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19.gadsimta 2.pusi nereti uzskata par tukšāko un 
drūmāko periodu Latgales kultūrvēsturē — gandrīz vi-
sas norises tiek apskatītas drukas aizlieguma, latgaliešu 
sabiedriski publisko tiesību ierobežojuma un rusi�kā-

ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem, Latvijā jau 
19.gadsimta vidū bija izveidojusies latviešu inteliģen-
ce, kas pati uzsāka latviešu grāmatu izdošanu. Tikmēr 
Latgalē latviešu grāmatu autori vēl joprojām bija mā-
cītāji — vai nu poļi, vai pārpoļojušies lietuvieši un lat-
vieši. Taču svarīgi, ka 19.gadsimta vidū lielākā daļa šo 
garīdznieku bija dzimusi un augusi Latgalē, tāpēc viņi 
atradās daudz tuvāk latgaliešu patiesajai dzīvei un tās 
vajadzībām. Tā pamazām arī Latgales grāmatniecība 
neaprobežojās tikai ar garīga satura literatūras izdoša-
nu, bet arvien vairāk iesaistījās sabiedriskajā un poli-
tiskajā dzīvē. Būtisks pagrieziens Latgales attīstībā bija 
dzimtbūšanas atcelšana 1861.gada 19.februārī.

Diemžēl 1863.gada poļu sacelšanās1 bija cēlonis ne-
paredzētam pavērsienam — 1865.gadā Krievijas cara 
valdība aizliedza iespiest lietuviešu un latgaliešu grā-
matas ar latīņu burtiem, kā arī ievest izdevumus no ci-

tām pilsētām un valstīm, kuri nav iespiesti kirilicā. Dru-
kas aizliegums, kas ilga gandrīz 40 gadus (1865–1904), 
pieder pie drūmākajiem periodiem Latgales kultūras 
vēsturē, jo uz vairākiem gadu desmitiem būtiski aiz-
kavēja Latgales novada garīgo dzīvi. Latīņu rakstības 
aizliegums nozīmēja ne tikai pāreju uz kirilicu, bet arī 
pilnīgu grāmatiespiešanas aizliegumu. No grāmatu iz-
došanas bija spiesti atteikties visi, arī Gustavs Mantei-
felis (1832–1916), kurš iedibinājis nozīmīgo latgaliešu 
kalendāru tradīciju. Līdz 1871.gadam G.Manteifelim 
kā vienam no nedaudzajiem izdevās apiet šo Krievijas 
cara valdības dekrētu, savus latgaliešiem drukātos ka-
lendārus iespiežot Tērbatā un Rīgā. Taču arī viņš 1871.
gadā saņēma policijas brīdinājumu un bija spiests pa-
rakstīties, ka ar latgaliešu grāmatu izdošanu vairs ne-
nodarbosies. (1) Savdabīgs un spilgts Latgales kultūras 
fenomens drukas aizlieguma laikā bija rokraksta lite-
ratūra, kas Latgalē uzplauka tad, kad pārējā Latvijā šī 
cilvēku izteikšanās forma jau gandrīz bija apsīkusi.

Latgales grāmatniecības attīstība tā pa īstam sākās 
tikai pēc 1904.gada, kad Krievijas cara valdība atcēla 
aizliegumu iespiest darbus ar latīņu burtiem. Tāpat kā 
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Latgales grāmatniecība 
20.gadsimta 20.–30.gados

Rēzeknes tipogrāfijas “Dorbs un 
Zineiba” kolektīvs 1925. gada 
2.jūnijā (foto no Latgales 
kultūrvēstures muzeja krājuma)
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19.gadsimtā, arī 20.gadsimta sākumā Latgalē lielāko-
ties iznāca reliģiska satura izdevumi un kalendāri. Tikai 
1914.gadā tika izdota publicista, dzejnieka un sabied-
riskā darbinieka Ontona Skrindas (Skrynda, 1884–
1918) pirmā latgaliešu dzejas izlase “Kūkle”, kas vēl 
šobaltdien ir viena no nozīmīgākajām dzejas izlasēm 
latgaliešu literatūrā. Gandrīz vienlaikus klajā nāca pir-
mais viena autora dzejoļu krājums — jurista, dzejnieka 

-
niecībā tika sperts jauns solis, kad līdztekus reliģiska-
jiem izdevumiem tika izdota arī daiļliteratūra — stāstu 
un dzejoļu krājumi. (2)

Laika posms no 1914. līdz 1920.gadam tiek uzska-
tīts par lielo pārmaiņu laiku. Šis periods tāpat kā visā 

un tā radītajām norisēm ne tikai politiskajā, ekonomis-
kajā un sociālajā dzīvē, bet arī kultūrā. Kara šausmas 
un bailes atspoguļotas daudzos tā laika rakstnieku un 
dzejnieku darbos, taču kara apstākļu dēļ tos bija grūti 
izdot, tāpēc nācās uzglabāt līdz kara beigām, līdz ar to 
daudzi rokraksti gāja zudumā.

Latvijas pirmās neatkarības laiks bija latgaliešu grā-
matniecības uzplaukuma gadi. Ja sākumā pēc drukas 
aizlieguma atcelšanas tika izdotas galvenokārt reli-
ģiska satura grāmatas, tad nākamajos gados aizvien 
pieauga mācību grāmatu, folkloras krājumu, lauksaim-
niecības, populārzinātnisku grāmatu un literāru darbu 
izdevumu skaits. Līdz 1917.gadam latgaliešu valodā 
laisti klajā pavisam 160 dažādi izdevumi (tajā skaitā 
preses izdevumi un kalendāri) — 56 reliģiska un 104 
laicīga satura darbi. Vairums izdevumu drukāti Latgalē, 
lielākoties — Rēzeknē. (19)

Galvenās Latgales grāmatniecības 
tendences 1920.–1940.gadā

-
tīšanas ar Krieviju 1920.gada 11.augustā valsts dzīve 
stabilizējās. Nostiprinājās arī grāmatniecības nozare, 
kas sekmīgi attīstījās līdz pat 1940.gadam, — privāt-
uzņēmēju iniciatīva, valsts līdzdalība, aktīva grāmatu 
ražošana un izplatīšana. Jau 1920.gadā iznāca pirmie 
izdevumi latgaliešu valodā — lielākoties tulkojumi no 

“Atraitnes dēls”, Rūdolfa Blaumaņa (1863–1908) “Nāves 

Jāpiebilst, ka pagājušā gadsimta sākumā šāda prakse 
bija diezgan izplatīta, un 1920.gadā no latviešu literā-
rās valodas latgaliešu valodā tika pārceltas arī mācību 
grāmatas ģeogrā�jā un matemātikā. (19)

20.gadsimta 20.gadi bija uzzieda laiks latgalie-
šu literatūrā. Tāpat kā Jurim Alunānam (1832–1864), 

1902) un citiem jaunlatviešiem savulaik bija jāmēģina 
savos darbos koncentrētā veidā aptvert to, ko daudzu 
citu Eiropas valstu literatūras sasniegušas vairākos 
gadu simtos, arī latgaliešiem 20.gadsimta pirmajos di-
vos gadu desmitos bija jāapgūst, jārada un jāizkopj visi 

literatūras žanri, kas pārējā latviešu literatūrā jau bija 
iesakņojušies. Latgaliešu 20.gadsimta 20.gadu rakst-
niecība ir visnotaļ eklektiska — te sadzīvo kā klasicis-
ma, romantisma, sentimentālisma, tā simbolisma un 
jaunromantisma tendences. Šajā laika periodā līdzās 
Francim Trasunam (1864–1926), Francim Kempam 
(1876–1952), Nikodemam Rancānam (1870–1933) 

-

20.gadsimta 30.gadi latgaliešu kultūrā un literatūrā 

bija latgaliešu literatūras jaunu stilistisko meklējumu, 
mākslinieciskuma izkopšanas laiks. Rakstniecībā ienā-
ca jauna paaudze: Ontons Rupaiņs (1906–1976), Jānis 
Klīdzējs (1914–2000), Alberts Sprūdžs (1908–1944), 
Aleksandrs Ancāns (1910–1944), Marta Skuja (1915–
1946), Madsolas Jōņs (1913–1975), Augusts Eglōjs 
(1904–1994), Jezups Kindzuļs (1888–1941), Norberts 
Neikšānīts (1913–1972), Marija Andžāne (1901–1988). 
Tie ir rakstnieki, kas pārsvarā pievērsās viena noteikta 
žanra izkopšanai un bija guvuši augstskolas vai ģimnā-
zijas izglītību, vai arī patstāvīgās un neatlaidīgās stu-
dijās apguvuši rakstniecības iemaņas. Otrā tendence, 
kas īpaši spilgti iezīmējās pēc Kārļa Ulmaņa apvērsu-
ma 1934.gada 15.maijā, bija prasība pēc vienotas un 
vienas latviešu literatūras, kas būtu sacerēta latviešu 
literārajā valodā. Latvijas sabiedrisko dzīvi līdz 1934.
gadam raksturo politiskas cīņas un pretišķības, Lat-
gales kopējo kulturālo pamatuzdevumu apjēguma 
trūkums pašu latgaliešu vidū, no kā arī izriet samērā 
gausā latgaliešu rakstniecības attīstība. Sabiedrības 
vienaldzība, it īpaši neizglītotajos slāņos, nepietieka-
mā inteliģences neatlaidība rakstniecības veicināšanā 
un izplatīšanā, nenokārtotie rakstniecības darbinieku 
materiālie apstākļi (honorāru nemaksāšana), apgādu 
trūkums, kas lika autoriem pašiem rūpēties par savu 
darbu izdošanu, pārējo latviešu snobiskā attieksme — 
ir galvenie apstākļi, ar kuriem bija jārēķinās latgaliešu 
rakstniecībai, un par spīti tiem jāatrod spēks attīstībai. 
Galvenais latgaliešu grāmatniecības veicinātājs bija in-
teliģences pieaugums.

apgādiem un to izveidei mākslīgus šķēršļus lika Sa-
biedrisko lietu ministrija. Tā Jōņa Cibuļska (Cybuļskis, 
1911–1997) izdevniecībai tika atļauts divos gados iz-
dot tikai piecas grāmatas, turklāt iepriekš iesniedzot 
to sarakstu. Latgaliešu kultūras ļaudis sāka justies ap-
spiesti un pārlieku kontrolēti. Veidojās pretestība šai 
uzspiestajai vienotībai, kas faktiski nozīmēja latgaliešu 
valodas, kultūras un tradīciju iznīcināšanu. 20.gadsimta 
30.gadu beigās tika arestēti, taču drīz vien pierādījumu 
trūkuma dēļ atbrīvoti vairāki ievērojami Latgales kul-
tūras darbinieki, kas tika nosaukti par separātistiem, 
— F.Kemps, Broņislavs Spūlis (1899–1974) un citi. Gan 
tā laika, gan šodienas situāciju labi raksturo literatūrzi-
nātnieces Janīnas Kursītes (1952) atzinums: “Latgaliešu 
atzare bija un ir neatņemama latviešu literatūras koka 
sastāvdaļa, lai cik kurā brīdī tā arī būtu šķirta vai centra 
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aizzāģēta. Kā jebkurai perifēriskai parādībai, tai ir ne 
tikai ņemts, bet arī dots. Nomale vienmēr ir konser-
vatīvāka, tajā patveras tas, kas centrā sen jau atmests 
kā novecojis, nevajadzīgs u.tml. Bet literatūrā tā bieži 
bijis, ka tas, kas nomalē kādu laiku tiek uzskatīts par 
diletantisku, pat vājprātīgu, neiedomājamu, pēc tam 
nāk modē pašā centrā. Taču tas nebūt nenozīmē, ka 
perifērijai pašai par sevi ir priekšrocības, salīdzinot ar 
centru. Šodien nevar neredzēt arī perifērijas literatūras 
un plašāk — kultūras šausmīgo noplicinātību.” (8, 148.
lpp.) Visi 20.gadsimta sākuma Latgales ievērojamākie 
ļaudis ir stāvējuši kā mūris, lai augšlatviešu valodai un 
literatūrai būtu tādas pašas tiesības kā lejaslatviešu va-
lodai un literatūrai. Vienīgā izeja bija latgaliešu valodas 
pielīdzināšana valsts valodai un mācīšana Latgales sko-
lās. Līdz ar to, protams, tika mācīta arī latgaliešu litera-
tūra. Šādi latgaliešu valoda un literatūra uz ilgāku laiku 
kļuva par skolas mācību priekšmetu, ko demokrātiskās 
Latvijas periodā mācīja tā sauktajās latgaliešu stundās 
visās Latgales pamatskolās un vidusskolās. Līdz Kārļa 
Ulmaņa apvērsumam bija pieņemts latgaliešu literatū-

1934.gada sākās pilnīga mācību grāmatu pārstrādā-
šana, no tām pazuda latgaliešu literatūrai veltītās lap-
puses, tika apturētas “latgaliešu stundas” Latgales pa-
matskolās un vidusskolās. Latgaliešu valodas lietošana 
tika izskausta pat no Latgales pašvaldību iestādēm. Šīs 
norises ļoti negatīvi iespaidoja latgaliešu literatūras at-
tīstību. Arī latgaliešu laikrakstu apturēšana un pēccen-
zūras ieviešana situāciju tikai pasliktināja. (5)

Raita Ābelnieka (1963) vēstures mācību līdzeklī 
“Latvija divdesmitajā gadsimtā” (1997) teikts, ka līdz 
1934.gadam Latgalē iznāca grāmatas latgaliešu dia-
lektā, bet pēc 1934.gada 15.maija šī izdevējdarbība 
tika pārtraukta. Autoritārisma periodā no bibliotēkām 
izņēma daudzas agrāk izdotas grāmatas, kuras valdība 
atzina par nevēlamām. (2, 110.lpp.) Arī rakstniece un 

R.Ābelnieka uzskatam: “Ulmaņa valdīšanas laikā stipri 
cieta kā Latgales valoda, tā arī rakstniecība. Latgaliešu 
valodu izmeta no skolām un iestādēm, laikrakstu un 
grāmatu izdošanu ierobežoja. Dažās vietās latgalie-
šu grāmatas pat izmeta no bibliotēkām un iznīcināja. 
Statistika rāda, ka šinī laikā ir iznīcinātas apm. 30 000 
grāmatu. Tas tik ļoti sarūgtināja daudzus Latgales 
rakstniekus, ka tie apklusa pavisam.” (18, 3.lpp.) Grūti 
spriest, kāpēc izteikts šāds apgalvojums, jo raksta au-
tores iegūtie dati liecina, ka pēc 1934.gada latgaliešu 
rakstu valodā tika izdotas aptuveni 90 grāmatas. Tātad 
nevar droši apgalvot, ka autoritārais režīms grāmatu 
izdevējdarbību latgaliešu valodā pārtrauca pilnībā.

Lai veicinātu Latgales rakstniecības attīstību, 20.gad-
simta 30.gados tika rīkoti dažādi kultūras pasākumi. 
1933.gada 30.aprīlī–1.maijā Rēzeknē notika Latgales iz-
glītības un kultūras darbinieku kongress. Tā bija īsta Lat-
gales un latgaliešu garīgā spēka parāde. Sapulcējušies 
kultūras darbinieki nolēma dibināt grāmatu izdošanas 
fondu latgaliešu rakstniecības veicināšanai. Liels noti-
kums Latgales kultūras dzīvē bija 1935.gadā organizētā 

latgaliešu grāmatu izstāde Rēzeknes Tautas pilī. To Lat-
gales atbrīvošanas piemiņas svētku laikā sarīkot iero-
sināja rakstnieks un literatūrvēsturnieks Meikuls Apeļs 
(1901–1942).

Vislielākais kaitējums Latgales grāmatniecībai tika 
nodarīts, sākoties Baigajam gadam. Tika izdots rīko-
jums par nevēlamo grāmatu izņemšanu no bibliotē-
kām, un latgaliešu literatūra piedzīvoja vissmagāko 
iznīcināšanu. (5)

Grāmatu izdošana Latgalē 20.gadsimta 
20.–30.gados

Latvijas pirmās neatkarības gados liela uzmanība 
tika pievērsta tautas izglītošanai. Šajā periodā grāmat-
niecība piedzīvoja uzplaukumu, lielā mērā pateicoties 
valsts �nansiālajam atbalstam. Lasītāju sabiedrība kļu-
va plašāka, ar dažādu attieksmi pret grāmatām. Latga-
les novadam šis bija īpaši labvēlīgs laiks. Neskatoties 
uz atsevišķām grūtībām, Latgales kultūras darbinieki 
sāka izdot latgaliešu periodiskos izdevumus, piemē-
ram, laikrakstu “Latgolas Vōrds”, kas ap sevi pulcināja 
ne tikai Latgalē, bet arī Rīgā dzīvojošos latgaliešu kul-
tūras darbiniekus: F.Trasunu, F.Kempu, Valēriju Seili 

-
tūras vēsturnieka Miķeļa Bukša (1912–1977) domām, 
grāmatu izdošana kā tiešs tirdzniecības pasākums at-
tiecībā uz latgaliešu literatūru nav eksistējis, jo latgalie-
šu grāmatu tirgus nekad nav bijis tik plašs, lai grāmatas 
varētu izdot bez bažām un grūtībām. Kā visa latgaliešu 
literatūra, arī grāmatu izdošana atradās Latgales pat-
riotu aizgādībā. Cik šie cilvēki bija dedzīgi, cik bija liela 
viņu uzupurēšanās, tik daudz arī pie grāmatu izdoša-
nas tika izdarīts. Bieži rakstnieks bija grāmatas autors 
un izdevējs vienā personā. Samērā lielas priekšrocības 
bija garīgo ordeņu locekļiem, jo viņu darbus izde-
va attiecīgais ordenis, piemēram, jezuīti un mariāņu 
(marijanu) kongregācija2. Taču viņu uzmanības lokā, 
protams, bija galvenokārt garīga satura izdevumi, lai-
cīgā literatūra vēl aizvien atradās pašu autoru ziņā, un 
diemžēl lielais vairums necentās rakstīt neko vairāk par 
īsu rakstiņu avīzei vai žurnālam. Grāmatu izdošana un 
izplatīšana prasa talantu, un jo smagāki apstākļi, jo lie-
lāks talants ir vajadzīgs. Nokārtot izdošanas darbu no-
zīmēja atrast vajadzīgo kapitālu, izplānot un atrisināt 
kapitāla atdošanu, kas ir tīri tirdzniecisks process un 
prasa tirdznieciskas spējas. Honorāru apmaksa un citu 
izdevumu segšana allaž bijusi grūts uzdevums latga-
liešu rakstniecībai. (5)

Lai gan Latgales prese un rakstniecība vislabāk attīs-
tījās Latvijas pirmās neatkarības demokrātijas periodā, 
bija vērojami arī trūkumi. Viena no šādām negatīvām 
parādībām bija veco jeb iepriekšējo gadu (līdz 1920.
gadam) darbinieku trūkums. Daudzi bija miruši, daudzi 
tik aktīvi iesaistījās valsts jaunbūves darbā un bija tik 
aizņemti, ka atlika maz laika rakstniecībai. Bija arī tādi, 
kas juta savu misiju izpildītu un no rakstniecības vispār 
atteicās. Viņu vietā gan stājās jauni, taču ar ievērojami 
vājākiem spēkiem. (5; 16) Kļūdaina bija arī rīcība, ka tā 
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vietā, lai veicinātu savu literatūru, latgalieši pieņēma 
piedāvājumu tulkot latgaliski un ar Kultūras fonda 
atbalstu izdot pārējo novadu rakstnieku darbus. Līdz 
ar to oriģināldarbu bija maz. Latgaliešu oriģināllitera-
tūra par Kultūras fonda līdzekļiem lielākoties netika 
izdota (bija gan daži izņēmumi), un tas nozīmē, ka 
būtībā latgaliešu rakstniecība netika veicināta. Kultū-
ras fonds neatbalstīja arī mācību grāmatu izdošanu 
latgaliešu skolām, proti, mācību lite-
ratūru latgaliešu valodā. (5) Šie aps-
tākļi arī izskaidro to, kāpēc par spīti 
pozitīvajām tendencēm Latgales 
grāmatniecība Latvijas pirmās neat-
karības gados tomēr bija salīdzinoši 
vāja. Līdz pat 30.gadu beigām Lat-
galē netika pievērsta uzmanība grā-
matu un žurnālu izplatīšanai tautā, 
Latgales rakstnieku un publicistu 
darbi bieži vien palika plauktos pie 
paša autora vai spiestuvēs, kur tie 
tika iespiesti. Dažreiz presē parādī-
jās pa kādai recenzijai, bet ar to arī 
viss izbeidzās. Lai veicinātu latgalie-
šu literatūras uzplaukumu, grāmatu 
autori tika aicināti izmantot Latvijas 
lielāko izdevniecību izplatīšanas 
pakalpojumus, esot vajadzīga ti-
kai uzņēmība. Zinot to, ka gandrīz 
visā Latgalē, izņemot Rēzekni, Dau-
gavpili, Ludzu un vēl dažas lielākās 
pilsētas, grāmatu (īpaši latgaliešu 
grāmatu) nebija, šāda veida darbī-
ba būtu nesusi labus panākumus. 
Vajadzība pēc grāmatām bija arī no 
pilsētām attālākās vietās, un pircēji, 
iespējams, būtu bijuši katrā mājā. Taču ar nožēlu jāat-
zīst, ka Latgales iedzīvotāji grāmatu izplatīšanu veica 
ļoti kūtri, faktiski tā gandrīz nemaz netika veikta. (3)

Tipogrāfijas

Grāmatniecības attīstību lielā mērā nosaka po-
ligrā�jas bāze. Latgalē tā bija diezgan vāja (lai gan 
20.gadsimta 20.–30.gados Latvijā darbojās apmēram 
47 tipogrā�jas un privātie iespiedēji). 1911.gadā tika 
likti pamati tipogrā�jai “Dorbs un Zineiba” Rēzeknē. 
Gadu vēlāk — 1912.gadā — tā tika nodibināta o�ciāli, 
un par tās vadītāju kļuva Eduards Kozlovskis (seniors, 
1878–1941). (7) Tipogrā�jas darbība bija veiksmīga. 

-
pogrā�jas dibināšanai — 1912.gadam, Latgalē bija iz-
nākusi tikai viena grāmata, taču pēc tipogrā�jas “Dorbs 
un Zineiba” darbības uzsākšanas triju gadu laikā tika 
iespiesti vairāk nekā 20 izdevumi. Diemžēl tipogrā�jas 
darbība drīz apstājās. Liela daļa tipogrā�jas darbinieku 

no viņiem neatgriezās. Trūka ne tikai papīra un naudas, 
bet arī darbinieku. Galu galā sociālo un politisko aps-
tākļu dēļ tipogrā�ja tika slēgta.

20.gadsimta sākumā Latgale savus izdevumus va-
rēja iespiest tikai poļu, lietuviešu vai krievu tipogrā�-
jās. Savas tipogrā�jas Latgalei toreiz nebija, bet ārzem-
ju tipogrā�jas latgaliešu darbus iespieda tikai pēc tam, 
kad tika izpildīti visi citi pasūtījumi. Šāda situācija izrai-
sīja diezgan lielu neapmierinātību Latgales iedzīvotāju 
vidū, jo pieprasījums pēc preses izdevumiem un grā-
matām dzimtajā valodā auga. To apstiprina citāts no 

publikācijas “Sowa tipogra�ja” 
1917.gada laikrakstā “Liaužu 
Bolss”: “Wysi mias zynam, cik 
lels swors ir tagad cylwaka 
wōrdam, lobai runai. Nikai 
cytaiž ji nawar dzerdet myusu 
bolsa, kai tikwin caur gazetu 
un grōmotu... Jau tagad nu 
wysom molom liaudis roksta 
un prosa: dudit grōmotas, du-
dit wairōk gazetu. Bet kai mes 
dusim, kad mums naw sowas 
tipogra�jas.” (13, 3.lpp.)

1920.gada nogalē vairāki 
latgalieši — Staņislavs Kam-
bala (1893–1941), Jezups 
Grišāns (1891–1989), Jōņs 
Rubuļs (1893–1960) un citi — 
noorganizēja paju sabiedrību 
un Rēzeknē atvēra tipogrā�-

tika iecelts bijušās tipogrā�jas 
“Dorbs un Zineiba” vadītājs 
E.Kozlovskis (seniors). Jaun-
dibinātā tipogrā�ja uzsāka 
intensīvu grāmatu iespieša-
nu. (7) Līdz 1923.gadam tipo-

grā�jā tika iespiestas dažādu autoru grāmatas: pieci 
ābeces “Lobō sākla” izdevumi; divas latviešu valodas 
gramatikas latgaliešiem; pasaku krājums “Tautas pōso-
kas”; “Barona fon Minhauzena stōsti” E.Kozlovska (seni-

Eduards Kozlovskis (seniors) 20.gad-
simta 30.gadu beigās Rēzeknē (E.Tropa 
foto; foto no Latgales kultūrvēstures 
muzeja krājuma)

Eduarda 
Kozlovska 
Rēzeknē izdotās 
lasāmās grāmatas 
“Lobō sākla” 
3.daļas (1922) 
pirmais vāks
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ora) tulkojumā. Tika iespiesti arī 
Latvijā pazīstamu autoru darbu 
tulkojumi no latviešu literārās 
valodas, piemēram, R.Blaumaņa 

Edžus (1860–1941) “Styurgal-
vigais Dauka”, Jāņa Akuratera 
(1876–1937) “Kolpa zāna voso-
ra”, Ādolfa Alunāna (1848–1912) 
“Kas tī taidi, kas dzīdoja”. Tā kā 
šajā laikā Latgales skolās mā-
cības notika latgaliešu valodā, 
“Grōmota” bija arī viena no tām, 
kur iespiestas daudzas mācību 
grāmatas latgaliešu valodā. Ti-
pogrā�jai gan nebija ilgs mūžs 
— 1923.gadā to nopirka Latga-
les Kristīgo zemnieku savienība 
un pārveda uz Daugavpili, kur 
tika atvērta tipogrā�jas “Dorbs 
un Zineiba” �liāle. Dažas tipo-
grā�jas mašīnas tika pārvestas 
uz Viļāniem un nodotas mariāņu 
kongregācijas spiestuves rīcībā. 

-
jušās iespiedmašīnas no Daugavpils tika atvestas at-

gress” atvēra jaunu tipogrā�ju ar tādu pašu nosauku-

1940.gadā visas Rēzeknes tipogrā�jas tika apvienotas 
vienā ar nosaukumu “12. Rēzeknes tipogrā�ja”, kura 
no agrākās tipogrā�jas “Dorbs un Zineiba” telpām vē-

darbību Latgalē, visos raksta autorei pieejamajos lite-
ratūras avotos “12. Rēzeknes tipogrā�ja” nav atrodama. 

-
žu, arī tipogrā�ju, centralizēšana un pārdēvēšana. Lai 
noskaidrotu detalizētāku un precīzāku informāciju par 
šo tipogrā�ju, nepieciešams meklēt informāciju citos 
avotos, kā arī arhīvā.

-
tuvēm minama izdevniecība ar tipogrā�ju “Dorbs un 
Zineiba”, kas laika posmā no 1920. līdz 1940.gadam 
iespiedusi aptuveni 315 darbus. Tipogrā�jas ražīgākie 
gadi bijuši 1923., 1924. un 1929.gads, kad viena gada 
laikā tika iespiests ap 20–30 izdevumu. Tipogrā�ja 
“Dorbs un Zineiba” ar dažiem pārtraukumiem aktīvi 
darbojās līdz pat 1940.gadam. Tā savā pastāvēšanas 
laikā ir mainījusi gan nosaukumu (no “Dorbs un Zinei-
ba” uz “Dorbs un Zynōtne”), gan atrašanās vietu (no 
Rēzeknes uz Daugavpili). Kā otra aktīvākā jānosauc 
tipogrā�ja “Grōmota”, kura iespiedusi 39 grāmatas. At-
zīmējama arī mariāņu kongregācijas spiestuve “Marija-
nu tipogra�ja” Viļānos, kas 20.gadsimta 20.–30.gados 
iespieda vairāk nekā 20 dažāda satura grāmatu.

Latgales grāmatniecībā savu artavu devis arī viens 
no lielākajiem Latvijas grāmatu apgādiem — “Valters 
un Rapa”. Apgāda uzmanības lokā bijusi galvenokārt 

mācību literatūra — izdotas tādas 
latgaliešu mācību grāmatas kā 

-
mie soļi matemātikā” (2.izdevums, 
1921, 1.izdevums 1920.gadā izdots 
A.Gulbja apgādībā), “Ģeometrija 
pamatskolām” (1922), trīsdaļīga 
lasāmgrāmata “Dzimtene” (1. un 
2.daļa 1929.gadā, 3.daļa 1930.
gadā, 2.izdevums 1931.gadā), kā 
arī ābece pirmsskolas vecuma bēr-
niem. 1922.gadā “Valters un Rapa” 
spiestuvē klajā nākušas Izglītības 
ministrijas izdotās “Latgales latvie-
šu tautasdziesmas” jauktajam un 
vīriešu korim. Izdevumus Latgales 
zemniekiem, lauksaimniekiem un 
piemājas strādniekiem iespieda 
Latvijas Lauksaimniecības centrāl-
biedrības spiestuve, piemēram, 
“Agronomisko paleidziba Latgolā” 
(1921), “Centrālo zemes ierīcības 
komiteja” (1921), “Teiruma īdalei-
šona” (1922). Bez minētajām tipo-

grā�jām Latgales grāmatniecības laukā darbojās arī 
vairākas privātuzņēmēju spiestuves — V.Sujera (Su-
jerova) spiestuve (16 darbi) Ludzā, K.Narkeviča spies-
tuve (8 darbi) un A.Šnakenburga tipogrā�ja (9 darbi) 
Rīgā. K.Narkeviča un A.Šnakenburga tipogrā�jas grā-
matas lielākoties iespiestas 20.gadsimta 20.gados, jo 
30.gados šo tipogrā�ju darbība panīka, dažas reizes 
gadā tika iespiesti tikai atsevišķi laikraksti un žurnāli.

1921.gadā Rēzeknē izdotā Sudrabu 
Edžus darba pārcēluma no latviešu lite-
rārās valodas “Styurgalvigais Dauka” 
vāks 

1930.gadā mariāņu kongregācijas 
tipogrāfijā Viļānos iespiestā islandiešu 
rakstnieka Jona Svensona (Jon Stefan 
Svensson (islandiešu oriģinālā — Jón Stefán 
Sveinsson), 1857–1944) darba tulkojuma 
pirmais vāks. Grāmata “Nonni un Manni: 
divi Islandes puisāni” ir reliģiskas ievirzes 
piedzīvojumu stāsts no rakstnieka bērnības
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20.gadsimta 20.–30.gados Latvijā bija gana daudz 
tipogrā�ju, kuras ar savu darbību palīdzēja attīstīties 
Latgales grāmatniecībai. Vairums šo tipogrā�ju bija 
mazas un iespiesto darbu skaits — neliels, piemēram, 
“Latvju kultūra”, “Rekords”, Tirdzniecības un rūpniecī-
bas ministrijas spiestuve, “Dzintars”, “Nākotne”, Latgales 
Zemnieku savienības spiestuve un citas, taču arī tas bija 
zināms ieguldījums Latgales latviešu apgādāšanā ar li-
teratūru viņu dzimtajā valodā.

Izdevniecības

No 1920. līdz 1940.gadam latgaliešu literatūru iz-
deva vairāk nekā 130 apgādi, grāmatveikali un pri-
vātpersonas: gan lielas sabiedriskas organizācijas un 
biedrības (“Dorbs un Zineiba”, “Grōmota”, Latgales 
Lauksaimniecības biedrību savienība), gan mazākas 
reliģiskas apvienības, politiskās organizācijas, pašval-
dības un valsts iestādes (mariāņu kongregācija, Lat-
gales Kristīgo zemnieku savienība (vēlāk — Katoļu 
zemnieku partija), Daugavpils apriņķa valde, Izglītības 
ministrija), gan privātie izdevēji (E.Kozlovskis (seniors), 
J.Cibuļskis, A.Gulbis). Galvenā latgaliešu grāmatu izde-
vēja bija iepriekšpieminētā izdevniecība un tipogrā�ja 
“Dorbs un Zineiba”, kura savu darbību veica Daugavpilī 
un Rēzeknē. No 1912. līdz 1917.gadam tā pati izdevusi 
tikai trīs grāmatas, vairāk pildījusi citu organizāciju vai 
privātpersonu pasūtījumus (36 grāmatas). Neatkarīgās 

Latvijas gados izdevniecība “Dorbs un Zineiba” (vēlāk 
— “Dorbs un Zynōtne”) kļuva par nozīmīgāko latgalie-
šu grāmatu sagādātāju, tās apgādībā un iespiedumā 
klajā laistas ap 200–300 grāmatas. (9)

Lielākie latgaliešu grāmatu sagādes centri bija 
Rīga, Daugavpils un Rēzekne. Grāmatas tika izdotas 
arī mazākās Latgales pilsētās un apdzīvotās vietās: Vi-
ļānos, Ludzā, Aglonā. Nozīmīgu ieguldījumu Latgales 
grāmatniecības attīstībā 20.gadsimta 20.gados deva 
Rīgas izdevniecības: “Valters un Rapa”, Latgales Kris-
tīgo zemnieku savienība, Izglītības ministrija un citas. 
Grāmatas izdeva arī privātpersonas, biedrības un or-
ganizācijas, taču izdoto grāmatu skaits nebija liels — 

nozīmīgāko un pazīstamāko privātuzņēmēju grāmat-
niecības nozarē Latgalē kļuva E.Kozlovskis (seniors). 
Viņš izdeva vairākas paša sastādītas grāmatas: gra-
matikas uzdevumu krājumu “Gramatikas aizdavumi” 
(1921), lasāmo grāmatu “Lobō sākla” (3 daļas, 1921–
1922), kā arī citu autoru grāmatas, piemēram, Naaiz-

kas latgaliešu grāmatas izdeva ārpus Latgales, minami 
Ansis Gulbis (1873–1936) un Jānis Roze (1878–1942). 
Tāpat grāmatas latgaliešu valodā 20.gadsimta 20.–30.
gados izdeva arī vairākas biedrības un organizācijas, 
piemēram, Latgaliešu biedrība “Kultūra”, Latgales kul-
tūras veicināšanas biedrība “Jaunā straume”, Katoļu 
Kultūras centrālā biedrība.

Jōņs Cibuļskis 1991.gadā 
(Jāzepa Danovska foto; 
foto no Latgales kultūr-
vēstures muzeja krājuma)

1939.gadā Jōņa Cibuļska 
izdevniecībā izdotā 
itāliešu autora Alberta 
Piotona lugas “Mozais 
mūceklis” pārstrādājuma 
titullapa

Vladislavs Lōcis 1938.
gadā (foto no Latgales 
kultūrvēstures muzeja 
krājuma)
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Latgaliešu literatūra, visu laiku būdama apspiesta 
un attīstīdamās nelabvēlīgos apstākļos, savus spēkus 
bija uzkrājusi tikai ap 20.gadsimta 30.gadiem. Diemžēl 
pēc 1934.gada 15.maija apvērsuma daudziem latgalie-
šu rakstniekiem savu veikumu parādīt atklātībā vairs 
nebija iespējams, jo izdošanas iespējas tika samazi-
nātas līdz minimumam. Latgaliešu iespiestais vārds 
tika klaji nicināts un apsmiets, kaut prasība pēc jaunu 
darbu izdošanas bija. Saprotams, ka šādā situācijā sti-
muls rakstīt ir ievērojami mazāks. Laimīgā kārtā grā-
matniecības laukā 1938.gadā sāka darboties latgaliešu 
literatūras pašaizliedzīgākais izdevējs Vladislavs Lōcis 
(1912–1984). Laika gaitā V.Lōča vadītajai izdevniecībai 
bijuši vairāki nosaukumi — “Jōņa Cybuļska izdevnīcei-
ba”, “Vladislava Lōča izdevnīceiba” un “Latgaļu izdev-
nīceiba”. 20.gadsimta 30.gadu 2.pusē V.Lōcis Rēzeknē 
iepazinās ar E.Kozlovski (senioru), kurš pirms tam bija 
attīstījis gana sekmīgu un plašu izdevējdarbību. V.Lōcis 
pēc dienesta Latvijas armijā bija sācis strādāt Dzelzceļa 
pārvaldē un meklēja līdzekļus izdevējdarbības uzsākša-
nai. V.Lōča un J.Cibuļska īpašumā bija nonākušas divas 
Andriva Jūrdža (1845–1925) rokraksta grāmatas, kuras 
viņi pārdeva Latvijas Valsts bibliotēkai (šobrīd — Latvi-
jas Nacionālā bibliotēka). Saliekot kopā iegūto naudu 
ar pašu iekrājumiem un aizņēmumiem no Daugavpils 
Krājaizdevu sabiedrības, tika likts pamats izdevniecī-
bai. Izdošanu bija paredzēts uzsākt jau 1938.gada aprī-
lī, taču bija grūtības dabūt atļauju. Autoritārais Ulmaņa 
režīms latgaliešu literatūras attīstību veicināt nevēlējās 
un dēvēja to par separātismu. Tomēr jaunie censoņi 
neatlaidās. Atļauju lūdza J.Cibuļskis kā tiešais A.Jūrdža 
pēctecis, motivēdams lūgumu ar to, ka A.Jūrdžs grā-
matas pārrakstījis ar roku, bet viņa mazdēls pašam va-
donim lūdz atļauju tās drukāt. Tā 1939.gada aprīlī tika 
saņemta atļauja piecu grāmatu izdošanai pieprasīto 36 
grāmatu vietā. Starp citu, tas notika laikā, kad pārējā 
Latvijā darbojās desmitiem izdevniecību, kuras izde-
va tūkstošiem grāmatu. 1939.gada nogalē un 1940.
gada sākumā “Jōņa Cybuļska izdevnīceiba” laida klajā 
“Tāvu zemes kalendaru” un piecas grāmatas: Vladisla-
va Lōča-Vaideāna3 romānu “Brōļi” , kas bija iecerēts kā 
triloģijas “Myuža dīnas” 1.daļa; divus Leonarda Latkov-
ska (1905–1991) tulkojumus: romiešu �lozofa Cicerona 
(Cicero, 106.g.p.m.ē.–43.g.p.m.ē.) darbu “De respublica” 

par pirmajiem kristiešiem un viņu vajāšanām “Mo-
zais mūceklis”4

krōjums I”; vēsturnieka Boļeslava Brežgo (1887–1957) 
darbu “Latgolas zemnīki krīvu dzymtbyušonas laikūs”.5  

(10) Kaut arī bija saņemta Sabiedrisko lietu ministrijas 
atļauja, briesmas vēl nebija garām. Grāmatām pastā-
vēja tā saucamā pēccenzūra, un vajadzības gadījumā 
varēja apstrīdēt katru grāmatā uzrakstīto teikumu. (4)

Grāmatu raža

-
rēm parādās 1938.gadā — Valsts statistikas pārvaldes 
izdevumā “Latvijas kultūras statistika”. Vienā no tās no-

daļām sniegts izsmeļošs skaitlisks pārskats arī par grā-
matniecību. Izdoto grāmatu skaita ziņā Latvija toreiz 
ieņēma ievērojamu vietu Eiropas valstu vidū — kopš 
1919.gada Latvijā bija izdots pāri par 24 000 grāmatu, 
84% no tām latviešu valodā. Izdoto grāmatu skaits se-
višķi palielinājies, sākot ar 1934.gadu, arī grāmatu tirā-
ža visstraujāk augusi tieši 1935., 1936. un 1937.gadā. 
(17) Zināmu Latvijas grāmatniecības daļu veido arī Lat-

(11) līdz 1920.gadam Latgalē iznākusi 451 grāmata. 
Dažas no tām iznāca diezgan lielā eksemplāru skaitā, 
piemēram, kāda G.Manteifeļa grāmata iznākusi 10 000 

iznāca 1000–2000 eksemplāros, jāsecina, ka Latgalē 
līdz 1920.gadam izplatīti 540–900 tūkstoši grāmatu 
eksemplāru. Faktiski šo skaitli var palielināt līdz miljo-
nam, jo ne visas grāmatas ir apzinātas, daudzu izdevu-
mu (sevišķi lūgšanu un dziesmu grāmatu) tirāža krietni 
pārsniedza 2000 eksemplārus. (12)

Neskatoties uz visām iepriekš minētajām grūtībām 
— rakstnieku un naudas trūkumu, tipogrā�ju un izdev-
niecību nepietiekamību, kā arī citiem sarežģījumiem 
—, no 1920. līdz 1940.gadam latgaliešu valodā tika iz-
dotas vairāk nekā 600 dažādu nosaukumu grāmatas. 
Diemžēl bibliogrā�skās informācijas sadrumstalotības 
un pretrunīguma dēļ nevar noteikt latgaliešu valodā 
izdoto grāmato precīzu skaitu. Izdotie darbi adresē-
ti ikvienam lasītājam ar dažādām interesēm — laika 
posmā no 1920. līdz 1930.gadam latgaliešu valodā 
tika izdotas vairāk nekā 350 dažāda satura grāmatas. 
Visražīgākie gadi bija 1921., 1922., 1923. un 1929.gads. 
1924.gadā izdots tikai par pāris izdevumiem mazāk 
nekā iepriekš minētajos četros gados. 30.gados tika iz-
dots ap 220 grāmatu. Šajā periodā ražīgākie gadi bija 
1931., 1932. un 1933.gads. Lielu produkcijas daļu vei-
doja reliģiska satura izdevumi, taču gana daudz iznāca 
arī mācību grāmatas un pārlikumi (tulkojumi) latgalie-
šu valodā no izdevumiem latviešu literārajā valodā — 
tautā šādi izdevumi bija ļoti iecienīti. Taču ne tāpēc, ka 
augšzemnieki vidus dialektu nesaprata, daudz lielākas 
grūtības latgaliešu lasītājam sagādāja gotiskā druka, 
īpaši tas attiecas uz 20.gadu latviešu izdevumiem. (11)

Izdevumu tematiskā daudzveidība

drukāt kalendārus un grāmatas latgaliešiem vidus dia-
lektā un ar latīņu burtiem, taču visi šie izdevumi tā arī 
palika izdevēju plauktos, tauta tos nepirka un nelasīja. 
(6) Kā jau iepriekš minēts, grāmatniecības uzplaukums 
Latgalē sākās tikai pēc 1904.gada, kad tika atcelts dru-

F.Kemps, kas jau 1905.gadā viens pats, bez citu palīdzī-
bas laida klajā pirmo latgaliešu avīzi “Gaisma” (1905–
1906), kam sekoja kalendārs “Daugava” (1905–1914) 
un drīz vien arī žurnāls “Austra” (1908).

20.gadsimta 20.gados savus darbus turpināja pub-
licēt rakstnieki, kas literatūrā bija ienākuši ap 19. un 
20.gadsimta miju: F.Kemps, F.Trasuns, N.Rancāns. Ienā-
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un citi. Veidojās latgaliešu dramaturģija. Lugas rakstīja 
F.Trasuns, Naaizmērstule, Jōņs Opyncāns (1899–1973), 

-

J.Kindzuļs (Čenču Jezups), Naaizmērstule. Radās jauni 
periodiskie izdevumi, kas aicināja publicistus, skolotā-
jus, mācītājus, dzejniekus, rakstniekus un citus kultū-
ras darbiniekus pievērsties dažādu darbu radīšanai un 
publicēšanai. 1920.gads vēl nebija īpaši bagāts ar jaun-
izdevumiem, taču nākamajos gados to skaits palielinā-
jās un arī satura ziņā tie kļuva daudzveidīgāki. 20.gad-
simta 20.gados Latgales autori lielākoties pievērsās 
tautas izglītošanai, bija gan reliģiska satura literatūra, 
gan daiļliteratūra, pasakas, fabulas un dziesmas.

Latgales grāmatniecība — 
neatņemama Latvijas grāmatniecības 
sastāvdaļa

(11) un Viktora Terenkeviča (1907–1951) rakstiem “Daži 
bibliogrā�skā literatūrā nauzjimti latgaļu dialekta dru-
kas dorbi” (14) un “Goreigō satura grōmotas” (15) no-
skaidrots, ka no 1920. līdz 1940.gadam izdotas ap 630 
grāmatas latgaliešu valodā. Bibliogrā�skās informāci-
jas sadrumstalotības un pretrunīguma dēļ nevar droši 
paļauties uz skaitliskajiem datiem par latgaliešiem iz-
dotajām grāmatām — skaitlī 630 ietilpst tikai latgalie-
šu valodā izdotie izdevumi, nav uzskaitītas grāmatas, 
kas Latgalē iznākušas latviešu literārajā valodā, kā arī 
tās, kuras sarakstījuši Latgales autori latviešu vai citā 
valodā.

20.gadsimta 20.–30.gadus var uzskatīt par vienu no 
pretrunīgākajiem laika periodiem latgaliešu grāmat-

-
ties ar ļoti dažādiem viedokļiem, kas skaidro vienu un 
to pašu problēmu un situāciju. Latgales grāmatniecī-
bas attīstība 20.gadsimta 20.–30.gados nodrošināja 
ne tikai Latgales kultūras vērtību saglabāšanu, bet arī 
novada literārā procesa uzturēšanu. Izmantojot līdzši-
nējās tradīcijas, kā arī strādājot atbilstoši laikmeta ak-
tuālajām prasībām un iespējām, 20.gadsimta 20.–30.
gados Latgales grāmatniecība kļuva tematiski daudz-
veidīgāka un sistemātiskāka.

Kā jebkurā citā nozarē, arī grāmatniecībā svarīgs 
faktors ir visa reģiona attīstības līmenis, atsevišķu in-
divīdu aktīva darbība. Neskatoties uz ekonomiskajiem 
un politiskajiem spaidiem, Latvijas valdošo aprindu šo-
vinismu, Latgale ir uzkrājusi bagātīgu un, varētu teikt, 
pat savdabīgu izdevumu pūru, sniegusi gana lielu un 
nozīmīgu devumu visas Latvijas grāmatniecībā.

Izmantotie informācijas avoti

1. Apīnis, Aleksejs. Latviešu grāmatniecība no pirmsākumiem līdz 19.gs. 

Rīga : Liesma, 1977. 350, [4] lpp.
2. Ābelnieks, Raitis. Latvija divdesmitajā gadsimtā : māc. līdz. [Rīga] : 
Zvaigzne ABC, [1997]. 208 lpp.

3. Borgs, B. Veicynōsim myusu grōmotu izplateišōnu tautā. Jaunais 

Vōrds, Nr.31, 1938, 31.–41.lpp.
4. Broks, Jānis. Latgales kultūras darba entuziasti. Rīga : Rīgas Metropo-
lijas kūrija, 1995. 407 lpp.
5. Bukšs, Miķelis. Latgaļu literaturas vēsture. [Minhene] : Latgaļu izdev-
nīceiba, 1957. 780 lpp.
6. Kozlovskis, Eduards. Latgalīšu grōmatnīceibas sōkumi. No: Tāvu 

zemes kalendars 1996. Rēzekne : Latgolas kulturas centra izd., 1995, 
97.–104.lpp.
7. Kozlovskis, E. Vēstule Steponam Seiļam, 1971, 9.maijs. LNB, RXA96, 
Nr.340.
8. Kursīte, Janīna. Latgaliešu literatūra — kas tu esi? Karogs, Nr.2, 
1994, 143.–149.lpp.
9. Limane, Lilija. Grāmatniecība Rēzeknes apkārtnē. Grāmata, Nr.11, 
1991, 86.–88.lpp.
10. Salceviča, Ilona. Goreidznīceibas davums Latgalīšu lugu rakstnī-
ceibā pyrmōs Latvijas Republikas laikā. No: Tāvu zemes kalendars 1999. 
Rēzekne : Latgolas kulturas centra izd., 1998, 103.–108.lpp.
11. Seiļ, V. Grāmatas Latgales latviešiem, 1585–1936. Rīga : Valtera un 
Rapas apg., 1936. 600 lpp.
12. Skuja, V. Grōmota Latgolā. No: Tāvu zemes kalendars 1995. Rēzek-
ne  :  Latgolas kulturas centra izd., 1994, 98.–101.lpp.
13. Sowa tipogra�ja. Liaužu Bolss, Nr.7, 1917, 3.lpp.
14. Terenkevičs, V. Daži bibliogrā�skā literatūrā nauzjimti latgaļu 
dialekta drukas dorbi. No: Olūts, Nr.2, 1943. Daugavpils : Vl.Loča izd., 
204.–218.lpp.
15. Terenkevičs, V. Goreigō satura grōmotas : izdūtas nu 1920. leidz 
1940.g. No: Rakstu krājums latgaļu drukas aizlieguma atcelšanas 40 

gadu atcerei. Daugavpils : Vl.Lōča izd., 1944, 467.–492.lpp.
16. Trepša, Norberts. Divdesmit pīci godi. No: Rakstu krājums latgaļu 

drukas aizlieguma atcelšanas 40 gadu atcerei. Daugavpils : Vl.Lōča izd., 
1944, 373.–401.lpp.
17. Valsts statistikas pārvalde. Latvijas kultūras statistika (1918–1937). 
Rīga : Valsts statistikas pārvalde, 1938. 194 lpp.
18. Zalāne, Paulīne. Īss Latgales literatūras pārskats. Gaisma, Nr.4, 
1984, 3.lpp.
19. Zeile, Pēteris. Latgales kultūras vēsture : no akmens laikmeta līdz 
mūsdienām. Rēzekne : Latgales kultūras centra izd., 2006. 746 lpp.

1

cara varu un tās īstenotajiem rusi�kācijas un citiem poļu nāciju ierobe-
žojošiem pasākumiem. Tāpat kā pirmā poļu un lietuviešu sacelšanās 
1830.–1831.gadā, arī šie protesti tika apspiesti. Sacelšanās sekas bija 
drukas aizliegums Lietuvā un Latgalē — aizliegums iespiest grāmatas 
latīņu alfabētā, kā arī citas pastiprinātas rusi�kācijas tendences.

2   Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas priesteru mari-
āņu kongregācija — 1673.gadā dibināta Romas katoļu baznīcas pries-

gadā Viļānos, par tā priekšnieku tika iecelts tēvs Benedikts Skrinda 
(1868–1947), Ontona Skrindas brālis. Šobrīd Rēzeknē, Viļānos, Dau-
gavpilī un Izvaltā kalpo aptuveni vienpadsmit mariāņu kongregācijas 
tēvi.

3   Vaideāns — Vladislava Lōča pseidonīms.
4   Domājams, ka tas ir brīvs pārcēlums no šīs pašas lugas vācu valo-

1897).
5   Minētie izdevumi laisti klajā Viļakā, kur 1939.gadā J.Cibuļskis bija at-

vēris grāmatu un rakstāmlietu tirgotavu “Centība”. 1940.gadā, ienākot 
padomju karaspēkam, darbu vairs nevarēja turpināt, un J.Cibuļskis 
Viļaku atstāja. J.Cibuļska un V.Lōča izdevējdarbība turpinājās Daugav-
pilī, kur līdz 1944.gadam izdevniecība laida klajā 26 grāmatas: talantī-
gāko latgaliešu autoru — J.Klīdzēja, N.Neikšānīša, M.Andžānes — un 
citus darbus, sešus rakstu krājuma “Olūts” laidienus, kā arī laikrakstu 

turpināja darbu emigrācijā Vācijā. J.Cibuļskis palika Latvijā un pēckara 
gados tika izsūtīts uz Sibīriju.


