ir pošlaik 
steidzeigā īsīšonā. Taipat teik steidzeigi drukōts “Dzeives 
mērka saprasšona, nūzeime, Dīvs” 2000 eks. Voi Katekismu 
ari varēs paspēt par jaunu nūdrukōt kaidus pōrs tyukstūšus, 
tū vēļ pošlaik nazynu. Šymōs dīnōs tys izašķērs (..)” (27).

Pavadīdams mūžu bez pienācīgas atpūtas, 1984.
gada sākumā izdevējs sāka biežāk slimot, taču tas viņu 
neatturēja no aktīvas darbošanās ierastajā laukā: “(..) Sli-
mineicā izmeklēšonā ari nanūskaidrōja, kōpēc beja sirdī 
dyurīnī un kōpēc ari tymā laikā beja tik zema ašņa grym-
šona (40/65). Rezultātā atroda, ka tys ir radīs nu pōrslū-
dzeibas goreigā dorbā, psichiskais pōrslūgōjums un pīpra-
sēja vysu dorbu pōrtraukšonu, kam navarēju pīkrist un tai 
rodom kompromisu, ka dareišu tikai pusi, 50%. (..) Slimi-
neicā byudams, sagatavōju daudz rūkrokstu dēļ spīstuves 
un lelōkō daļa jau salykti: avīzei, kalendāram, žurnalam. 
Pošlaik asu pi nūbeigšonas nu dzimtines dūtajam “Dzei-
ves mērka saprošona, nūzeime, Dīvs” un zam vērsroksta 
byus — Dzimtenes davums pošim sev un trymdinīkim. Tai 
ka nu slimineicas otkon īdeva 2 nedeļas “breiva”, tod mai-
zes dorbā nav jōīt un kai byušu drusku vairōk uz depem, 
tai byušu spīstuvē un byuvēsim tōļōk (..)” (27).

1984.gada 30.decembrī Minhenē, Vācijā V.Lōcis 
aizgāja aizsaulē. Viņš apbedīts Vesterfrīdhofas kapos 
Minhenē, kur uzstādīts piemineklis ar tēlnieka A.Popes 
veidotu cilni. 1992.gadā 23.novembrī pārapbedīts Dri-
cānu pagasta Pilcenes kapos, kur uzstādīts tēlnieka 
Bērtuļa Buļa veidots piemineklis (6). 1994.gadā Dau-
gavpilī, Alejas ielā, vietā, kur darbojās V.Lōča izdevnie-
cība, uzstādīta piemiņas plāksne ar cilni. P.Lōcis stāsta: 
“Uz plāksnes ir Vladislava Lōča reljefs, tāpat kā uz piemi-
nekļa Minhenē. Bija uztaisīti divi relje7, viens — uz pie-
minekļa, otrs — kā rezervē. Mēs to rezerves atvedām un 
uzlikām uz piemiņas plāksnes, pie it kā tās izdevniecības 
mājas. Teksts tāds apmēram — Šajā vietā 1943.–1944.
gadā darbojās Vladislavs Lōča izdevniecība. Tāda piemi-
ņa ir Daugavpilī.” (28).

Priesteris Miķelis Lizdiks (1922–2010) atceras pē-
dējo tikšanos ar V.Lōci: “(..) Mes obi divi nūsasādom pi 
jō rokstomgolda. Te jys man parōdeja sovu nōkūtnes 
dorbu — Latgolas vēstures grōmotas projektu. Daļa ir 
jau nūdrukōta, bet daudz vēl doroms. — Jys bažejōs par 
tū, voi vēl spēs aizbraukt uz drukōtovu. Varātu jau tyuleit 
A.Jūrdža pīmiņas grōmotas pādējū daļu nūdūt salikšo-
nai. Ar lelu ryupeibu jys kōrtōja A.Jūrdža pīmiņas izdavu-
ma nūslāgumu, t.i., A.Jūrdža fonda darbeibas daļu, kurā 
jys ryupeigi īstrōdōja vysas izdūtōs pīmiņas markas. Tai 
sēdējom pi golda, vīns ūtram pretim, un Vladislavs vēl 
saceja, ka vysūs šymūs trymdas godūs caur šū rokstom-
goldu ir ļūti daudz kas izgōjis pasaulī — caur jū pošu un 
paleidzes Almas Čupītes rūkom (..)” (12).

Pēc izdevēja nāves viņa tuvākais palīgs un līdzstrād-
nieks Alberts Spoģis apkārtvēstulē rakstīja: “Nabyus 
ūtra trimdinīka, kas sovu dzeivi byutu tik galeigi adevis 
latgaļu preses, kulturas un tīseibu aizstōvēšonai, kai tū 
vysu myužu jys aplīcynōja. Jō dzeive beja veļteita katōļ-
ticeigōs Latgolas literaturas un kulturas sekmēšonai un 
latgaļu tīseibu aizstōvēšonai Latvijas Republikas Satvers-
mes rūbežōs (..)” (13, 3.lpp.).

Rakstu krājums “Andryvs Jūrdžs” (1984) ir pēdējā 
paša izdevēja sakārtotā grāmata, tajā viņš raksta: “Tod 
redaktori! Jā, kur jī? Vīns sēd uz Skandinavijas kliņtim, 
bet cyti jau tōļōk Amerikā, tūmār jī ir klōt i laikā, i vītā. Te, 
verīs, prof. L.Latkovskis nu Luisvillas skotōs atpakaļ uz Ei-

V. Lōcis ar savu 
palīdzi A.Čupīti



101

Bibliotēku Pasaule Nr.57 (2012)

V
E

C
Ā

 U
N

 J
A

U
N

Ā
 G

R
Ā

M
A

T
N

IE
C

ĪB
A

 
 

 

ropu “kai vylks uz mežu” un ir kotru reizi klōt, kod teik pī-
mynāts. Te volūdnīks M.Bukšs nu Zvīdrijas kai kolnu ērglis 
redz kotru seikumu un arvīn meklej jaunus apvōršņus un 
nōk ar jaunim īrusynōjumim. Tod nu Detroitas Amerikas 
plašumu īspaidā rakstnīks N.Trepša īmat skotu redakcijā 
ar bīzu vēstuli, un kai Tod! — jau apbraucis pus Amerikas, 
vysur atradis sovejūs un stōsta par tim” (14). Tikko piemi-
nētie darbinieki ir stingri V.Lōča balsti, latgaliskās kul-
tūras centienu kopēji un sargātāji, spilgtas personības.

V.Lōcis bija viens no centīgākajiem un cēlākiem 
latgaliešiem, kas visu savu spēku un mūžu veltīja sa-
biedriskiem kultūras darbiem: latgaļu valodas sagla-
bāšanai, latgaļu kultūras dārgakmeņu uzkrāšanai pūra 
lādē, kā viņš ir sacījis: “Nūdūšonai dzimtinei, kai myusu 
dōvonu.” Dāvana dzimtenei arī bija viss viņa darbs un 
dzīve (15, 9.lpp.).

Vladislava Lōča izdotās grāmatas un 
periodika

Izdevniecība kā V.Lōča izdevniecība, vēlāk paju 
sabiedrība “Latgaļu izdevniecība” (1945–1980), iz-
deva aptuveni 100 grāmatu nosaukumu. Vairums ir 
daiļliteratūra (stāsti, dzejoļi, romāni, fabulas). Izdotas 
arī zinātniskas un reliģiskas grāmatas, jo “pasauļu bib-
liotekōs un universitātēs myusejī sameklej daudz jaunu 
materiālu, kas mums sovā zemē asūt nabeja īspējams, 
seviški Ulmaņa diktatūras laikā (..)” (No vēstules Jānim 
Somam (1907–1976) 1968.gada 29.janvārī) (29).

Visvairāk V.Lōča izdevniecībā izdotas M.Bukša grā-
matas (16), un viņš ir līdzdarbojies arī kā daudzu grāma-
tu redaktors, piemēram, “Acta Latgalica”. Arī L.Latkovskis 
bijis daudzu izdevumu līdzautors un redaktors, un viņa 
darbi ir vieni no vairāk izdotajiem. Izdevniecībā izdoti 
arī Antona Rupaiņa (1906–1976), Norberta Trepša, Ma-
rijas Andžānes (1909–1988), Jāņa Klīdzēja (1914–2000), 
Franča Murāna (1915–2001), Staņislava Škutāna (1901–
1995), Antonija Urbša (1879–1965), Jāzepa Rancāna 
(1886–1969), Miķeļa Valtera (1874–1968) u.c. darbi. 
Jāpiebilst, ka ne viens vien autors savus darbus pub-
licēja gan ar īsto vārdu, gan pseidonīmiem, piemēram, 
“Latgali politiskajōs patmaļōs” (1957) iznāk kā Bonifāci-
ja Briškas darbs, savukārt viņa grāmata ar smieklīgiem 
stāstiņiem par Amerikas latviešu dzīvi “Humoreskas” 
(1965) izdota ar pseidonīmu Striču Joseļs. Arī Donats 
Mūrnieks (Dekters), Jāzeps Lelis (J.Pūrmalīts) Norberts 
Trepša (Neikšānīts) publicē grāmatas, parakstītas ar 
pseidonīmiem.

Uzreiz pēc izdevniecības atjaunošanas 1945.gadā 
iznāca piecas grāmatas: divas mazas 8 lappušu brošū-
riņas (M.Andžānes stāsts “Jaunī zōboki”, J.Klīdzēja stāsts 
“Upe plyust”), kā arī divas tāda paša formāta brošūras 
24 lappušu apjomā ar nosaukumu “Dzimtines skoti”. 
Grāmatās “Dzimtenes skoti” sakopota izjusta un māks-
linieciski augstvērtīga F.Murāna un A.Rupaiņa dzeja, 
kuras rindas caurvij dziļas sāpes par izpostīto dzimteni 
(11). Piektā tagad izdotā grāmata “Ļyugšonas un dzīs-
mes katōlim” ir jau krietni apjomīga (255 lpp.), to sa-
stādījis mācītājs Staņislavs Vaikuļs (1887–1961). 1945.

gadā iznāk arī periodiskā izdevuma “Tāvu zemes kalen-
dars” 6.numurs —1945.gadam. Visi darbi izdoti Reišahā 
(Reischach) (4).

Trimdas latgaliešu galvenais ideologs un viens no 
apgāda “Latgaļu izdevniecība” visvairāk izdotajiem 
autoriem ir latgaliešu literatūrvēsturnieks, kultūrvēs-
turnieks, publicists Miķelis Bukšs (dzimis 1912.gada 
1.jūnijā Šķilbēnu pagasta Plešovas ciemā, miris 1977.
gada 8.jūnijā Stokholmā) (6).

M.Bukšs savu mūžu veltīja dzimtās Latgales izpē-
tei. Laikam tā bija likteņa nolemtība. Interesantajā un 

savdabīgajā autobiogrā?skajā grāmatā “Atmiņas un at-
ziņas” (1964) viņš raksta: “Pi munas dzimšonas klōt asūt 
bejuse kaida īvārojama vacmōte, un tei munai mōtei asūt 
sacejuse: “Tys dēleņš tev, mōseņ, zemes naars”. No šī pa-
reģojuma māte sapratusi, ka dēls nebūs dzīvotājs. Tikai 
pēc gadiem apjausta cita nozīme — dēls ir grāmatu, 
nevis zemes darba cilvēks. Pats M.Bukšs raksta par grā-
matu īpašo nozīmi savā dzīvē: “Jau nu pošas bērneibas 
mani interesēja grōmotas. Tōs beja dziļu nūslāpumu, lelas 
gudreibas un naizprūtama skaistuma simbols”. Uzticība 
grāmatām saglabāta visu mūžu (16).

Kara laikā M.Bukšs aktīvi darbojās periodiskajos iz-
devumos “Tāvu zemes kalendars”, “Olūts”, “Latgolas Bol-
ss” (8). 1944.gadā kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās un 
nokļuva Zviedrijā. Strādādams Stokholmas statistikas 

M.Bukšs un V.Lōcis — 
V.Lōča darbistabā
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pārvaldē, Vermlandes muzejā, bibliotēkā, arhīvā, brī-
vajā laikā viņš pētījis Latgales kultūrvēsturi. Zviedrijā 
aktīvi iesaistījās un darbojās trimdas latgaliešu poli-
tiskajās un sabiedriskajās organizācijās. Vadīja Zvied-
rijas Latviešu katoļu biedrību, darbojās 
“Andriva Jūrdža fondā”, “Latgaļu 
izdevnīceibā”, “Latgales demo-
krātu savienībā”, LPI u.c. M.Bukšs 
kopš 1948.gada vadīja trimdas 
latgaliešu žurnālu “Dzeive”, redi-
ģēja rakstu krājumu “Acta Latgali-
ca”, daudz rakstīja trimdas latga-
liešu preses izdevumos (6).

M.Bukšs ir septiņpadsmit grā-
matu autors. Strādājot Zviedrijā, 
viņš bija pilnīgi brīvs no cenzūras, 
turklāt viņam bija pieejami rie-
tumvalstu arhīvi, un ar starpnieku 
palīdzību — arī arhīvu materiāli no 
PSRS.

M.Bukša pētnieciskā darba rezul-
tātus, kas publicēti atsevišķās grāma-
tās, var iedalīt trīs tematiskās grupās:

• par valodas jautājumiem (pēdējā no tām — zi-
nātniskā “Latgaļu gramatika un pareizraksteibas 
vōrdneica” iznāca 1973.gadā); 

• par vēsturi un kultūrvēsturi;
• par folkloru, literatūru un sabiedrisko dzīvi (starp 

tām “Latgaļu literatūras vēsture”, apceru un kriti-
ku krājums “Pret straumi”).

Viena no svarīgākajām M.Bukša grāmatām ir latga-
liešu dialekta vēstures apcerējums “Pīzeimes par sene-
jū latgaļu resp. latvīšu volūdu” (1948). Par šo grāmatu 
L.Latkovskis raksta: “Grōmotas napretenciozais nūsau-
kums “Pīzeimes” aiz sevis slēp disertacijas cīneigu dorbu 
un rōda autora ryupeibu un erudiciju. Ar šū dorbu Latgo-
las vesture, latgaļu volūda un reizē ar tū vyspōri latvīšu 
volūdas atteisteiba ir nūstōdeita jaunā apgaismōjumā, 
kas atsašķir nu tradicionalō cytu latvīšu 7lologu skaid-
rōjuma. Autora argumentacija, kas bolstōs tikai uz do-
kumentim, pōrlīcynoj un īrūsynoj uz jaunom atzinom” 
(14). Tas ir nozīmīgs darbs, kas ievieš skaidrību latviešu 
valodas vēsturē. Darbā pierādīts, ka latgaļi ir latviešu 
tautas pamats, kas devuši nosaukumu mūsu tautai un 
valstij — latviešiem un Latvijai. 

1949.gadā iznāk M.Bukša darbs “Drukas aizlīgums 
latgalim”. Ar to iesākās Latgales kultūras vēstures pa-
dziļināta izpēte (4).

“Seņču pasaule” (1950) apkopotas apceres par tau-
tas poēziju. M.Bukšs izsaka savu viedokli par latviešu, 
tai skaitā latgaļu, bagāto etnogrā?sko mantojumu, 
tautas tradīcijām, folkloru un attiecībām ar kristietību. 
Rakstnieks N.Trepša darbu vērtē šādi: “Te ir pyrmū reizi 
dūta myusu seņču religiskō un moralō pōrlīceiba, proje-
cāta uz kristianisma fona” (2, 147.lpp). Latviešu folklora 
tolaik jau bija viena no visvairāk pētītām humanitāro 
zinātņu nozarēm, taču M.Bukša darbs “Seņču pasaule” 
neierasts citām publikācijām — tas bija latviešu folklo-
ras skatījums katoļu acīm.

Viņa grāmata “Vacōkī rakstnīceibas pīminekli” (1952), 
kurā analizēta katoļu literatūras sākotne un attīstība, ir 
viens no nozīmīgākajiem katoļu literatūras vēstures 
pētījumiem. Darbā pirmo reizi parādīta latgaliešu ka-

toļu garīgās literatūras attīstība pasaules 
kultūras un politisko procesu kontekstā, 
neizvairoties no “neērtajiem” faktiem, ko 
iepriekšējie pētnieki bija ignorējuši, pie-
mēram, par jezuītu lomu latviešu grā-
matniecībā (17).

Par M.Bukša veikumu dzirdēts daudz 
atzinīgu vārdu. Arī J.Klīdzējs 1953.gada 
14.janvārī viņam raksta: “(..) Asmu lasē-
jis vysas Jyusu grōmotas — nu pyrmos 
leidz pēdējai. Man vysas tos ir bejušas — 
jauns bogots lauks. Jyus asat strōdōjis ar 
zynotnīka pacīteibu un redzeibu, ar lelu 
gudeigumu pret faktim un ar mokslinī-
ka mīlesteibu pret sovu īceri. Šinī ogrok 
naizpēteitajā laukā Jyus asat paveicis 
pyrmreizeigu dorbu. Jo Dīvs dūs tū 
breinumu — atsagrīzt Latvijā, es tycu, 

ka šam dorbam, kū Jyus asat socis, byus speciēls katedrs 
Latvijas Universitātē (..)” (30).

Viens no galvenajiem latgaliešu literatūras vēstures 
apcerējumiem ir “Latgaļu literatūras vēsture” (1957), kur, 
izmantojot ārvalstu arhīvus un bibliotēkas, M.Bukšs 
aplūko visu latgaliski rakstītā vārda vēsturi no pirmsā-
kumiem līdz visjaunākajam trimdas periodam.

M.Bukša rakstos jūtama liela cieņa pret reliģiju un 
tās vērtībām. Viņš tic, ka cilvēks virs zemes ir tikai ceļi-
nieks, kas agrāk vai vēlāk aiziet uz mūžīgo dzīvi, ar šo 
ceļu arī saistās visa dzīves jēga (8). Tāpēc arī M.Bukšs ar 
cieņu runā par Latgales kultūras darbiniekiem pagāt-
nē, kas tautu ir veduši pie šīs patiesības avota. M.Bukšs 
ir sarakstījis apceres par monsinjoru Nikodemu Rancā-
nu (1939; 2. paplašināts izdevums 1971), Franci Kempu 
(1969), Franci Trasunu (1964).

Ne mazāks ir M.Bukša ieguldījums latgaliešu valo-
das pētniecībā. Te var pieminēt atsevišķās grāmatās 
iznākušos pētījumus “Latgaļu volūdas un tautas izpla-
teibas problēmas” (1961), “Latgaļu gramatika un pareiz-
raksteibas vōrdneica” (kopā ar V.Lōča apgāda korektoru 
Juri Placinski (1905–1971); 1973).

Savukārt mazās vārdnīcas “Latgaļu − vōcu un vōcu 
– latgaļu vōrdneica” (1969) mērķis ir sniegt iespējami 
lielu vārdu skaitu tās lietotājiem. Vārdnīcā ietverti gan-
drīz visi vācu vārdi, kas ir saistīti ar lauku dzīves apstāk-
ļiem, kā arī vārdi, kas nepieciešami grāmatu un avīžu 
rakstu lasīšanai.

Drukas brīvības atgūšanas 50 gadu jubilejas konkur-
sā, ko organizēja A.Jūrdža fonds, par darbu “Skices un 
dokumenti nu Latvijas topšonas laikim” (1954) M.Bukšam 
piešķīra augstāko godalgu. Šī darba uzdevums bija pa-
rādīt, kā latgaļu problēmas ir risinātas trijos svarīgākajos 
mūsu valsts tapšanas un veidošanās posmos.

Grāmatā “Pret straumi” (1971) apkopotas M.Bukša 
apceres un recenzijas. Tajā uzmanības centrā ir gājēji 
pret dažādu varu straumi, cīnītāji “par mozō cylvāka 
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un tautas tīseibom” — P.Miglinīks, F.Trasuns, F.Kemps, 
N.Rancāns, M.Apeļs, V.Seile u.c. Uzsvērts, ka neatkarī-
gās Latvijas laikā “latgaļi natyka integrēti Latvijas naci-
jā, jūs vēsture tyka nūklusāta, valūda degradāta, ļaudim 
īpūtāta mozvērteiba un poši īspīsti cytā kulturas sferā. 
Tei ir straume, kuru myusu atmūdas laika darbinīki na-
spēja atturēt, bet tei ir jōaptur nōkušom paaudzem.” (18). 
M.Bukšs uzsvēra, ka trimdas sabiedrībā ir gan latgalis-
ma atzinēji, gan apkarotāji, un pret pēdējiem viņš bija 
nesaudzīgs. Šī grāmata dod ieskatu trimdas perioda 
latgaliešu publikācijās, turpinot un paplašinot 1957.
gada “Latgaļu literaturas vēstures” ietvarus (11).

M.Bukša darbā “Latgaļu atmūda” (1976) parādīti no-
tikumi no 1900. līdz 1924.gadam, kas rosināja latgaļu 
atmodu un vēlāk deva iespēju apvienot tautu un no-
dibināt kopējo valsti. 750 lappuses biezā, fotoattēliem 
ilustrētā grāmata ir plašs, sistematizēts un saturiski vēr-
tīgs izdevums. Pat, ja tas būtu 
vienīgais M.Bukša veikums, tas 
ierindotu viņu starp izcilākajām 
Latgales personībām. Savā ziņā 
tas ir M.Bukša pētniecības kop-
savilkums un pats nozīmīgākais 
darbs viņa jaunradē un visā 
“Latgaļu izdevniecībā”. Kā pats 
izdevējs raksta vienā no vēstu-
lēm J.Somam 1976.gada 21.au-
gustā, “Latgaļu atmūda”: “(..) Tys 
ir jau kapitaldorbs ar lelu svoru 
un nūzeimi” (31).

N.Trepša uzskatīja, ka 
M.Bukšu raksturo plašas zinā-
šanas un skaidrs, eksakts, to-
mēr zinātniskas terminoloģijas 
nepārslogots stils, tādēļ viņa 
darbi ir populāri (8, 371.lpp.). M.Bukšs pats uzskatīja, 
ka rakstnieks jau ar savu valodu vien var sagādāt lasī-
tājam estētisku baudu, bet reizēm atkal var gadīties, ka 
labu darbu samaitā ar valodu vien (19).

Pēc M.Bukša nāves sieva Janīna Bukša (1913–1997) 
rakstīja Jānim Klīdzējam: “(..) Kai pyrmūs vōrdus gribu pa-
saceit, ka Mikels napazyna ni līleišonōs, ni īdumeibas. Por 
sovim dorbim (saraksteitim) sacēja „mes tū asom darēju-
ši”, vīnmār jam vords beja “mes” bet reši gondreiz nikod 
“Es”. (..) Un kai parosti dzeivē ir, jo kas kaut kū dora, tod jys 
teik luti daudz kritizēts, apsyudzēts utt. Ari rokstūt sovas 
grōmatas jys lyka vysu sovu dvēseli īkšā. Sevi vysu jys beja 
zīdojis sovai tautai. Lai izprastu Mikeli piļneigōk, byutu jō-
losa vysmoz jō padejō grōmota “Latgaļu Atmūda”. Par tū 
Mikelis teice kaidai paziņai: “Šei grōmota man valk dvē-
seli ōrā.” Deļ tō jys laikam ir nūsaukts ari par LATGOLAS 
DVĒSELES TULKU. Šī vordi raksturoj jū vyslobōk” (30).

Arī Leonards Latkovskis ir viens no autoriem, ku-
ram V.Lōča izdevniecībā iznāca vairāki darbi. Iepazīstot  
L.Latkovska publikācijas, rodas iespaids, ka viņš ar līdzī-
gu kompetenci un interesi tāpat kā M.Bukšs, var rakstīt 
un runāt kā par valodas, literatūras, folkloras, vēstures 
un ?lozo?jas, tā par teoloģijas, pedagoģijas, politikas 
un dažādām sadzīves problēmām.

Skolotājs, latgaliešu folkloras vācējs, publicists, tul-
kotājs, dzejnieks, Latgaļu pētniecības institūta dibi-
nātājs L.Latkovskis ir autors zinātniskam pētījumam, 
kas publicēts divās daļās “Latgaļu uzvōrdi, palames un 
dzymtas” (1968, 1971), kur arī V.Lōcis ir sniedzis ziņas par 
savu dzimtu. Doma savākt un publicēt latgaļu uzvārdus 
autoram radās jau dzimtenē, vācot Latgales vietvārdus. 
Tomēr kara apstākļi šī nodoma īstenošanu pārtrauca uz 
ilgāku laiku, tas bija jāpaveic atrodoties tālu no dzimte-
nes. 1963.gada 19.oktobra “Latgolas Bolss” numurā viņš 
lūdza lasītājus, lai tie iesūta materiālus par uzvārdiem, 
dzimtu nosaukumus. Pēc 5 gadiem iznāca grāmatas 
pirmā daļa, vēlāk — arī otrā daļa. Autors uzsver, ka, uz-
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 M.Bukšs pats uzskatīja, 

vārdi un vietu nosaukumi ir cieši saistīti, tāpēc tie pē-
tījami vienlaikus. Pats autors grāmatas 2.sējuma pēc-
vārdā raksta: “Nūteikti byus taidi, kas ar nūpyutu beigōs 
saceis: “Šai grōmotai ir leli tryukumi”. Autors tam piļneigi 
pīkreit, bet ari jys grib, lai kotrys, kas tai apgolvōs, pats 
sev pavaicoj: cik jys nu sovas puses ir darejis, lai atbaļstei-
tu un veicynōtu šō sējumu izadūšonu? Aicynōti tyka vysi, 
kam latgaļa sirds ir kryutīs, un šei grōmota taipat kai pyr-
mais sējums beja dūmōta kai kūpejs pasōkums: sōvōkt 
īspējamas ziņas par latgaļu uzvōrdim, dzymtom un pa-
lamem. Daudzi atsasauce, daudzi piļnei-gi nūraideja: 
tam naasūt nikaidas vērteibas: cyti beidōs dūt ziņas par 
sovim seņčim, lai nasagōdōtu gryuteibas dzimtenē paly-
kušim pīdereigim (..). Dorbu nōcēs veikt pēc sova maizes 
dorba, pa naktim un tim breižim, kurus cyti mādz izlītōt 
atpyutai un atvalynōjumim (..). Lai nūskaidrōtu tikai, pī-
māram, kaidu vīnu faktu voi vīnu vōrdu, nōcēs raksteit 

pirmā daļa, vēlāk — arī otrā daļa. Autors uzsver, ka, uz-

 nosaukumi ir cieši saistīti, tāpēc tie pē-
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divi voi trejs vēstules, bet ar uzjēmeigu cylvāku atsaucei-
bu panōkumi beja (..)” (2, 442.–443.lpp.).

Autors sarakstījis arī dokumentālu atmiņu grāmatu 
“Dzymtōs zemes ļaudis” (divās grāmatās, 1966, 1983). 
Literatūrkritiķis Pēteris Zeile šo grāmatu rakstoro šādi: 
“Tajās daudz tēlaini zīmētu Latgales etnogrā7sku ainu, 
izdarību, savdabīgu cilvēku raksturu, taču ne šie, ne daži 
citi līdzīga satura sacerējumi nevar sacensties ar M. Buk-
ša erudīciju un viņa analītiskumu” (11, 593.lpp.). 

Trimdas latgaliešu literatūrā izcilas personības bija 
arī M.Andžāne, J.Klīdzējs un A.Rupainis, viņu darbi 
pieskaitāmi vērtīgākajiem latgaliešu literatūras parau-
giem.

Marija Andžāne (dzimusi 1909.gada 8.septembrī 
Šķaunes pagastā — mirusi 1988.gada 26.decembrī 
ASV) (6).

1944.gadā arī M.Andžāne kopā ar ģimeni atstāja 
Latviju un devās svešumā bēgļu 
gaitās (8). Dzīvojot Latvijā, viņa 
publicēja dzeju tikai latgaliski, 
bet trimdā — abās latviešu rakstu 
tradīcijās (6). 1951.gadā dzejniece 
no Vācijas izceļoja uz ASV, kur no-
dzīvoja līdz mūža beigām. 1951.
gadā iznāca viņas otrais dzejoļu 
krājums “Namīra vōrtūs”, kas ir pa-
pildināts un labots manuskripta 
“Dzeiveibai” variants. M.Andžānes 
trimdā tapušajā dzejā ieskanas il-
gas pēc dzimtenes, daudz patrio-
tisku motīvu.

N.Trepša par autori pilnīgi pa-
matoti saka šādus atzinīgus vār-
dus: “Lielākā latgaļu dzejniece un 
ļoti veiksmīga daiļprozas autore. Marijas An-
džānes dzeja izceļas starp citu mūsu dzejnieku 
darbiem ar īstas lirikas bagātību, ar skaidru un 
vienreizēju latgalisku saturu un formā neuz-
mācīgu panta plūdumu. To vēl atsvaidzina tikai 
Andžānes raksturīgā īpatnējā sievišķība un gaišs 
optimisms” (8, 342.lpp.).

Trimdas gadus dzejniece aizvada inten-
sīvā garīgā darbā. 1977.gadā iznāk trešais 
M.Andžānes dzejoļu krājums “Caur dvēseles 
prizmu”, ko latgaliešu trimdas sabiedrība no-
sauca par labāko un spēcīgāko latgaliešu lirikā 
(6). Trimdā rakstītā dzeja pauž mūža sāpi par zaudēto 
Latgali.

Pēc V.Loča ieskata, Latgales rakstnieks ir vienīgi tas, 
kas raksta tikai latgaliski. Viņš ir ar mieru meklēt tul-
kotājus koplatviskajā literārajā valodā sacerētam dar-
bam. Viņam galvenais, lai romāns, stāsts luga, dzejolis 
vai raksts būtu latgaliski. Šajā ziņā izdevējam radās ne 
mazums nesaskaņu ar autoriem, kuri centās kopt abas 
rakstu tradīcijas, piemēram, ievērojamo rakstnieku 
Jāni Klīdzēju (dzimis 1914.gada 6.maijā Viļānu pagasta 
Kurpniekos — miris 2000.gada 2.maijā Napā, Kalifor-
nijā, ASV). Viņš lielāko daļu savu literāro darbu ir uz-
rakstījis latviešu valodā, nereti saņemot pārmetumus 

un asu kritiku par nerakstīšanu dzimtajā — latgaliešu 
valodā. Pamatojot šādu izvēli, rakstnieks saka: “Visai 
agri, tas ir — kad man bija 24 vai 25 gadi, kad sāku sāpīgi 
apjaust, ka rakstīšana tikai latgaļu dialektā atstāj autoru 
pašu un viņa lasītājus kā ļoti ierobežotā iežogojumā. Ār-
pus Latgales maz kas viņus lasa, ne arī par autoriem vai 
viņu Latgali ko zina. No Varakļāniem nākušais jaunais 
rakstnieks Alberts Sprūdžs bija pirmais, kas sāka rakstīt 
latviešu kopvalodā un publicēties Rīgas avīzēs un žurnā-
los. Es sekoju viņam. Jaunā latgaļu paaudze saņēma mūs 
aplausiem. Slavenie rakstu vīri Rīgā nāca mums pretī, kā 
saka, ar atplestām rokām — beidzot jaunā Latgale runā 
un stāsta par sevi visai Latvijai! Daudz citādāka attiek-
sme un atsaukšanās nāca no latgaļu rakstu tradicionā-
lajiem sargātājiem. Atskanēja asas un skaļas zalves: Lat-
gales nodevēji! (..) arī emigrācijas gados tāpat turpināja 
mani pagodināt pa vecam: savas mātes valodas nīdējs 

(..). Izskaidrojumi varēja būt daudz. Greiz-
sirdība. Uzbrucējiem nebija laimējies ar 
saviem rakstiem tikt “lielajā” presē. Etnis-
kā neiroze (..) Gadu gados esmu ar tādu 
“pagodināšanu” tik ļoti apradis, ka tikai 
pabrīnos, pasmaidu un eju savu iesākto 
ceļu latviešu rakstos” (20).

Trimdā “Latgaļu izdevniecībā” iznā-
ca J.Klīdzēja stāstu un noveļu krājums 
“Debešu puse” (1968) — viņa otrā un 

pēdējā grāmata latgaliešu va-
lodā. Šī grāmata tiek uzskatīta 
par vienu no labākajiem dar-
biem latgaliešu literatūrā. Jau 
pirmais stāsts šajā grāmatā 
ir neliels meistardarbs, kurā 
izmantots viens no iecienītā-
kajiem motīviem pasaules li-
teratūrā: bērna draudzība ar 
suni, viņu abpusējā pieķer-
šanās, uzticība, bērna rīcī-
ba, lai draugu atgūtu, suņa 
mājupceļš caur tālumu un 
grūtībām.
J.Klīdzējs 1969.gada 20. 
maijā rakstīja M.Bukšam: 
“(..) Sirsneigs paļdis par in-
tresantū apceri “Dzeivē” 

par Debešu pusi. Reši kaids nu monim dorbim 
leidz šam ir bejs ar tik dzeivu psichologisku īkšskotu izvēr-
teits un parodeits. Tū spēj un var tikai taidi literaturas un 
drukoto vōrda speci un cylvāka psichlogijas speci kai Tu. 
Draudzeigs paļdis (..)” (30).

Tāpat augstu novērtēti ir arī V.Lōča izdevniecībā 
iznākušie Antona Rupaiņa darbi. Tiem atzinīgus vār-
dus veltīja arī M.Bukšs:. “Tī ir pyrmkōrt teiri latgaliski un 
ūtrkōrt ar lobu mōkslenīcisku vērteibu (..)” (M.Bukša vēs-
tule V.Lōcim 1950.gada 16.jūnijā) (32).

Rakstnieks, diriģents un režisors A.Rupainis (dzimis 
1906.gadā 13.septembrī Bērzgales pagasta Pūriskos — 
miris 1976.gada 20.aprīlī ASV) 1944.gadā devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju. 50.gados pārcēlās uz ASV (6).
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V.Lōča apgādā iznāca šādi A.Rupaiņa darbi: jau 
pieminētie “Dzimtines skoti” (1945), stāsts par jaunu 
Latgales skolotāju Adeli Teirumnieci “Jaunō skūlōtōja” 
(1951) un romāns “Zemes sōļs” (1953) — asa Latgales 
mazpilsētas ierēdņu kritika, vēstījums par skolotājiem 
un pagasta darbiniekiem.

Ievērojama ir A.Rupaiņa monogrā?ja par latgaliešu 
dzejnieku, Pēteri Miglinieku “Pīters Miglinīks” (1953). 
Viņa tēls iestrādāts arī drāmā “Kod pyrmī gaili dzīdōja” 
(1946). Tas ir spēcīgs dramatisks darbs ar brīnišķīgu, 
katram personāžam individualizētu valodu. Autors 
ieved Latgales dzīvē 19.gadsimta astoņdesmitajos 
gados, kad Latgales zemnieks bija spiests būt divu 
kungu — poļu un krievu — kalps. Šī grāmata iznāca 
Neietingā (4).

“Tauta grib dzeivōt” (1963) — romāns par latgaļu 
atmodu Pēterpilī, kad bija ļoti daudz ieceļotāju no 
Latgales un sākās latgaļu nacionālā atmoda ar “Mu-
zikāliskās biedrības” veidošanu un cīņu par drukas 
aizlieguma atcelšanu. Romāna centrā ir vēsturiskas 
personas: Francis Kemps (1876–1952), Francis Tra-
suns (1864–1926), viņu draugi un tuvinieki. Romānā 
jūtama autoram raksturīgā mākslinieciskās kvalitātes 
nevienmērība, dažviet gremdēšanās sīkumos un pār-
lieka atkārtošanās, dažviet atkal svarīgu notikumu 
ignorēšana. Tomēr visumā romāns sniedz patiesu un 
uzskatāmu priekšstatu par latgaļu nacionālās atmo-
das norisi un apstākļiem Pēterburgā (21). Tam piemīt 
kultūrvēsturiskam romānam svarīgākā iezīme — pār-
liecinošs norišu dokumentējums apvienojumā ar ba-
gātu latgaliešu literāro valodu (11).

Jāpiekrīt A.Rupaiņa raksturojumam, ko sniedzis 
Andris Vējāns: “Vēstures mākslinieciskajā izpētē viņam 
(..) bijuši vislielākie panākumi. Viņa grāmatas var vērtēt, 
var salīdzināt, blakus noliekot Augusta Deglava, Valde-
māra Kārkliņa, Jēkaba Janševska, Andreja Upīša, Alek-
sandra Grīna un citu izcilāko latviešu romānistu darbus. 
Tā ir pateicīga viela literatūras pētniekiem, bet jaunajiem 
rakstniekiem — krietns pamudinājums un paraugs, kā 
vajag strādāt, lai palīdzētu dzīvot savai tautai un tēvze-
mei” (22).

Pie nozīmīgākajiem un meistarīgākajiem latgalie-
šu literatūras trimdas autoriem, kas pārstāvēti V.Lōča 
apgādā, pieskaitāmi arī F.Murāns, D.Mūrnieks (1901–
1963), J.Lelis, N.Trepša.

Rakstnieka Franča Murāna (1915–2001) mūžs sā-
cies Krievijā, no Viļānu pagasta iebraukušu latviešu ģi-
menē, un pēc Pirmā pasaules kara ir turpinājies Viļānu 
pagastā (8). 1944.gadā F.Murāns devās uz Vāciju, bet 
1949.gadā izceļoja uz ASV (6). F.Murāna dzejā dominē 
patriotiski motīvi un dzimtenes mīlestība, viņš izman-
tojis daudz tēlaino izteiksmes līdzekļu. Dzejoļi “Ave 
Maria”, “Mōtei Latgolai”, “Svātvokorā”, “Ilgu zeme”, “Ag-
lyunas mōtei” ir uzskatāmi par latgaliešu dzejas nozī-
mīgākajiem sasniegumiem (6).

1946.gadā V.Lōča izdevniecībā izdots F.Murāna 
dzejoļu krājums “Ilgu zeme”, bet 1953.gadā — poēma 
“Nelga”. Šajās grāmatās turpināta pirmskara patriotis-
kās dzejas līnija, tā ir mākslinieciski izkopta un augst-

vērtīga. Izcelti trīs svētumi, ko dzejnieks pielūdza visu 
mūžu: dzimtene, māte un Aglonas Dievmāte. Poēmā 
“Nelga” paustas liriskā varoņa izjūtas svešumā, kristie-
tiska atteikšanās un pašuzupurēšanās ideja.

Interesants darbs ir etnogrā?sku ieražu aprakstiem 
bagātā Donata Mūrnieka (pseidonīms Dekters, dzimis 
1901.gada 27.decembrī Nautrānu pagasta Dekteros — 
miris 1963.gada 29.jūnijā, Ņujorkā, ASV) (6) komēdija 
“Kōzas” (1958), kurā var uzzināt gandrīz visu par latgaļu 
kāzu tradīcijām, to norisi un viesiem. 

Par izcilu darbu uzskatāma arī D.Mūrnieka epopeja 
“Dorvas cīma ļaudis” (1970). Tās žanrs grūti nosakāms. 
Epopejā izlasāmi etnogrā?skas ievirzes tēlojumi par 
Latgales sādžas dzīvi, tradīcijām, kurās saskatāmas 
atbalsis vēl no tālajiem “Lietu-
vas statūta” laikiem, kad liela 
nozīme bija ierādīta ieraduma 
tiesībām (11).

Valodniekam, rakstnie-
kam, ?loloģijas zinātņu dok-
toram Jāzepam Lelim (psei-
donīms J.Pūrmalīts, dzimis 
1927.gada 15.martā Kārsavas 
pagasta Līnūžu ciema Pūrma-
ļos — miris 1989.gada 13.no-
vembrī, ASV) V.Lōča izdev-
niecībā iznāca viņa vienīgais 
daiļprozas krājums “Ar lukturi” 
(1966), parakstīts ar pseido-
nīmu J.Pūrmalīts. Latgaliešu 
literatūras pētniece Ilona Sal-
ceviča uzskata, ka vairāki no 
desmit krājuma stāstiem ir 
īsti meistardarbi. Autors pratis 
panākt nepārspējamu efektu 
personāža raksturojumā un kolorītas noskaņas veido-
šanā (21). Tādi meistarīgi darbi ir “Pi tylta”, “Kūka zōdžs”, 
“Dērvu Onupra nōve”, “Intervija”, “Nōkūtnes cereiba”, 
“Nōveigais īnaidnīks”, “Pusčyuča memuari”, tie aizved 
gan atmiņās Latgalē, gan spilgti ataino latgaliešu dzīvi 
Amerikā (11).

Rakstniekam, laikraksta “Latgolas Bolss” pirmajam 
redaktoram (1943–1947), katoļu garīdzniekam Nor-
bertam Trepšam (pseidonīms Norberts Neikšānīts, 
dzimis 1913.gada 9.oktobrī Pēterburgā — miris 1972.
gada 30.novembrī Ņujorkā, apbedīts Longailendas Sv. 
Kārļa kapu latviešu katoļu nodaļā) V.Lōča izdevniecībā 
1947.gadā iznāca fabulu krājums “Cīmā pi Aizopa”. Tajā 
darbojas gan latviešiem labi pazīstami pašmāju zvēri 
un mājlopi, gan arī eksotiskākas būtnes: ļovi, ereli, mēr-
kači (21). Darba autors bārsta atjautības kā īsts fabulu 
vecmeistars.

Tā bija ne tikai pirmā ilustrētā grāmata V.Lōča izdev-
niecībā. Tās priekšvārdā — M.Bukša apcerējums par  
Ēzopu un par fabulas žanru vispār, — pirmais zinātnis-
kais raksts trimdas latgaliešu rakstniecībā (21). M.Bukšs 
jau pirmskara gados bija publicējis literāro darbu re-
cenzijas, to turpināja arī kara laikā rakstu krājumā 
“Olūts” un laikrakstā “Latgolas Bolss”. 
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1948.gadā iznāca N.Trepšas romāns “Vīna vosara”, 
kas ticis iesākts 1936.gadā un turpināts ar gariem pār-
traukumiem līdz 1943.gadam. Pabeigts 1945.gadā, kad 
autors pats ir tālā svešumā un viņam sirds sāp par Latvi-
jas bargo likteni. Tas ir vienas vasaras gaiša saulainuma 
caurstrāvots stāsts par jauna mākslinieka — dedzīga 
cilvēka — radošo aizrautību, veidojot Dievmātes tēlu. 
Par viņa mīlestību uz modeli — apgarotu, skaistu, taču 
kurlmēmu meiteni. Romāns rakstīts pirmajā personā, 
taču nav autobiogrā?sks darbs. Ne viss tajā psiholo-
ģiski pārliecina un, salīdzinot to ar 1943.gadā iznākušo 
?lozo?ski un stilistiski labi nostrādāto romānu “Myura 
kolns”, uztverams kā margināla parādība gan paša au-
tora jaunradē, gan latgaliešu prozā kopumā (11).

Rakstnieks Jānis Klīdzējs žurnālā “Dzeive” par trim-
das latgaliešu literatūru izsakās skarbi:  “Kā visi trimdi-
nieki mēs esam emocionāli orientēti uz pagātni. Gribas 
sacīt, ka vispār mūsu daiļliteratūra ir ļoti vāja. Ne mūsu 
dzeja, ne proza neturas tādā līmenī, par kuru pēc skolas 
mērauklas varētu likt pilnu 3. Vienīgais darbs, kas sasniedz 

prozas darbu gaumes un 
mākslas mērauklas tuvā-
kajā laikā, ir Jezupa Leļa 
stāstu un noveļu krājums 
“Ar lukturi”. Tam var likt 4 
ar plusu. Mūsu dzejas vai-
rums ir tikai skolniecisku 
burtnīcu līmenī kā for-
mas, tā satura ziņā. Grū-
ti saprast, kā cilvēki var 
gadu desmitiem turpināt 
rakstīt pantus un ne dru-
patas nepiemācīties klāt 
no jauna. Mūsu, latgaļu, 
rakstu stiprā daļa nav 
daiļliteratūra, tas ir ne 

dzeja, ne proza. Mūsu īstais izteiksmes un kompetences 
spēks ir manāms publicistikā, atziņu esejās, zinātniskās 
valodas, kultūras un vēstures apcerēs un grāmatās vai 
arī atmiņu literatūrā. Šajos laukos mums ir autori, kurus 
var likt blakus labākajiem no latviešu un citu tautu auto-
riem. Pretēji mūsu dzejdariem un stāstu rakstītajiem šie 
zinātnisko valodas, kultūras, vēstures, atziņu un atmiņu 
rakstu un grāmatu autori ir izglītoti, daudz mācījušies, 
arī pēc savu akadēmisko grādu iegūšanas ir studējuši par 
lietām, par kurām viņi runā un grib runāt un rakstīt, viņi ir 
kompetenti un respektējami speciālisti. Liekas, ka šie ir tie 
lauki, kur mums visiem jākoncentrē sava uzmanība, ener-
ģija, akcents un atbalsts. Šie raksti vairāk nekā citi var būt 
vajadzīgi un noderīgi mūsu Latgales nākotnei” (21). 

V.Lōča izdevniecība izdod arī daudz reliģiska satu-
ra grāmatu. Viens no vairāk izdotajiem autoriem ir Jā-
zeps Rancāns (arī Jezups, 1886–1969). Apgādā iznā-
kuši: “Goreigō spāka olūts” (1946), “Svātō Jezupa dzeive” 
(1946), “Svātō Jāzepa dzīve” (1949), viņa sastādīts darbs 
“Klusās nedēļas dievkalpojumi un Kristus ciešanu rītāji” 
(1951). J.Rancāns uzskatīja, ka katolim ir trīs pienākumi 
pret savu presi: pirmais — savu presi atbalstīt abonējot, 
otrais — izplatīt, pavērt ceļu uz laikrakstu tiem, kas to 

nezina un nelasa, pierunājot, paskubinot, dāvinot un 
ieinteresējot, kā arī trešais — līdzstrādāt (8, 147.lpp.).

Katoļu garīdznieks, vēsturnieks, publicists Staņis-
lavs Škutāns (dzimis 1901.gada 16.novembrī Krāslavas 
pagasta Kombuļos Lielo Unguru ciemā — miris 1995.
gada 25.februārī Čikāgā, apbedīts Čikāgas katoļu ka-
pos) (6). 1944.gadā viņš izceļoja uz Vāciju un apmetās 
uz dzīvi Rozenheimā, Kapucīnu klosterī. 1957.gadā tika 
ievēlēts par Marijāņu ģenerālpriekšnieku, vēlāk nodi-
bināja latviešu Marijāņu māju Čikāgā, uz kuru pārcēlās 
1963.gadā. Latgales izdevniecības darbu aktīvi atbals-
tīja ar rakstiem izdevumos: žurnālā “Dzeive”, rakstu krā-
jumā “Acta Latgalica” un avīzē “Latgolas Bolss” (6). 

S.Škutāns pievērsies mazpētītajām Latgales vēs-
tures lappusēm. Sarakstījis “Misionaru darbeiba Lat-
golā” (1953), kuru M.Bukšs raksturo šādi: “Šī grāmata 
ikvienam labi parāda, kādu pašaizliedzīgu darbu mūsu 
tautas labā ir veikuši dažādu garīgo ordeņu locekļi mūsu 
zemē viduslaikos, bet it sevišķi pēc reformācijas laikā, kas 
18. gs. uzplauka skaistā garīgās dzīves renesansē Latga-
lē, kur tad tika celtas daudzas skaistas baznīcas un izdo-
tas vietējā valodā grāmatas. Šis vēsturiski bagātais laiks 
arvien bija ticis izlaists kā vācu protestantiskajā Baltijas 
vēsturē, tā arī Latvijas šovinistiskajās vēstures un citās 
mācību grāmatās, kur Latgales garam nebija vietas. Un 
Dr. St. Škutāns te ir paveicis nozīmīgu darbu, parādīdams 
dažus periodus no mūsu dzimtenes vēstures katoliskajā 
latgaļu skatījumā” (8, 283.lpp.).

Bagātīgas ziņas par Dieva Mātes godināšanu sena-
jā Livonijā, un Jaunavas Marijas kultu Latgalē jaunajos 
laikos sniedz “Dīva Mōtes kults un Mōras zeme” (1954) 
(8, 283.–284.lpp.).

S.Škutāna darbā “Dokumenti par klaušu laikim Lat-
golā” (1974) apkopoti dažādi agrāk publicētie, grūti 
pieejamie materiāli, kā arī arhīvu dokumenti. Visiem 
oriģinālajiem materiāliem līdzās sniegti tulkojumi un 
komentāri.

Katoļu garīdznieks (ordinēts par priesteri 1903.
gadā), Liepājas diecēzes bīskaps (1938–1944) Anto-
nijs Urbšs (1879–1965), kurš aizbrauca uz Vāciju 1944.
gadā un no 1945.gada dzīvoja Spānijā (8), arī rūpējās 
par reliģiskās literatūras klāsta paplašināšanu. V.Lōča 
izdevniecībā 1951.gadā iznāca viņa grāmata “Sv. Onto-
na dzeive un myusu pīnokumi”, par kuru autors V.Lōcim 
raksta 1947.gada 8.oktobrī: “Man ir sagatavota druko-
šonai (latgaliski) “Sv. Ontona dzeive un myusu pinokumi”. 
Apjoma ziņā es dumoju, ka iznoktu gromotina dubult tik 
lela, cik ir Veiskupa Rancana saraksteita un pi Jums nud-
rukota “Sv. Jezupa dzeive”. Pi Jums ari es gribatu nudru-
kot sovu dorbu. Manuskripts ir porraksteits uz masiņas, 
bet bez ipašim latviskim burtim. Pyrms nudusonas ti-
pogra7ja Izdevejam byutu jopasaryupej par izvessonu 
ortogrā7skas, sintaksiskas un voludniciskas korrekturas 
un par manuskripta porraksteisonu uz masiņas, kurai 
natryukst pimarotu latvisku burtu un zeimu. Nuteikumi 
nu munas puses byutu saidi. Manuskripts porit Izdeveja 
ipasuma. Es gribatu rezervet sev, jotys Jyusus naapgryu-
tynotu, tiseibas uz sajemsonu apm. 200 breiveksempla-
ru nudrukotas gromotinas. Laipni lyudzu zinot man, vai 
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Jums byutu ispeja uzajemt nudrukot augsmynatu munu 
dorbu (..)” (33). 

Skatot V.Lōča vēstuļu saraksti, nākas secināt, ka lie-
lākoties grāmatu, rakstu vai dzejoļu izdošana notiek 
caur vēstuļu starpniecību, piemēram, Jāņa Mozgas 
(Leidumnīka) vēstulēs bieži tiek rakstīts, ka vēstulei 
tiek pievienoti dzejoļi: “Še klōt vēstulē nūsyutu 4 dzejas 
(..)” (34).

Vladislava Lōča izdotā periodika 
trimdā 

Paralēli grāmatām regulāri tika izdots “Tāvu zemes 
kalendars”, žurnāls “Dzeive”, avīze “Latgolas Bolss” un, 
sākot ar 1965.gadu, zinātnisku rakstu krājums “Acta 
Latgalica”.

“Olūts”, “Dzeive”, “Latgola”, “Latgolas Bolss” un “Tāvu 
zemes kalendars” izdevumi izteiksmīgi raksturo trimdas 
latgaliešu sabiedrisko un literāro dzīvi. Tur uzskatāms 
rakstošo trimdas latgaliešu mazskaitlīgums — vieni un 
tie paši uzvārdi, piemēram, L.Latkovskis, M.Bukšs, Boni-
fācijs Brikša (1902–1994), V.Lōcis, A.Rupainis, F.Murāns, 
N.Neikšānīts, Konstantīns Strods (1908–1999), Tade-
ušs Puisāns (1918–2006), M.Andžāne, J.Klīdzējs, J. un 
A.Dimanti, A.Spoģis, Paulīne Zalāne (1931), Francis Tei-
rumnīks (1910–2001), J.Blaževics, Francis Zeps (1899–
2000), A.Rudovičs.

“Latgaļu izdevniecībā” turpināja iznākt (kopš 1939.
gada) “Tāvu zemes kalendars” — kultūrvēsturiska 
un literāra gadagrāmata. Iepriekš nepublicētos, ori-
ģinālos rakstos skartas daudzas Latgales vēstures un 
kultūrvēstures problēmas, aplūkota tā laika latgaliešu 
literatūra un tās autori. Kalendārā ir publicēti arī V.Lōča 
raksti. Tā beigās ievietoti jaunizdevumu un ieplānoto 
grāmatu saraksti. 

Trimdā “Tāvu zemes kalendars” (1946.gadam) pir-
moreiz iznāca 32 lappušu apjomā mašīnrakstā. Tajā vēl 
nebija zinātnisko rakstu, daiļliteratūras. Laikam ejot, tas 

kļuva saturiski pilnvērtīgāks, proti, parādījās zinātnisko 
rakstu nodaļa, daiļliteratūras nodaļa, kurā iekļauti dze-
joļi un stāsti.

Žurnāla “Dzeive” pirmais numurs trimdā iznāca 
1948.gadā, saglabājot līdzšinējo formātu, taču divkārt 
biezāks (16 lpp. vietā 32 lpp.). Tā galvenais redaktors — 
L. Latkovskis, redaktori — A.Rupainis, J.Klīdzējs, V.Lōcis. 
1949.gadā iznāca pat divi numuri. Sākot ar 1950.gadu, 
rediģēšanu pārņēma redakcijas kolēģija, kurā līdztekus 
redaktoriem darbojās M.Bukšs, bet nebija J.Klīdzēja. 
1951.gadā iznāca 3 numuri, 1952. gadā — tikai viens, 
kopš 1953.gada tas kļuva par ceturkšņa izdevumu, 
bet, sākot ar 1959.gadu, žurnāls iznāca jau 6 reizes 
gadā, šo periodiskumu saglabājot vēl 12 gadu. Žur-
nāla 21.numura galvenais redaktors jau bija M.Bukšs, 
bet L.Latkovskis un V.Lōcis darbojās redakcijas kolēģi-
jā kopā ar Jāni Trūpu. Žurnāls “Dzeive” piedzīvoja 100.
numuru — trimdas apstākļos tas bija liels sasniegums 
(35).

1984.gada beigās iznāca “Dzeives” 158.numurs, ko 
bija sakārtojis pats V.Lōcis. Arī nākamais numurs, kas 
iznāca jau pēc izdevēja nāves 1985.gadā, bija daļē-
ji viņa sakārtots. Par tā galveno redaktori bija kļuvusi 
J.Bukša, radikāli mainījies arī redakcijas kolēģijas sa-
stāvs, kurā līdztekus L.Latkovskim darbojās A.Spoģis, 
Jānis Dimants jr., T.Puisāns un A.Zvīdris. Tomēr līdzšinē-
jā iznākšanas intensitāte nebija sasniedzama. Žurnāla 
161.numurs iznāca 1987.gada beigās, bet 1988.gadā 
kā pēdējais — 162.numurs (4). “Dzeivē” tika publicēti 
daudzi nozīmīgi raksti par kultūras vēsturi, liela daļa vē-
lāk tikusi izdota grāmatās. Žurnālā iekļauti arī tādi vē-
rienīgi darbi kā A.Rupaiņa romāns “Tauta grib dzeivōt”, 
D.Mūrnieka “Dorvas cīma ļaudis”, daudz dzejas, rakstu 
par latgaliešu aktivitātēm, valodniecību, etnogrā?ju, 
kā arī grāmatu recenzijas. Pats izdevējs uzskatīja, ka: 
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“Žurnalā ir Latgolas un latgaļu vaigs, dvēsele, sirds, tradī-
cijas, folklora, dzejas. Kam ir meila Latgola un tōs ļaudis, 
tys var nōkt te un īpasazeit un apsarunōt” (35).

“Latgaļu izdevniecība” izdeva latgaliešu laikraks-
tu ar visilgāko “stāžu” — avīzi “Lotgala” (10 gadagā-
jumi, 1945.–1955.g., 366 numuri) un tās turpinājumu 
“Latgolas Bolss” (40 gadagājumi, pēdējais numurs — 
1985.gadā).

Sākotnēji “Latgola” bija iecerēta kā trimdas katoļu 
izdevums. Taču pēc tam, kad “Latgola” kritizēja trimdas 
katoļu Baznīcas lēmumu pāriet tikai uz vienu — le-
jaslatviešu — valodu, Baznīcas vadība iebilda pret laik-
raksta papildnosaukumu “Katoļu nedēļas laikraksts”. 
Tādēļ kopš 1951.gada 29.septembra tas kļuva tikai par 
“nedēļas laikrakstu” (11).

1945.gada 6.martā V.Lōcis veicis ierakstu dienas-
grāmatā, kas liecina par rūpīgiem aprēķiniem “Latgo-
las Bolss” izdošanā:

 “Latgolas Bolss = 4 lopp. 6 reizes nedeļā
3 lopp. dēļ rokstim, romana, stōstim un dzejom, 1200 

ryndas pa 6 sant. Ryndā, dzejam 25 sant. ryndā = Ls 76,–
1 lopp. aizjims sludynōjumi un bildes.
10000 eks., Ls 0,06 = Ls 600,–
150,– rabats
76,– honorārs
324,– drukōšona, klišejas
50,– peļņa un risks.
Gada abonements Ls 18,–
Jōiznōk vokorā ar nākušās dīnas datumu. Avizē ejū-

šais romāns jōlīk trejos slejōs, lai var ar tū pošu salykumu 
nūdrukōt grōmotu. Avizē daudz jōbyut ziņu par pogostim 
ar izcylōkūs darbinīku un lauksaimnīku foto attālim” (9, 
156.lpp.). Tomēr “Latgolas Bolss” iznāca regulāri reizi 
nedēļā. Ilgus gadus “Latgolas Bolss” redkolēģiju vadī-
ja Alberts Pleišs (1921–1990). Laikrakstā tika publicēti 
raksti par Latgales kultūras un saimnieciskās dzīves ak-
tualitātēm, vēsturi, literatūru, mākslu un iekļauti stāsti, 
dzejoļi.

1943.–1944.gadā iznāca seši rakstu krājuma “Olūts” 
numuri. Trimdā 1947.gadā iznāca “Olūta” 7., diemžēl, 

pēdējais numurs — V.Lōča, 
A.Rupaiņa un L.Latkovska 
redakcijā. “Olūta” 7.rakstu 
krājums saturiski daudzvei-
dīgs: dzejoļi, stāsti, romānu 
fragmenti un literatūrkri-
tiski apcerējumi. Lielā-
kā daļa daiļdarbu tapuši 
vēl Latvijā. Šeit ievietots 
M.Andžānes dzejolis “Rei-
nai”, K.Stroda stāsts “Jubi-
leja”, N.Murāna garstāsts 
“Pusmōsa nu Latgolas”, 
kurā atainota ārsta un 
vienkāršas lauku meite-
nes mīlestība. Pieminami 
arī citi autori — A.Eglōjs, 
N.Trepša, zinātniskajā 
sadaļā — L.Latkovskis, 

M.Bukšs. V.Lōcis gan bija iecerējis, ka “Olūtam” jāiznāk 
četras reizes gadā, tomēr viņa iecere neīstenojās.

“Olūts = 256 lopp. 4.reizes godā.
170 lopp. dēļ stōstim, lugam un apcerējumiem. 6800 

ryndas, pa 8 sant. ryndā= Ls 520,–
16 loop. dēļ dzejūlim, 640 ryndas, pa 25 sant. ryndā 

= Ls 120,–
64 lopp. dēļ zynōtniskim un vēsturiskim rokstim, 2560 

ryndas, pa 15 sant. ryndā= Ls 360,–
6 lopp. dēļ mōkslas pīlykuma, izdevnīceibu zeime un 

titullopa.
1000 eks., Ls 3,– = 3000,–
750,– rabats
1000,– honorārs
750,– drukōšona
500,– peļņa un risks
Honorars, drukōšona un peļņa vīns ūtru izleidzynoj. 

Goda abonements Ls 12,– jōiznōk janvārī, aprelī, jūlijā un 
oktobrī” (9, 156.lpp.).

Jāpiebilst, ka “Olūta” 8.almanahs iznāca jau neatkarī-
gajā Latvijā, 1992.gadā Latgales Kultūras Centra izdev-
niecībā J.Elkšņa vadībā. Tāpat tiek turpināta V.Lōča iedi-
binātā latgaļu literatūras almanaha izdošanas tradīcija. 
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“Latgaļu izdevniecības”, A.Jūrdža fonda un LPI sa-
darbībā iznāca “Acta Latgalica” (1.–7.sēj.; 1965–1981, 
Vācija) (11). Tajos tika apkopoti zinātniski un populārzi-
nātniski raksti par Latgales vēsturi. Redaktori: M.Bukšs 
(1.–6.sēj.), L.Latkovskis, S.Škutāns, V.Lōcs, A.Batņa, 
F.Teirumnīks un J.Bukša.

V.Lōča korespondence — periodisko izdevumu 
abonēšana un rēķinvešana notika lielākoties ar vēs-
tuļu starpniecību — liecina, ka periodiskie izdevumi 
bija pieprasīti. Tas labi parādās, piemēram, Staņislava 
Mozga vēstulē: “Tyvojas goda beigas, tādēļ gribu kaut 
cik nūzarēkynōtīs. Kōrtoju šaidu moksōjumus par 1962.
godu: Latgolas Bolss 14 nr. – $ 2.80, Dzeive 54, 55 un 56 
nr. – 2.25, Tāvu zemes kalendars 1963.godu – 1.50, Sv. 
Brōļs Konrads 50 eks. – 25.00. Kūpā $ 31. 55 (..)” (34).

Sadarbību ar abonentiem V.Lōcim palīdzēja kārtot 
L.Latkovskis. Latkovskis V.Lōcim ziņoja “Ziņōjums par 
kases stōvūkli laikā nu 1968.goda 1.janvara leidz 1968.
goda 31.decembram. Uz goda nūslāgumu Latgaļu izdev-
niceibas kases stōvūklis ir šaids: Ijemts kūpskaitā abonen-
tu moksa — $ 573.45 (..) Posta izdevumim latgaļu drukas 
dorbu pōrsyuteišonai izdūts $ 16.27 (..). 29. nov. Vl.Bojars 
atsyuteja $ 10.00 Kanadas nauda un lyudze porsyuteit šo 
goda Dzives numerus(..). Jam tyulen aizsyuteju Dzeivi Nr 
87, 88, 89, 90, Latgalu gromotu katalogu un iskotam vinu 
L.B. numeri (..)” (34).

Vēstulēs lasāmi arī atzinīgi vārdi par preses izde-
vumiem. Kādā vēstulē rakstīts: “(..) Dzīves numurs — 5 
izdevās Jums vislabāk un sevišķi labi piemērots Svētam 
Gadam. Šo numuru lasīs visi ar patiku un ceru, ka Jums 
tiks piesūtītas vairākas vēstules ar labu atsauksmi! Ka-
lendāru apstrādājiet ātrāk,  ja to Jūs izdarīsiet, Jūs va-
rēsiet vairāk izplatīt. Vācieši jau tagad beidz drukāt un 
augusta mēnesī jau ies pārdošanā — 1951.gada kalen-
dārs” (36).

V.Lōča izdevniecības darbu kopumā trimdas lite-
ratūrzinātniece Paulīne Zalāne (dzimusi 1931.gadā, 
2010.gadā atgriezās Latvijā) vērtē šādi: “Sōkūt ar 1945.
godu, ap latgaļu presi un V.Lōča izdevnīceibu Minhenē 
puļcējōs vysi latgaļu autori trimdā. Pēc aizceļōšonas uz 
ASV un Kanadu izcylōkī latgaļu autori raksteja un uzti-
cēja sovus dorbus latvīšu kūpvolūdā — na jau tōdēļ, ka 
jim sova nūvoda volūda byutu nasvareiga. Bet jī sapro-
ta, ka Latgolai moz ir pakolpōts, kod lobōkūs rakstīnku 
dorbus navarēs laseit vysa latvīšu trimdinīku saime un 
kaidreiz arī vysa latvīšu tauta breivajā Latvijā. Tōdēļ ir 
žāl, ka, pīmāram, Mikeļa Bukša un Leonarda Latkovska 
pētnīceibas dorbi par latgaļu senejū izplateibu, volūdu, 
latgaļu atmūdu, tradicijom nav izdūti latvīšu kūpvolūdā. 
Pi V.Lōča izdevnīceibas un latgaļu preses palyka tī autori, 
kuri principa dēļ atsasaceja raksteit cytaidi, kai tikai lat-
galiski, un ari tī, kurus pōrējō latvīšu prese trimdā napījē-
me jūs vōjōs dzejas kvalitates dēļ. Ontons Zvīdris pīderēja 
pi pyrmōs grupas, bet na piļneigi pi ūtrōs (..)” (23).

Ar katru latgaliski izdoto grāmatu, žurnālu, avīzi 
V.Lōcis ir uzcēlis pieminekli Latgalei, kas atsver vairāk 
nekā materiālās vērtības. Var uzskatīt, ka bez V.Lōča va-
dītās izdevniecības latgaliešiem nebūtu ne latgaliešu 
grāmatu, ne žurnālu un avīžu.

Vladislava Lōča sarakste ar 
līdzstrādniekiem, domubiedriem un 
paziņām

Pieejamos arhīva materiālos, kuri atrodas izdevēja 
V.Lōča arhīvā Rēzeknē, apkopota viņa sarakste ar līdz-
strādniekiem, domubiedriem un paziņām: 432 vēstu-
les, 58 atklātnes, 146 apsveikumi. No tām 250 vēstules 
un 146 apsveikumi ir adresēti V.Lōcim, bet 102 vēstules 
ir V.Lōča sūtījumi.

Plaša vēstuļu korespondence V.Lōcim ar M.Bukšu 
atrodas Zviedrijas Valsts arhīvā M.Bukša fondā. Pavi-
sam kopā M.Bukša arhīvā ir aptuveni 5000 ienāko-
šo un izejošo vēstuļu. Tās apkopotas 77 sējumos, no 
tiem atsevišķos sējumos izdalīta sarakste ar V.Lōci (10. 
sēj., 49.sēj., 1945.–1963.g., 50.sēj. 1964.–1971.g., no 
1976.g.–56.sēj.), kā arī daudz kopvēstuļu, īpaši 50.–60. 
gados, piemēram, kungim Vladislavam Lōčam, Alek-
sandram Batņam un Placinskam. Vasali pulceņā! (kopu-
mā 2.sēj.) (30).

Tika apskatītas 80 vēstuļu kopijas no M.Bukša fon-
da, kas atrodas Rutas Cibules privātarhīvā Balvu nova-
dā. Pētījumā citētas un izmantotas tikai tās vēstules, 
kas satur informāciju par V.Lōci un “Latgaļu izdevnie-
cības” darbību.

V.Lōcis sarakstījies ar vairāk nekā 30 personām visā 
pasaulē. Vēstulēs bieži vien parādās viņa pašaizliedzīgie 
pūliņi un apbrīnojamais entuziasms, lai veicinātu izde-
vējdarbību, piemēram, viņš raksta Helēnai Svilānei uz 
Austrāliju, 1965.gada 22.martā: “(..) Bet maņ te sōp sirds 
ari par tū, ka nu Australijas maņ nōk dēļ avīzes moz ziņu. 
Tur vysi taidi lāni palykuši un navar īkustynōt. Varbyut Jyus 
varit paleidzēt. Atsyutit koč 
Jyus kaidu rokstu par dzei-
vi un latgaļu dorbu Austra-
lijā. Gaideišu ļūti!” (27).

Neskatoties uz pa-
domjlaika cenzūru, 
V.Lōcis sarakstījās arī ar 
draugiem un domubied-
riem Latvijā, sūtīja viņiem 
grāmatas, avīzes un žur-
nālus, saņēma literatūru 
arī no dzimtenes.

Vladislavs atjaunoja 
sakarus ar tuviniekiem 
1946.gadā. Kā P.Lōcis 
intervijā stāsta: “(..) Līdz 
1946.gada Ziemassvēt-
kiem mēs praktiski par 
viņu neko nezinājām un tad atnāca maza vēstulīte ad-
resēta savai mammai vai manai vecmammai Veronikai. 
Uz aploksnes rakstīts kaut kāds Jozefs Gailingers vācu 
uzvārdā, nezinu par ko Vladislavs tā darīja, tas vēl vai-
rāk uzkrītoši bija, ka kaut kāds vācietis raksta. Vecāmāte 
atver to vēstulīti, tur nekā nav, tik Priecīgu Jauno 1946.
gadu, bet viņa pazīst sava dēla rokrakstu, jo viņam tāds 
īpatnējs bija uz pretējo pusi tie burti gāzās. Un skaidrs, 
dēls tomēr dzīvs palicis (..)” (28).
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Sakarus ar V.Lōci uzturēja arī viņa brālis Jāzeps Lō-
cis. Pēc brāļa nāves sarakste turpinājās ar brāļa sievu 
Leontīni un vēlāk brāļa dēlu P.Lōci.

Interesanta un plaša sarakste (no 1959.gada 
12.augusta līdz 1971.gada 17.februārim) V.Lōcim vei-
dojās ar Rūdolfu Incenbergu, kam nosūtītas 19 vēs-
tules.

Pārsvarā R.Incenbergs V.Lōci iztaujā par izdevniecī-
bas darbu un Latgales kultūras darbiniekiem. V.Lōcis 
detalizēti apraksta izdevniecības darbu, stāsta par grā-
matu, avīžu, žurnālu izdošanu. 1968.gada 11.septem-
brī viņš raksta: “Vakar, pēc 4 dienu darba, atgriezos mā-
jās, atstājot iesiešanai jauno grāmatu “Latgaļu folklora 
1”, kurā ir 1000 latgaļu tautas anekdotes, 765 mīklas un 
1411 parunas, sakāmvārdi un teicieni. Grāmata aptver 
592 lp. Tas ir pamatīgs kapitāldarbs (..)” (37). 

Pēc vēstuļu satura var spriest, ka R.Incenberga vēs-
tules V.Lōcim bieži vien adresātu nav sasniegušas. Tad 
vēstuli R.Incenbergs sūtījis atkārtoti. Viņš raksta 1960.
gada 25.janvārī: “(..) Tad esiet tik labs, Lōča kungs, un 
mēģiniet man atsūtīt savu izdotu grāmatu sarakstu vēl-
reiz (..). Adresējiet labāk vācu valodā, jo latviskās vēstules 
droši vien tiek stingrāk kontro-
lētas. Sūtītāja vārdu nemaz ne-
rakstiet (vai arī kādu vācu vārdu, 
jo vēstules tik un tā atpakaļ jau ne-
nāk, bet pazūd pavisam, ja netiek 
saņemtas) (..)” (38). Garas vēstu-
les par izdevniecības darbu (no 
1969.gada 12.janvāra līdz 1976.
gada 21.augustam) adresētas 
arī redakcijas loceklim, žurnāla 
“Straume” izdevējam un redakto-
ram (1932–1937) Jānim Somam 
(1907–1976) Jelgavā. 1968.gada 
29.janvārī Lōcis raksta: “(..) Tai 
tagad mums jau ir iznōkušas 17 zynōtniskōs grōmotas. 
Ari žurnals ir vairōk zynōtnisks kai literars. Žurnālu jam 
nu mums ari pasauļa bibliotekas un universitašu biblio-
tekas. Pošlaik ir drukōšonā 3 zynōtniskōs grōmotas un 
kaidas pīcas gatavojās. Storp tom vōrdneica, gramatika 
un ari enciklopedija. Ar enciklopediju ir vēļ daudz godu 
dorbs (..)” (39). 

Darbs pie vēstulē minētās enciklopēdijas aizsākts 
1963.gadā.23.februārī, laikrakstā “Latgolas Bolss” tiek 
ievietota kolektīva “Latgaļu izdevniecības” vēstule 
“Tūp jauns pasōkums. Veidojas Latgaļu enciklopedijas 
prīkšdorbi”. Tajā visi laikraksta lasītāji tika aicināti vākt 
derīgus materiālus un sūtīt tos uz izdevniecību. En-
ciklopēdijas kopējais apjoms būtu 10–11 sējumi, ik 
gadu — 2 grāmatas. Ikkatrā laikraksta “Latgolas Bolss” 
numurā tika publicēts enciklopēdijā iekļaujamo vārdu 
reģistrs. Enciklopēdijas veidotāji bija iecerējuši, ka la-
sītāji līdzās reģistram pierakstīs komentārus, sūtīs tos 
redakcijai un tā kļūs par izdevuma līdzstrādniekiem. 
Projekta vadīšanu bija uzņēmies M.Bukšs (24). Pārdo-
mas par enciklopēdijas izdošanu parādās M.Bukša vēs-
tulē 1966.gadā 23.februārī: “Kungim Lōčam, Batņam 
un Placinskam vasali pulceņā! (..) Planojut tū, kas myusu 

paaudzei ir jopaveic, pec munas porliceibas svoreigo-
kais ir: 1) Latgalu gramatika, 2) Latgalu vordneica un 3) 
Latgolas vēsture. Itos trejs lītas ir tikpat kai legitimacijas 
dokumenti kurai kotrai etnogra7skai grupai, sevišķi jo tai 
vel ir sova pagotne un sova rokstu volūda. Itys mums ir 
jopaveic, lai lyuzt voi pleist. Bet te nu ir vaicojums, kas tu 
paveiks un par cik tei lita ir reala (..). Kai byus ar encik-
lopediju, tys ir lels vaicojums. Prutams, tur ir pazaudēts 
kaids dorba gods, bet taida, kaida tei beja icarāta, tei nav 
realizejama. Sokumā es beju dumojs, ka tur varēs istro-
dōt ari myusu vol. vordneicu un gramatiku, ku nu encik-
lopedijas vigli varātu atšķert un nudrukot atseviški, bet 
tei lita nait. Tos trejs mušas ar vinu rovini nūsist navar. 
Vyspori mes navarim iztaisiet taida standarta enciklope-
diju, lai ar tū varātu grīzt orzemniku uzmaneibu. Bez tam, 
jo mums byus gramatika, vordneica un vesture, kas tod 
daudz vairs enciklopedijai palik? Ti poši vēži, tikai cytā 
kuleitē. Tōpec enciklopedijas vaicojums joatlik aiz itim 
trejim augsmynātajim dorbim” (30).

Pēc reģistra 18.turpinājuma publicēšanas 
L.Latkovskis aicināja enciklopēdijas veidotājus būt 
pedantiskiem un objektīviem, Latgales vēsturei de-

rīgus materiālus meklējot dažā-
du valstu bibliotēkās un arhīvos. 
Vienisprātis ar L.Latkovski bija arī 
Aleksandrs Batņa no Kanādas. 
Viņš uzsvēra, ka enciklopēdija ir 
pārāk nopietns izdevums, lai sa-
steigtu tā izdošanu. “Maņ līkās, ka 
ar Latgaļu enciklopedijas izdūšonu 
nabyutu jōsasteidz, bet gon izdūt 
tū labi apstrōdōtu, tai ka attaisnōtu 
sovu izdūšonu” (24). Diemžēl 1968.
gadā informācija par “Latgaļu en-
ciklopedijas” turpmāko likteni ne-
parādās.

Iespējams, ka enciklopēdijas izdošana bija viens no 
V.Lōča un L.Latkovska konYikta iemesliem. Kādā vēs-
tulē L.Latkovskis apsūdzēja V.Lōci, ka tas vainojams 
darba pārtraukšanā. L.Latkovskis raksta laikraksta “Lat-
golas Bolss” redaktoram Konstantīnam Krustam 1974.
gada 17.decembrī: “Kaidreiz beja dūma izdūt Latgaļu 
enciklopediju. Pi tōs vajadzātu strōdōt desmitem cylvā-
ku, bet Lōcs aizdzan prūjom. Kū zynōtnīks uzraksteis par 
kaidu jautōjumu, tū Lōcs sovā patvareibā nūstreipōs un 
pateiks: “Es streipōju i streipōšu” (..)” (30).

Publicistam un sabiedriskajam darbiniekam Fran-
cim Teirumnīkam (1910–2001) adresētajās vēstulēs 
laika posmā no 1979.gada 20.septembra līdz 1980.
gada 24.augustam rakstīts ne tikai par jautājumiem, 
kas skar izdevniecības darbu, bet arī par dažādiem no-
tikumiem sabiedriskajā dzīvē, piemēram, par LPI dar-
bību, radio raidījumiem. Kādā no vēstulēm 1980.gada 
24.augustā V.Lōcis raksta, lai F.Teirumnīks kā LPI val-
des priekšsēdētājs (F.Teirumnīks bija LPI vadītājs kopš 
1979.gada) nolasa, ka Lōcis atsakās drukāt L.Latkovska 
darbus. “(..) Tev aizsyutu atpakaļ atsyuteitūs rūkrokstus, 
jo naasu cīneigs pi taidim vērteigim rokstim kertīs klōt, 
lai ar sovu nacīneigumu napazamynōt tūs rokstu vērtei-
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bu, jo Latkovskis pats sacēja, ka vyss, kū drukōju, ir na-
vērteigs. Lai jō roksti nabyutu navērteigi, tod tūs navaru 
drukōt. Ar tū ari tū lītu izbeidzu. Lai jys drukoj tōļōk pats 
un tū, kas ir nūdrokōts, var sajimt caur Tevi, samoksojūt 
Ziņōjumūs publicātajai drukōšonas izdavumu summai. 
Uz atseviškas lopas uzraksteišu atsasaceišonas rokstu 
un Tu lyudzu tū nūlosi LPI sanōksmē un tur ari atdūt jō 
rūkrokstus jam (..)” (27). Vēstulē, kas bija adresēta izdev-
niecības līdzstrādniekiem kopā (1980.gada 5.jūlijā), 
tiek minēts V.Lōča un L.Latkovska konYikta iemesls: 
“(..) jyusim nōks prōtā, ka nav vēļ nūdrukōta Latkovska 
“Dzymtōs zemes ļaudis” II. Kai jau zynit, Latkovskis pat-
vareigi pīsavinōjas ap 700 dol. Izdevnīceibas naudas. Par 
tū jys tyka atstōdynōts nu vysim omotim. Koleidz jys nav 
atdevis tū naudu kasiram. Tys nav izdareits leidz šam. Šei 
līta jau valkās 7 godi. Pa šū laiku produktiva dorba vītā 
jys ir rakstejis vysapkōrt sovas stupidōs, apvaiņojūšōs un 
nūmelnōjušōs vēstules. Šymūs 7 godūs beja īspējas daudz 
loba padareit, bet jys darēja pretējū (..)” (27).

M.Bukša arhīvā atrodas arī vēstules, kas saistītas 
ar V.Lōča un L.Latkovska konYiktu. Pēc vēstuļu satura 
var saprast, ka tas ildzis vai-
rākus gadus. Vēstules, ko 
adresējis L.Latkovskis gan 
pašam V.Lōcim, gan citiem, 
ietver aizskarošas, dusmu 
un rūgtuma pilnas domas. 
L.Latkovskis kādā no vēstu-
lēm raksta: “Lōcs sovā stul-
buma īsadūmōja, ka jys var 
lobōt 7lozo7ska un politiska 
satura rokstus, kur jys nimoz 
nav kompetents” (30). Apvai-
nojums ticis izteikts 

pat dzejiskā formā, proti, “Lai lōčam gūds un slava, kam 
acī kauna nava, kas draugus pazaudējis, uz tim jys dub-
ļus lējis” (30). 

V.Lōcis tiek apvainots gan personīgi, gan izdev-
niecības darbs, piemēram, 1974.gada 17.decembrī 
L.Latkovskis raksta K.Krustam: “Voi patišam stōvūklis ir 
tik bēdeigs, ka latgaļu presē navar īvest kōrteibu, lai caltūs 
kvalitāte un pivylktu un navys dzeitu prūjom cylvākus. Voi 
“redaktori” un “padūmniki” ir tik nūsabeiduši un tik atka-
reigi nu Lōča, ka ļaun jam vysu dariet, kū tik jys grib, ļaun 
drukōt syudus taidus kai Zvīdra dzejas, kas ir kauns un 
apsmīklis. Nivīns navar pret Lōci pacelt bolsa, lai jō Lōcs 
napadzeitu prūjom, kai mani padzyna? (..) Nav taisneiba, 
ka bez Lōča nav īspējami latgaļu izdavumi (..)” (30).

Savukārt literatūrzinātniece Paulīne Zalāne par 
A.Zvīdra darbiem paudusi uzskatu, ka dzejnieka dzeju 
varētu apzīmēt kā viduvēju, jo dzejoļu mākslinieciskā 
kvalitāte iet no pavisam labiem darbiem līdz vājiem 
(23).

Arī J.Klīdzējs bija neapmierināts. 1982.gadā 22.maijā 
viņš rakstīja J.Bukšai par V.Lōci. “(..) Sōc justīs brīsmeigi lels, 

voi arī cīši apkryudeits nu cytim, 
kas vysi dora tikai — “naparei-
zi”, pēc jo dūmom. Pi tam ir tys 
fakts, ka Loceiša izgleiteiba ir 
palykuse nazkur pamatskolas 
līmenī. Arī tys samozynoj sprī-
duma spējas. Jo tai padūmoju, 
ir arī žāl Loceiša. Sovā laikā jys ir 
arī daudz loba un vērteigu dor-
bu padarējs, ar gromōtu, avīzes 
un “Dzeives” izdūšonu. Un tūs jō 
dorbus es atzesitu” (30).

Par V.Lōča rīcību arī 
M.Bukšam ir savs skatījums: 
“(..) Tu izdevnīceibu esi sapratis 
kai vīneigi sovu personīgu lītu 
(..) “valsts — asmu es!” un so-
vas intereses, voi pareizōk sovas 
kaprīzes, lici pōri par kūpējo pa-
sōkuma interesem (..)”.

 Uz šo vēstuli V.Lōcis atbil-
dējis: “(..) Nikod naasu apstrei-
dējis voi nūlīdzis Tovus nūpal-
nus pi izdevnīceibas. Taipat 
naasu nikod reikōjīs ni sacejis 
“valsts — asmu es.” Par Mutu-

li, Valteru un Leonardu reikōtūs tagad taipat kai tūreiz 
un vysur tur nav bejis Lōča gūds, bet gon izdevnīceibas 
gūds un pīnōkums. Valters gribēja uzspīst sovu “ideolo-
giju”, Mutuļs gribēja īleist nūmirēja personeigōs vēstulēs 
un te muna reiceiba byutu šudiņ taida pat kai tūreiz. Ir 
lītas, kurom pōri nakōps. Ka izdevnīceibai ir plēšonōs ar 
ļaudim, tys nav nikas jauns, jo vysur ir grybāts, lai izkōrtoj 
personeigōs lītas un personeigū gūdu un kai izdevnīceiba 
tō nav darejuse, tod skaidrys, ka Lōcs vaineigs (..)” (30).

1974.gadā 17.jūlijā L.Latkovskis kādā vēstulē raks-
ta: “(..) Latgolas Bolss vairs nav Latgolas bolss, bet Lōča  
bolss un tys ir apsmiklis tū avizi tai saukt, jo nu Latgolas 
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satura rokstus, kur jys nimo
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tur vairs nikō nav. (..) Lai Lōcs nadūmoj, ka Latgaļu izdev-
niceiba ir jō īpašums. Ari man tur ir pajas un jō Lōcs sadar-
beibas naatjaunos, tod atpraseisu pajas caur vōcu tisu.
(..) Vyspōr, jō Lōcs veļ velnišķi īsatips un sadarbeibas na-
atjaunōs, tod jys dabōs sutu veļ kaidu nikod nav redzējis.
(..) Ar Lōci nikod nav bejis tai, ka: “Saliksem golvas kūpā, 
padūmōsem un pagudrōsem kai byus lobōk del kupejos 
latgaļu lītas”. Lōcs vysu 

izšķir vins pats par sevi un jo kaids 
jam kaut cik napikreit, tod jys tū nūlomoj un pasludynoj 
par Latgaļu izdevniceibas jaucēju .(..) Lōc, atsamust un 
nūkrot lepneibu. Es asmu parōdejis lobu gribu strodot kai 
tykam strōdōjuši, bet jo Lōcs šū izdeveibu naizmontōs, 
tod lai sajam ari sekas” (30). 

Pēc vēstuļu satura var noprast, ka V.Lōcis nelasīja 
L.Latkovska vēstules. Tas noprotams pēc L.Latkovska 
vēstules 1975.gada 17.martā “(..) Tai ka vysuvarenais 
Patvaldnīks Vladislavs Lōcs napījam munu koresponden-
ci un tū naataisetu syuta atpakaļ (1974.goda augustā 
jam tyku aizsyutejis rokstu deļ druku un bankas čeku par 
$ 100.00, carādams, ka Lōcs nōks pi prōta un atjaunōs sa-
darbeibu, bet tyku nūraideits), tod lyudzu kungu Aloizu 
Čaču pōrsyteit Lōčam šū paziņōjumu (..)” (30).

Par šo konYiktu V.Lōcis ir rakstījis ziņojumu “Latgaļu 
izdevniecības” padomniekam M.Bukšam, kurā tiek ap-
rakstīts konYikta cēlonis un gaita.

Diemžēl vēstulēs neparādās, kā šis konYikts tika 
atrisināts, jo tomēr “Latgaļu izdevniecībā” 1983.gadā 
izdeva L.Latkovska darbu “Dzymtōs zemes ļaudis” II.

Apskatītajās 10 vēstulēs, kas tika rakstītas Antonam 
(Ontonam) Zvīdram (1911–1992), vienā no vēstulēm 
1979.gada 30.septembrī Lōcis raksta par grāmatu no-
gādāšanu uz Latviju: “Esi uzmaneigs ar stōsteišonu, ka 
myusu grōmotas ir tur. Tōs vysas ir seminara bibliotekā 
īvastas jūs sarokstūs un ir kai pēteišonas materials stu-
dejūšim seminaristiem (uztycamim). Tū vysu aizvede uz 
veisk. Vaivoda vōrda un atbiļdeibu kai specialu Vatikana 
syutejumu dēļ Latvijas Bazneicas un tū bagažu vairōks 
vadumūs pa 6 leidz 8 koferi kūpā ar cytu bazneicas lītu 
vadumu pi lidmašynom sagaidēja ar specialu propus-
ku un tai aizvede tōļōk uz dzimtini. Tai aizgōja pōri 800 
lyugšonu grōmotas un nu pōrejim myusu izdavumim nu 
kōtra pa vīnam un vairōkim leidz 10 eks. izdevumim (..). 
Voi vēļ byus taidas izdeveibas tū navar zynōt (..)” (27).

V.Lōča izdevniecības ieguldījumu tautas saglabā-
šanā raksturo paša izdevēja A.Zvīdram rakstītie vārdi 
1977.gada 20.jūlijā: “Myusim beja moz kū likt tautai 
prīkšā, bet tagad myusim ir. Vēļ tryukst vēsture un šys un 
tys. Dareisim i byus” (..). Myusim ir joceļ pošīm sova piļs un 
tū mes dorom, un tys jodora tai, it kai myusim vysi pi to 
paleidz un myusim nav īnaidnīku, bet tikai labvēļi” (27). 
Vēstules rakstītas laika posmā no 1977.gada 25.janvāra 
līdz 1979.gada 30.septembrim.

V.Locis aktīvi sarakstījies ar latgaliešu sabiedriska-
jiem darbiniekiem, literātiem. Piemēram, ar Dimantu 
ģimeni, valodnieku, redaktoru Juri Placinski, laikrak-
sta “Latgolas Bolss” pirmo redaktoru, literātu N.Trepšu. 
Vienā no vēstulēm viņš raksta: “(..) Es dūmoju par tū 
braukšonu... jo Dr. J. roksta braukt, tod brauc ari. Man lī-
kās tik brīsmeigi nav. Gon jau pulkā varēs i Latgolu izdūt, i 
kū cytu. Te tūmār byus cylvāku pulks kūpā. Nu kū Tu tur kā 
vylks mežā vīns dareisi — koč i pazeistamā mežā? Franci-
ja tūmār byus tukša nu myusu ļaudim. Ari Leonards byus 
taisni turpat (..). Braucūt — dūmoj ari par volūdu! Tei ir 
svareiga. Ari izdori tai, lai nabyutu lela pōrtraukuma ar 
avīzi, kod brauksi sadrukoj uz prīkšu, kaidu numeri. Satai-
si ari vīnu pōrsteiguma numeri — ar paziņojumu, ka pats 
jau esi šymā krostā un ka nōkušais Latgolas numers jau 
nōks nu šenes! Lai patīši nav pōrtraukuma. Mozu Latgolu 
Tu varēsi ari te iztaiseit. Tik kai ar burtim? Tu sovas matri-
cas pōrdevi? Kū dareisi ar grōmotom? Daļu pamessi Vō-
cijā? (..)” (rakstīta 1950.gada 24.aprīlī) (40). Otra vēstule 
rakstīta 1953.gadā 8.februārī, ASV. “(..) Ceru, ka muna 
īprīkšejō vestule nav pazuduse. Es tymā lyudžu nūjīmt 
munu vōrdu nu redaktoru skaita Latgolā (..). jo es tik moz 
asmu kū varējis dareit un ari tyvōkā nōkūtnē naspēšu 
nikō dareit, jo pašreiz asmu pilneigi drudzī — tik daudz 
dorba. Tod nu lyudzu izdori tū (..)” (41).

Vēstulēs V.Lōcis neatzīstas, ka viņam sevišķi pie-
trūkst tieši N.Trepšas kā sabiedrotā. Pēc kara kļuvis par 
teologu un politiķi, N.Trepša faktiski aiziet no literatū-
ras. Latgaliešu rakstu valoda lielā mērā paliek bez kvēla 
mudinātāja, redzīga un pārliecinoša ceļa rādītāja. Sa-
vukārt izdevējs turpina strādāt ar lāča neatlaidību un 
Andrīva Jūrdža zemniecisko sīkstumu, bet nereti viņa 
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ikdienas darbs — īpaši daiļliteratūras izdošanā — rit 
bez tā ideju, estētiskā atvēziena un skatījuma, kas pie-
mita ar inteliģenci un plašām zināšanām apveltītajam 
N.Trepšam (13).

Vladislavam Lōcim bijusi plaša sarakste ar garīdznie-
kiem. Piemēram, Bīskaps Jāzeps Rancāns (1886–1969) 
no 1950.gada 6.februāra līdz 1953.gada 6.janvārim 
nosūtījis 6 vēstules par grāmatu pasūtīšanu. Kādā no 
vēstulēm viņš iesaka, lai V.Lōcis “Latgolā” publicē tikai 
pozitīvus rakstus. ““Latgolā” laid īškā tikai pozitīvus roks-
tus. Nalaidit nikaidu osumu un kas aizskar personas un 
omotus. Tys nas tikai ļaunu (..) ” (49). Varbūt ņemot vērā 
šo padomu, izdevējs kādam Meldera kungam raks-
ta (1958.gada 3.decembrī): “Ļoti Cienījamais Meldera 
kungs! Atbildot uz Jūsu š.g. 28.11 rakstu, attiecībā uz DV 
uzbrukuma atspēkošanu, pret LKIA, man ir jākonstatē, ka 
arī pašu invalīdu starpā nav vairs īstas saskaņas un tāpēc 
piesūtīto rakstu negribētu “Latgolas Bolss” avīzē ievietot, 
tikmēr nav nodibināts miers un kārtība savās mājās. Or-
ganizāciju, kura tuvojās sabrukumam, man nav nekādas 
intereses aizstāvēt” (27).

Jāatzīst, ka ne vienmēr J.Rancāna ieteikums ticis 
vērā ņemts, kā piemēru varētu minēt kritiskās publi-
kācijas par Latvijas Ministru prezidentu Kārli Ulmani, 
kas publicētas apgāda krājumos un periodikā. Tās var 
raksturot ne tikai kā kritiku, bet nereti arī kā nomelno-
jošas, ar kurām varējuši sacensties vienīgi dažu Latvi-
jas padomju vēsturnieku sacerējumi. Šā iemesla dēļ 
sadarbību ar šo izdevniecību pārtrauca J.Klīdzējs un 
daži citi talantīgi latgaliskas izcelsmes autori. Jāpiekrīt, 
ka K.Ulmaņa veikuma noliegums nebija tas prātīgākais 
darbs, jo līdz ar faktu tendenciozu skaidrojumu tika 
veicināta trimdas latgaliešu šķelšana. To ļoti uzskatāmi 
un pārliecinoši parādīja J.Klīdzējs rakstā “Dažas latga-
ļu sāpes un problēmas” “Dzimtenes Kalendārā” (1980) 
(25).

Katoļu garīdznieks, žurnāla “Katoļu Dzeive” redak-
tors (1928–1938) Aleksandrs Novickis (1888–1972) 
laika posmā no 1951.gada 8.maija līdz 1959.gada 
30.decembrim nosūtījis 5 vēstules, kurās darīts zināms 
par vēlamiem nosūtāmajiem izdevumiem. Prieste-
ra A.Novicka vēstulē V.Lōcim no Spānijas 1957.gada 
26.augustā izteikta atzinība par V.Lōča darbību — re-
liģiska satura grāmatu sūtīšanu uz okupēto dzimteni. 
“(..) Jūsu akciju apgodot dzimtini palykusus ar religioza 
satura gromotom var tikai apsveikt. Sam merkam J.E. 
Veiskups Antonijs Urbss, kurs ar gondarējumu laseja 
Jyusu jam raksteitu vēstuli, vel syuteis Jyusu reiceiba 
kaidu naudas summu gromotom; par naudas sajemso-
nu nasludynojit prese (..). satiksme storp Puliju un Latvi-
ju pa lykumeigu celu ir stypri apgryutynota, reti kas var 
braukt tur un atpakal. Kai tur dumojit “in7ltret” gromotas 
te jau Jyusu dareisona un prots. Jo gadeisis Jums syuteit 
uz dzimtini “Sv. Ontona dzeive”, ir joizgriz pyrma lopa ar 
ivodu, kur ir aizkorti komunisti (..)” (42). Vēstules saturs 
pierāda tā laika politiski sarežģīto stāvokli Latvijā, tādēļ 
izveidojusies situācija veicina trimdas izdevējdarbību.

Vairākās V.Lōcim adresētajās vēstulēs jūtama attu-
rīga attieksme pret latgaliešu grāmatām. Lībekas lat-

viešu katoļu bēgļu draudzes prāvests Jāzeps Savickis 
(1913–1989) 1947.gada 27.februārī no Lībekas raksta: 
“Lai cik tas man ir nepatīkami, tomēr man Jums jāatgādi-
na, ka nekādas grāmatas latgaļu izloksnē man nesūtiet. 
Reizē es atgādinu, ka manas draudzes robežas, t.i., Šles-
wig–Holsteinā bez manas atļaujas nedrīkstiet reliģiska 
satura grāmatas izplatīt. Piesūtītās grāmatas Jūs varēsiet 
saņemt pie manis līdz š.g. 1.jūnijam” (43). Iespējams, ka 
priesteri šādi ietekmējusi politiskā situācija valstī. 

Turpretī Latgales vēstures pētnieka, katoļu ga-
rīdznieka Staņislava Škutāna (1901–1995) desmit 
V.Lōcim adresētajās vēstulēs atklājas vienkārša sirsnī-
ba un skaidra valoda. 1953.gada 17.februāra vēstulē 
viņš pateicas V.Lōcim par darbu: “Apbreinoju Jyusu de-
dzeibu un dorba sporu. Nav nikaids breinums, ka ērtas 
un snauduleigas dzeives dzeivōtōjim daudz kas nu “Lat-
golas” apstōklim ir pa-
vysam nasaprūtams, 
kaut pīmāram tei poša 
laikroksta pastōvē-
šonas līta. Pēc vysim 
aprēkinim jam jau sen 
vajadzēja pastōvēšo-
nas gaitu izbeigt. Un 
par speiti vyusam jys 
pastōv. Lai Jums Dīvs 
paleidz ari tōļōk aiz-
stōvēt un pastreipōt 
sovas dzymtōs zemes 
skaistōkos tradicijas. 
Prīcājūs, ka ari politiskā 
ziņā Jyus grybat īt ka-
toliskōs Latgolas ceļus. 
Gon jau tī pōrprotumi, 
vai pareizōk izpratnes tryukums, izabeigs (..)” (44). Iespē-
jams, tādēļ V.Lōcis S.Škutānam rakstītajās vēstulēs viņu 
uzrunā “Labū Škutāna Tāv!” Garajās vēstulēs tiek raks-
tīts par izdevniecības darbību, par centieniem nogādāt 
grāmatas uz dzimteni. V.Lōča vēstule S.Škutānam 1980.
gada 1.novembrī: “Ir tik daudz un pylna sirds verūtīs nu 
dzimtines atvastajōs 35 fotogra7jōs. Kai tōs izlītōsim un 
kur, par tū lānom jōdūmoj un jōrealizej. Taipat atvastō 
ziņa, apstryprynōjums myusu dorbam un myusu celim, 
pa kurim uz dzimtini lānom vērzejās myusu grōmotas 
un vyslelōkais vairums lyugšonu grōmotas “Uz augšu 
sirdis”, kura tur moksojūt jau pōri 100 rublim. Tei tikūt 
nūdūta kurijā, nūlykta bazneicōs uz oltorim un asūt pat 
taidi gadejumi, ka “Uz augšu sirdis” ir atrosta uz oltorim 
bez prīkšlopas resp. bez nūsaukuma, jo tei lopa nūplāsta, 
lobōkai pōrdabōšonai par rūbežu. Nu tō mes redzim, cik 
pūļu tauta ir izpaleidzeiga ari myusim latgaļim. Tai nu 
Reigas kūrijas nōk myusim lyugums: cik vīn varams un 
vairōk vērzeit uz dzimtini latgalim lyugšonu grōmotas un 
tagad ari Kateikismu. Vysim, kas brauc uz dzimtini, sovim 
voi svešim pret samoksu, lai tik dūdūt leidza lyugšonu 
grōmotu un Katekismu. Bazneicōs uz oltorim atrostōs 
grōmotas jī zynūt, nu kurīnes tōs nōkūt un gaidūt vairōk 
un vairōk un asūt bezgola pateiceigi par tom. Tei asūt sai-
te ar myusim, jo zynūt, ka mes paleidzūt (..)” (27).
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S.Škutāns arī iesaka 
V.Lōcim dažas idejas par 
rakstiem un to nosauku-
miem, piemēram, kādā no 
vēstulēm raksta: “Tod jōpa-
dūmoj byutu par brošūras 
vērsrokstu; pīm. varētu likt 
taidu vērsrokstu: “Nu Latgo-
las pagōtnes”, vai tam lei-
dzeigu” (44).

Vēstulēs atspoguļojas 
arī inYācijas nelabvēlīgā 
ietekme uz izdevniecības 
darbu. Piemēram, 1980.
gada 24.augustā V.Lōcis 
raksta F.Teirumnīkam: 
“Vyss ir palicis nasaleidzano-
jami dōrgōks un dolāra kurss 
ir vairōk kai par pusi mozōks. 
Kū ogrōk varēja nūdrukōt 
par 1000 dolaru, tagad tū 
pošu vairs navar nūdrukōt 
par 3000” (27). Vai arī adre-
sētajā vēstulē S.Škutānam 
1980.gada 7.decembrī: “(..) Pošreizejō akcija ar īsīšonu un  
drukō šo nu sanōk uz 8000 marku un jo Katekismu vēļ 2000 
eks., tod tys byus pōri par 10 000 marku. Par naudu nabā-
doj, gon jau es te tikšu ar vysu pamozam cauri(..)” (27). 
Vēstulēs detalizēti atspoguļots izdevniecības veikums, 
piemēram, vēstulē L.Latkovskim 1969.gada 23.janvārī 
norādīts, ka: “(..) 1968.gods ir rekorda gods un šymā godā 
mes esim drukōjuši: $ 6.00 — Latgolas Bolss, $ 6.00 — 
Dzeive, $ 6.00 — Pa atmiņu stygom, $ 7.00 — Latgaļu 
uzvōrdi, $ 6.00 — Debešu puse, $ 7.00 — Acta Latgalica 
2, $ 7.00 — Latgaļu folklora 1, $ 2.00 — Kalendars 1969, 
$ 2.00 — Fonda 2 markas. Kūpā $ 51.00 šys beja rekorda 
gods un uz tū varēsim byut lapni, jo Latvijas 50 godu atce-
rei latgali ir davuši sovu tīsu mōtei Latvijai (..)” (27).

Savukārt vēstulē Aleksandram Batņam (1909–
1967) 1965.gada 13.martā V.Lōcis mudina: “Toronto 
universitates bibliotekas vajaga īrunot, lai jī pajam vy-
sas myusu zynotniskos gromotas. Tū šūgad izdareja 
Hamburgas universitates biblioteka un Bavārijas vaļsts 
biblioteka, tod Berlīnes biblioteka, Karaļa biblioteka 
Stokholmā, Institutum Balticum, KAWE Berlīnē un Dr. K. 
Vanadzeņš Zvīdrijā. Tys vyss šugod deve lelu atbolstu. Jo 
jemtu Toronto biblioteka, tod otkon byutu lels atbolsts” 
(27). Savukārt jau 1969.gada 12.janvārī V.Lōča rakstītajā 
vēstulē R.Incenbergam: “(..) Latgaļu grāmatas pasaules 
bibliotēkās ir labi pārstāvētas gandrīz vai visos kontinen-
tos, izņemot Āziju. Sevišķi mūsu zinātniskās grāmatas ir 
pāri par 20 pasaules universitāšu bibliotēkās. Piem., pag. 
gadā mūsu grāmatas pasaules bibliotēkas pirka pāri par 
tūkstošs dolāru vērtībā. Privāto grāmatu krājēju ir arī 
daudz, kā latgaļu, tā baltiešu (..)” (45).

V.Lōcis uzskatīja: “Koleidz tautai ir izdevnīceibas un 
cylvāki, kas ryupejās par grōmotu izdūšonu, tik ilgi tei 
naīs būjā. Izdevnīceibas ir kai tautas cītūkšņi, kuri aizsor-
goj tautu un stōv par tautas breiveibu, tautas dzeiveibu 

un tautas pastōvēšonu. Un 
Latgaļu izdevnīceibas da-
vums turpat pi 30 000 lp. ir 
tys līcinīks, tys faktors un 
arī tys cītūksnis, kas stōv un 
stōvēs par latgaļu nōkūtnes 
breivajā un demokrātiskajā 
Latvijā ar vīnaidom tīseibom 
un vīnaidim pīnokumiem 
vysim” (3). Tas nozīmē — ja 
gribam saglabāt latgalisko 
kultūru, grāmatu izdošanu 
nedrīkstētu pārtraukt.

Secinājumi

Trimdas latviešiem 
galvenais bija neaizmirst 
savu valodu, tradīcijas, 
vēsturi. To savā veidā un 
dažādiem paņēmieniem 
tiecās paveikt arī latgalie-
ši: ar preses izdevumiem, 
grāmatām, saietiem, pašu 

veidotu institūciju un apvienību darbu. Latgalisko gara 
spēku un neatlaidību spilgti apliecina V.Lōcis un viņa 
izdevniecības ieguldījums.

Pētījumā izmantoti galvenokārt nepublicēti ma-
teriāli — V.Lōča rakstiski ziņojumi, korespondence ar 
radiniekiem un draugiem Latvijā, apgāda līdzstrādnie-
kiem un autoriem. Tie parāda, ka ar V.Lōča gādību lat-
galiešu iespieddarbi nonāca daudzās ārvalstu bibliotē-
kās, augstskolās, grāmatu tirgotavās, tādējādi kļūdami 
par latgaliešu kultūras situācijas liecību. V.Lōcis bija 
viens no centīgākajiem un cēlākajiem latgaliešiem, kas 
savu mūžu veltīja latgaļu valodas saglabāšanai, latgaļu 
kultūras dārgakmeņu uzkrāšanai: “Nūdūšonai dzimti-
nei, kai myusu dōvonu”. Dāvana dzimtenei arī bija viss 
viņa darbs un dzīve. Iespiesto darbu krātuvē “Latgaļu 
sātā”, kam izdevējs ziedojis visus ietaupījumus un laiku, 
bija koncentrēts viss, kas izdots trimdā: ap 100 grāma-
tu nosaukumu, “Tāvu zemes kalendara” 45 gadu gāju-
mi, žurnāla “Dzeive” 162 numuri, rakstu krājuma “Olūts” 
7.sējums, laikraksta “Latgolas Bolss” (sākumā “Latgola”) 
pāri par pusotra tūkstoša numuru. Pakāpeniski šīs grā-
matas un periodiskie izdevumi nonāca dzimtenē.

Ar savu garīgo devumu V.Lōcis ir uzcēlis pieminek-
li Latgalei, kas atsver vairāk nekā materiālās vērtības. 
Bez viņa latgaliešu grāmatu, žurnālu un avīžu izdošanā 
būtu vairāku gadu desmitu pārtraukums.
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