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PREFACE

The Baltic Province of Latgalia (Latgola) has existed fromtime

immemorial with its language, culture and history. Since the Middle

Ages, because of its geographical position, this province has fallen

frequently under the domination of foreign forces and become the

target of ethnic assimilation. Even during the period of Latvian

independence its destiny was that of a stepchild by lack of ade-

quate research, enlightenment and the right to exercise and de-

velop to its true national stature. At the present, under the

Bolshevik occupation, Latgalia is deprived of its cultural activities

and since 1945 has suffered almost total ethnic annihilation. To

preserve and develop as much as possible of their ethnic inheri-

tance, Latgalians residing in the free world, founded, in 1960, their

own research institute and named it The Latgalian Research In-

stitute (Latgaļu Pētnīceibas Instituts). Its constitution is found on

page 407 and a survey of five years of research and cultural activi-

ties, on page 11. Latgalian Research Institute publications appear

both in a series of monographs on special problems pertaining to

Latgalian history and culture and also in a collection of writings

entitled ACTA LATGALICA. The contents of the present edition

are divided as follows:

MODERN POLITICAL PROBLEMS. A thorough research is

presented by M. Bukšs (Bukshs) on the problem of Russification in

the Baltic Provinces under Bolshevik rule (see page 17). Dr. J.

Lingis writes on the related subject, Bolshevik occupation as refi-

ned policy of colonization (see page 171), and on the question of the

Latgalian language in liturgy, there is an article by J. Lobörds

(Lobords) see page 391).

PROBLEMS ON HISTORY. The methods of historians in

their treatment of Latgalia in Latvian historiography are discus-

sed by A. Batņa (Batna; see page 65). O. Dzens (Dzens) writes of

the origin of Latgalian counties (see page 97) and J. L. points out

some falsifications in the one-sided interpretation of documents

concerning the 1917 declaration of the Latgalian congress on Lat-

vian unification (see page 29). B. Briška (Brishka), MLS, presents
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valuable material on Latgalian history collected from various spe-

cial maps (see page 158). M. Bukšs contributes one article on Lat-

galian ancestry and historical expansion (see page 188) and another

on Latgaliancommunities and their cultural activities in Latgalian

settlements in Siberia oA, the beginning of the XXth century (see

page 202), pointing out for the first time how the national unity of

Latgalians has been brutally destroyed by the Bolsheviks. Still

another article by the same author deals with the origin of the

term Terra Mariana (Moras Zeme) as a political concept which

included Latgalia (see Page 373).

In the series of the GREAT PERSONALITIES, M. Bukšs pre-

sents an article on Latgalia's outstanding statesman, Francis Tra-

suns (see page 117), and P. Puduls (Puduls), a bibliography on Lat-

galia's first historian, G. Manteuffel (see page 321).

LATGALIAN FOLKLORE occupies a large portion of the

present publication. Latgalian folk songs are reviewed by A. Spö-

gis (Spogis; page 52). Professor Latkovskis gives a linguistic and

cultural analysis of the word Aspen (Apse; see page 75) and T.

Puisāns (Puisans) tells the legend of Lake Cyrms; (Tsyrms; see

page 87). Mythological tales on ancient warriors and their graves

have been collected by A. Staudžs (Staudzhs; see page 253) and A.

Batņa has contributed an article on the traditions of St. John's

Day, Rūtošona un leigošona, in Latgalia (see page 359).

The LINGUISTIC section offers several articles. L. Latkovskis

presents an interpretation of Latgalian toponymies with the suffix

-ova (see page 81), and the same author has given a series of con-

densed interpretations under the common title »The Materials of

Philology« (see page 267). M. Bukšs comments on archaisms in the

Latgalian language (see page 149) and discusses some questions of

grammar and etymology (see page 301). A. Batņa, in another ar-

ticle, gives patterns of popular expressions and describes the lan-

guage usage of country people (see page 291).

LATGALIAN ETHNOGRAPHY includes apeculiarity ofunique

phenomenawhich existed during the period of suppression of prin-

ting books in the Latgalian language (1865—1904). During this pe-

riod, books became scarce and consequently valuable. Sometimes

books were rewritten (copied) in longhand and old books were
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carefully mended and patched. Latgalian perseverance and love of

language is described and illustrated by J. Trūps (Trups) who tells

of the exemplary devotion of some individuals in preserving irre-

placeable books (see page 107). M. Bukšs has contributed an

article on the religious art of Rev. O. Rymoviös (Rymovichs; see

page 104), and the terminology of wooden household materials is

presented by L. Latkovskis (see page 258). Descriptions and dra-

wings of Latgalian homes and outbuildings (outhouses) are given

by the three following authors: L. Latkovskis (page 239), architect

B. Bukovskis (page 241) and J. Trūps (page 247).

DEMOGRAPHY : Statistical data on the Latgalian population

is presented by M. Bukšs (see page 175).

THE NATURAL SCIENCE section contains two articles of

V. Bojārs (Boyars): (a) Migratory birds of Latgalia and (b) Some

rarities in Latgalian flora (see page 145).

The Board of Editors extends hearty thanks to all of the

authors of this edition for the work and research involved. Their

only reward is the idealistic satisfaction of service and devotion

to the cultural heritage of their ancestors and the love of their

native land. (There is no material recompense.)

The editors are also deeply indebted to the Latgalian

Publishing Company and, in particular, to its manager, Mr. VI.

Locis (Locis) who made the present edition possible through the

generous sacrifice of his services.

EDITORIAL BOARDDecember 26, 1965
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EINLEITUNG

Die baltische Provinz Latgalien hat schon vor undenklichen

Zeiten mit ihrer Sprache, Kultur und Geschichte existiert. Seit

dem Mittelalter fiel diese Provinz wegen ihrer geographischenLage

'oft unter die Herrschaft fremder Mächte und wurde das

Opfer ihrer ethnologischen Angleichung. Sogar während der Un-

abhängigkeits-Periode Lettlands war diese Provinz dazu bestimmt,
ein Stiefkind zu sein mangels angemessener Erforschung ihrer na-

tionalen Struktur, fehlender Aufklärung und dem Recht, sich zu

entwickeln zu ihrer eigenen Individualität. Gegenwärtig ist Lat-

galien unter der bolschewistischen Besatzung seiner kulturellen

Betätigung beraubt und seit 1945 hat es hauptsächlich gelitten un-

ter der absoluten Vernichtung seiner Volksverbundenheit.

Zu erhalten und zu entwickeln soviel wie möglich von seiner

besonderen Volksart, hat Latgaliens Vertretung in der freien Welt

1960 ihr eigenes Forschungsinstitut (Latgalu Pētnīceibas Instituts)

gegründet. Seine Bildung findet man auf Seite 407 und ein Über-

blick von fünf Jahren Forschungsarbeit und kultureller Tätigkeit
ist auf Seite 11 nachzulesen.

Die Veröffentlichungen des latgalischen Forschungsinstituts
erscheinen sowohl in einer Serie von Einzeldarstellungen über spe-

zielle Probleme, betreffend: latgalische Geschichte und Kultur,
als auch in einer Sammlung von Schriften, betitelt: ACTA LAT-

GALICA. Der Umfang der gegenwärtigen Ausgabe des Buches teilt

sich auf in die folgenden Fragen:

MODERNE POLITISCHE PROBLEME. Eine vollkommene

Forschungsarbeit ist gegenwärtig das von M. Bukšs behandelte

Problem von der Russifizierung in den baltischen Provinzen unter

bolschewistischer Herrschaft (Seite 17). Dr. J. Lingis schreibt über

ein ähnliches Thema: Bolschewistische Besetzung als verfeinerte
Politik der Kolonisation (Seite 171), und über die Frage: Latgali-

sche Sprache in der Liturgie gibt es einen Artikel von J. Lobörds

(Seite 391).

GESCHICHTLICHE PROBLEME. Die historischen Verfah-

rensweisen in der Behandlung von Latgalien in der Geschichte
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Lettlands ist von A. Batņa (Seite 65) behandelt worden. O. Dzeņs

schreibt über die latgalischen Gemeinden (Seite 97) und J. L.

zeigt einige Verfälschungen in der einseitigen Interpretation der

Dokumente, die die 1917 verfaßte Erklärung auf dem latgalischen

Kongreß über die Vereinigung Lettlands (Seite 29). B. Briška MLS,

legt wertvolles Material über latgalische Geschichte vor, gesammelt

aus verschiedenen speziellen Aufzeichnungen (Seite 158). M. Bukšs

fügt einen Artikel bei über die Abstammung und geschichtliche

AusdehnungLatgaliens (Seite 188) und einen weiteren Bericht über

latgalische Gemeinden und ihre kulturellen Bemühungen in der

latgalischen Landbesiedlung in Sibirien zu Beginn des zwanzigsten

Jahrhunderts (Seite 202). Zum ersten Mal wird hier gezeigt, wie die

nationale Einheit Latgaliens durch die Bolschewisten brutal zer-

stört worden ist. Noch ein anderer Artikel vom selben Autor be-

faßt sich mit der Herkunft der Zeit »Terra Mariana« (Möras Ze-

me) als einem politischen Begriff, welcher Latgalien einschließt

(Seite 373).

In der Serie der GROSSEN PERSÖNLICHKEITEN legt M.

Bukšs einen Artikel vor über Latgaliens hervorragenden Staats-

mann, Francis Trasuns (Seite 117) und P. Puduls zeichnet eine

Bibliographie von Latgaliens erstem Historiker, G. Manteuffel

(Seite 321).

LATGALIENS VOLKSKUNDE. Latgaliens Volkstum nimmt

einen großen Teil der gegenwärtigen Veröffentlichungen ein. Lat-

galiens Volkslieder sind von A. Spögis besprochen (Seite 52). Pro-

fessor Latkovski analysiert sprachwissenschaftlich und kulturell das

Wort »Espe« (Aspe, Seite 75) und T. Puisäns erzählt die Legende

vom See Cyrms (Seite 87). Mythologische Erzählungen von einsti-

gen Kriegern und ihren Gräbern wurden von A. Staudžs gesam-

melt (Seite 253) und A. Batņa hat einen Artikel formuliert über den

Sankt Johannistag »rūtošona un leigošona«, in Latgalien (Seite 359).

DER LINGUISTISCHE TEIL enthält besondere Beiträge von

L. Latkovskis. Er erklärt darin latgalische Ortsnamen mit

Suffix -ova (Seite 81). Der gleiche Autor hat Serien gekürz-

ter Interpretationen unter dem einfachen Titel »Philologische Bei-

träge« dieser Veröffentlichung beigefügt (Seite 267). M. Bukšs

erläutert alte Ausdrucksformen in der latgalischen Sprache (Seite

149) und diskutiert einige Fragen der Grammatik und Etymologie
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(Seite 301). A. Batņa gibt volkstümliche Redensarten und populäre

Ausdrücke wieder und beschreibt die gebräuchliche Sprache des

Landvolks (Seite 291).

LATGALISCHE VOLKSKUNDE. Der Abschnitt umschließt

eine Besonderheit einzigartiger Außergewöhnlichkeiten, welche

während der Zeit der Unterdrückung des Herstellens von Büchern

in der latgalischen Sprache bestand (1865 — 1904). Während dieser

Zeit wurden Bücher selten und folglich wertvoll. Manchmal hat

man Bücher ausgebessert und neu gebunden. Latgaliens Beharr-

lichkeit und Liebe zu seiner Sprache ist von J. Trūps beschrieben

und illustrieit worden. Er erzählt vom beispielhaften Opfermut ei-

niger Idealisten, die verbotene Bücher kopiert haben (Seite

107). M. Bukšs hat einen Artikel von der religiösen Kunst des

Rev. O. Rymoviös hier beigefügt (Seite 104) und L. Latkovskis hat

die Fachsprache widergegeben, in der das hölzerne Haushaltsmate-

rial erklärt und auf seine Art gebraucht wurde (Seite 258).

Beschreibungen und Zeichnungen von latgalischen Wohnhäusern

und Nebengebäudenbieten die drei folgenden Autoren an: L. Lat-

kovskis (Seite 230), Architekt B. Bukovskis (Seite 241) und J. Trūps

(Seite 247).

DEMOGRAPHIE: Über die statistischen Daten der latgali-

schen Bevölkerung schreibt M. Bukšs (Seite 175).

DER NATURWISSENSCHAFTLICHE ABSCHNITT enthält

zwei Artikel von V. Bojārs: (Seite 145) findet man je einen Be-

richt über in Latgalien lebende Zugvögel und einige Seltenheiten

aus Latgaliens Flora.

Die Redaktion dankt allen Autoren dieser Ausgabe herz-

lich für die Mühen, die die Nachforschung mit sich brachte.

Ihre einzige Belohnung ist die idealistische Befriedigung ihres

Dienstes und ihre Hingabe an eine kulturelle Erbschaft ihrer Ah-

nen und der Liebe zu ihrem angestammten Land. Die Redaktion

fühlt sich tief verpflichtet gegenüber dem Latgalischen Verlag und

in spezieller Weise ihrem Direktor Vladislavs Löcis, der die ge-

genwärtige Herausgabe dieses Buches erst durch die großzügige

Aufopferung seiner Dienste ermöglichte.

DIE REDAKTION

26. Dezember 1965
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LATGAĻU PETNICEIBAS INSTITŪTA

PĪCI GODI

1965. goda 2. jūlijā pagöja pīci godi nu Latgaļu
Pētnīceibas Institūta dybynösonas. Tö pyrmö at-

klötö sēde nütyka 1960. goda 2. jūlijā Indianapo-
lē, 1205 N. Parker Str., Fr. Teirumnīka mējā. Ta-

mā sēdē tyka nūlaseiti šaidi referāti: agronoms B.

Briška par trymdä pīejamim latgaļu pētnīceibas
olūtim, doktorands J. Lēlis par latgaļu fonēmom

un prof. L. Latkovskis par Latgolas vītu vērdim,

kam pamatā kūku nūsaukumi.

Eiropas LPI atklēšonas akts nütyka 1960. goda
2. augustā, Latgaļu kultūras dīnēs Vocijā, Min-

chenē, kur Maģistrs M. Bukšs latiņu volūdā saceja
atklēšonas runu, un tēļokā gaitā tyka nūlaseiti šai-

di referāti: Mag. M. Bukšs par latgaļu tautas izpla-
teibu senotnē un doktorands A. Spēgis par sakralū

momentu Jura Soikāna mokslā. Dybynošonas laikā

LPI lūcekli dorböjös pi šaidim tematim: prof. L.

Latkovskis pi Latgolas vītu vērdim, Mag. M. Bukšs

strödöja pi gromotas par latgaļu volūdu (izdūta
1962. g. ar nūsaukumu: Latgaļu volūdas un tautas

izplateibas problēmas), doktorands J. Lēlis strödö-

ja pi sovas doktora disertācijas: Latgaļu mēles stē-

vūklis cytu baltu volūdu vydā, doktorands A. Spē-

gis krēja latgaļu folkloru un agronoms B. Briška

pēteja latgaļu izcelsmes vītu vördus örpus Latvijas

teritorijas.

Pētnīceibas dryvä un zynötniskä dorbā pīci go-

di ir vēļ pörök eiss laiks lelu dorbu veikšonai. It

sevišķi tys atsateic uz latgaļu pētnīku saimi, kura

šū dorbu strēdoj idejas dēļ, zīdojūt sovu breivū (nu
maizes dorba) laiku un materialūs leidzekļus lat-
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gaļu kultūras pētnīceibas dorbam. Tūmār panēku-
mi ir nanūlīdzami un vītom pat apbreinēšonas
vērts. Šeit ir mynami tikai daži pīmāri: Mag. M.

Bukšs 1964. godā kai pyrmü LPI publikāciju ir lai-

dis klajā grömotu vöcu volūdā Die Russifizierung
in den Baltischen Ländern, un tymä pat godā nöce

klajā ari jö grömota Atmiņas un atziņas, kur ir ap-
tvarti divdasmytö godu symta nütykumi un cei-

ņas Latgolas dzeivē un autobiogrāfiski dati. Dok-

torands J. Lēlis (storplaikä atstējis LPI īryndu) ir

beidzis sovu disertāciju: The Place of Latgalian

among the Baltie Dialects; mynätais dorbs ir ma-

šynrokstā un ir pīejams pētnīkim.

Sagatavēšonā atsarūn LPI rokstu kröjuma Acta

Latgalica turpynöjumi. J. Trūps vöc un sēriju vei-

dā publicej laikrokstā Latgolas Bolss latgalu anek-

dotus, kas iznöks atsevišķā gromotā. A. Spögis vöc

tautas dzīsmes. Prof. L. Latkovskis sistemātiski

vöc un komentej materiālus nu Latgolas kultūr-

vēstures, kas teik publicēti žurnālā Dzeive ar nū-

saukumu Filoloģijas materiāli. Bez tam jys strö-

doj ari pi latgaļu frazeoloģijas, un sagatavošonā ir

jö grömota: Latgaļu uzvördi un palames. Pagöju-
šajūs 5 godūs L. Latkovskis ir nūlasejis daudz lek-

ciju gon dažaidēs sovu tautīšu kultūras dīnos USA

un Kanādā, gon ari Leksingtonas universitātes rei-

kötajös lingvistu dīnēs. Agronoms B. Briška pī-
redzes un zynošonu padzilinošonai, nasaverūt uz

sovu godu nostu, beidze Ņujorkas valsts universi-

tāti, kur īgvva Bibliotēku zynötnes māstera grādu

(MLS) un tagad strēdoj Ņujorkas valsts universitā-

tes bibliotēkā, Albānijā, kur taipat turpynoj vēkt

materiālus par latgaļu izplatejumu senotnē.

Kanādā ir izaveidöjuse aktiva latgaļu zynētnī-
ku grupa, kas 1965. g. pīsavīnoja LPI. Ar tū LPI

sastēvs ir pasaplašynojis par 14 personom. Tur ak-

tivokī darbinīki ir Aleksandrs Batņa, B. A., mök-

slinīks-gleznētējs O. Zvīdris, Tadeušs Puisāns,

8.A., Vladislavs D. Bojārs, A. Staudžs v. c. Pi da-
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žaidu kulturvēsturvskūs materiālu vokšonas kūpā
ar mynätajim vēļ leidza strödoj sabidrysks darbi-

nīks un publicists Aloizs Budže un dzejnīks Jēņs
Mozga.

ASV pi aktivēkim latgaļu kulturālo dorba dar-

binīkim pīdar Alberts Pleišs, kas ir Latgolas Bolsa

golvonais redaktors, un Helena Laurinoviča-Pro-

nevska, kuras grömota ~Grymstušēs saleņas" iz-

gēja 1964. godā. Vēļ konsultativi tur dorbojās Kon-

stantins Krusts, P. Kalniņš, Ontēns Dzenis, Anna

Konāns, Ontēns Justs un cyti. Plašu dorbu uz sovu

rūku ir pasēcis rakstnīks Ontēns Rupaiņs, kura

grömota ~Tauta grib dzeivöt" izgöja 1964. godā,
un tölök jys dūmoj raktīs vēļ dziļēk latgaļu kultūr-

vēsturē, meklejūt sakarus ar tölim un senim ro-

dim.

Eiropā, Vocijā cīšā sadarbeibā ar LPI strödoj li-

terāts un naatvītojams latgaļu preses veicynötöjs
Vladislavs Lēcis, kas beja par golvonū redaktoru

1963. godā izdūtajam materiālu krējumam „Lat-

galu darbeibas dokumentācija". Mokslinīks Jurs

Soikāns, kura dorbu reprodukcijai beja atvālāti

vairöki Dzeives numeri, ir kuplynöjis latgaļu kul-

tūras dīnas ar izstödem. Taipat Vocijā ir puļceņš
klusu, bet ražeigu darbinīku, kam ir leli nūpalni na

tikai pi latgaļu preses uzturēšonas un grömotu iz-

dūšonas, bet ari pi dažaidu materiālu vokšonas LPI

darbeibai. Te ir jopīskaita A. Čupīte, Jēņs Širins

un skülötöjs Jurs Placinskis. Zvīdrijā dzeivojūšē
Mag. M. Bukša lelē ražeiba un dedzeiba pasaceļ
pöri par vysim cytim darbinīkim. Jys gondreiž
kotru godu braukoj uz Vöciju, kur jys referātus ir

lasejis 1960., 1963. un 1964. godā. 1963. g. jys lase-

ja referātu Latgaļu kultūras dīnos par tematu

~Ideoloģiski mērķi un metodes dzimtinē" un 1964.

g. Baltijas savīneibā (Baltische Gesellschaft) par

tematu „Die Russifizierung im Baltikum während

der Bolschewistenzeit (1944—1964)". Bez tam jys
losa lekcijas ari Zvīdrijā (pīm. par veiskupu P.



15

Strodu un Fr. Trasunu etc.) — Tautīts Kancāns

Zvīdrijā izdeve latgaļu dzīšmu un mūzikas plati,
un LPI archivā uz izdūšonu gaida vēļ daudzas lat-

gaļu tautas dzīsmes etnogrāfiskā īdzīdējumā, kas

izīs tyvökä laikā.

Vēsturnīks P. Puduļs vēc materiālus Lat-

golas vēsturei. Ir atrosts pat Gustava Manteifeļa

manuskripts, kas satur Latvijas (t. i., Livonijas)

vēsturi, un īgvuta nu tē mikrofilma.

LPI pagējušajūs 5 godūs ir pasēcis krēt sovu

archivu un bibliotēku, apzynojüt un īgyunūt kopi-
jas ari nu gryuši pīejamim vacim latgaļu rokstim.

Ku LPI paveiks un publicēs turpmok, tu rodeis

nēkūtne.

Dzimtinē latgaļu volūdai un kultūrai ir uzlykts

smogs aizlīgums, smogs kai lynu mērķa slūgs. Tu-

rīnes latgaļu kultūras darbinīki sekoj leidza un zy-

na par trymdä veiktū kultūras dorbu, bet leidza

strēdēt jī naīsadrūšynoj represiju dēļ, jö pērnuvo-
du šovinisti ar krīvu okupantu atbolstu tur apspīž

latgaļus ar vysaidim leidzeklim vēļ vairök nakai

Muravjeva laikūs. Bet latgaļu pacīteiba ir stypra.
Tauta dzeivoj ilgēk nakai kēneni, diktatori un ty-

rani, un tautas tradicijas, tymā skaitā ari volūda

pastöv ilgök nakai apspīdēji. Latgali izturēs ari šū

divdasmytö godu symta barbarismu, kuru īnese

okupācijas vara. Ir skaidrys, ka pi tagadejim ap-

stöklim dzimtinē breiva zynötniska pētnīceiba na-

var pastēvēt. Tei var pastēvēt tikai breivajā pa-

sauli. Un LPI apsavīnoj cylväki, kas atzeist, ka

pētnīceiba organizētā veidā ir veicama daudz sek-

meigēk. LPI lūcekļus vīnoj sovstarpeja īcīteiba,

izpaleidzeibas gryba, spēja nest uperus un cīneiba

pret seņču montējumu — latgaļu kultūras vērtei-

bom, kuras ir jēpētej, jēnūvērtej, jēizceļ, jöpapyl-

dynoj un jökuplynoj, lai varātu tēs cīneigi nūdūt

nēkūšajom paaudzēm. LPI lūcekļu dorbs ir smogs
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tamā ziņā, ka ji ir izkaiseiti un personeigs kontakts

ir reti īspējams, tēpēc dūmu apmaiņa ir veicama

gondreiž tikai sarakstes ceļā, bet dorbs ir patei-
ceigs un saistūšs. Tur vēļ ir daudz nadareita dorba,

topēc LPI ar pateiceibu sājam kotru atsauceiga
tautīša atbolstu, kas kaut kaidā veidā sekmej lat-

gaļu kultūras dorbu. Leidz šam atsauceiba ir beju-
se lela, ir pīsavīnējuši jauni spāki, un tēpēc LPI uz

nēkūšū dorba pūsmu raugos ar paļēveibu.

Porskota laika par LPI mecenatim ir klivuši

red. Aloizs Čačs un mēkslinīks Ontēns Zvīdris.

LPI lūceklis, revidents, Jōņs Trūps
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M. BUKŠS

DIE RUSSIFIZIERUNG

IM BALTIKUM

WÄHREND DER BOLSCHEWISTENZEIT

Eine Verlesung in der »Baltischen Gesellschaft« am 13. 6- 1964

1.

Nationale Unterdrückung im Namen der Gleichberechtigung

Die Frage der Russifizierung in den baltischen Ländern

während der letzten 20 Dahre ist nicht verständlich, wenn

sie losgerissen von den herrschenden Ideologien der

Sowjetunion betrachtet wird. Deshalb müssen wir einen

Rückblick bis zur Gründung der Sowjetunion machen und

uns dort erkundigen, wie die Nationalitätenfrage seit der

Oktoberrevolution in Moskau behandelt worden ist.

Am Anfang unserer Forschungsreise müssen wir uns noch

an das Faktum erinnern, daß das Zarenrußland ein Imperium
war, in dem die Russen nur eine Minorität waren. Laut

den alten Volkszählungen machten sie 40 Prozent aus, und

die übrigen 60 Prozent bestanden aus nichtrussischen

„Hunden" (1a). Die meisten Völker innerhalb dieses Impe-
riums waren sehr wenig entwickelte Völker, die keine eige-
nen nationalen Bewegungen hatten. Nur Polen und die bal-

tischen Völker galten als Ausnahme, aber sie gehörten nach

der Revolution nicht mehr zu diesem Imperium. So geschah
es, daß, als die Sowjetunion gegründet wurde, der

von mehr als hundert Nationalitäten bestehende Staat*)
als russisches Reichaufgebautwürde. Aber

der gewonneneVorrang des Russentums mußte im Namen

1 a) V. I. Lenin, Sobr. soč. 2-e izd. torn 17, str. 179.

*) Im Dahre 1926 sind 185 ethnographische Einheiten registriert.
Škilters 74 (siehe Nr. 32).
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der Gleichberechtigung der Aufmerksamkeit der unzähligen
nichtrussischen Völker entzogen werden, und deshalb wur-

de die nationale Frage in der Sowjetunion in den zwanzi-

ger Jahren ungewöhnlich liberal behandelt. In diesem Zu-

sammenhang hat am meisten Lenin gesprochen und er hat

auch am meisten von der Gleichberechtigung

versprochen. Er versicherte vollständiges
Selbstbestimmungsrecht bis zum Übergang in

die neblige „höhere Gesellschaft", welche der Kommu-

nismus bringen sollte. In seinem Schreiben an den Kongreß
vom 31. 12. 1922 fragte er rhetorisch (1b), wie „die nicht-

Am 23. August 1939 wurde ein Freundschaftspakt zwischen Stalin

und Hitler (resp. Ribbentrop) in Moskau unterzeichnet. Dieser Pakt

gab den Russen einen freien Spielraum im Baltikum, und damit

hat das Ende der unabhängigenbaltischen Staaten begonnen.

1 b) W. I. Lenin, Werke, Bd. 36, Berlin 1962, S. 591—596. Vgl. auch

W. I. Lenin: Über die nationale und die kolonial-nationale Fra-

ge. Eine Sammlung ausgewählter Aufsätze und Reden, Berlin

1960.
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russischen Einwohner Rußlands vor der Invasion eines ech-

ten Russen, des großrussischen Chauvinisten, der im Grunde

Schurke und Gewalttäter ist" zu schützen seien? „Hier er-

gibt sich die Frage", fuhr Lenin weiter, „ob wir mit genü-

gender Sorgfalt Maßnahmen getroffen haben, um die

Nichtrussen tatsächlich vor dem echt russischen Dershimorda

(2) zu schützen?

Lenin erkannte in seinen unzähligen Schriften (1 a b), daß

das Zarenrußland die kleinen Völker unterdrückt hatte, daß

die Nichtrussen chauvinistisch behandelt wurden. Um nun

die Gunst der Völker zu gewinnen, versprach er allen Völ-

kern nicht nur die formale Gleichheit der Nationen zu be-

achten, sondern auch alle alten Ungleichheiten mit neuen

Hoffnungen aufzuwiegen.

Da die Bolschewisten jeden bürgerlichen Nationalismus

ablehnten und da es keinen neuen Sowjetnationalismus

gab, war es damals nicht schwer, die Illusion von Gleich-

heit hervorzurufen. In der Sowjetunion war tatsächlich die

nationale Gleichheit in den zwanziger Dohren viel größer
als in den dreißigern und später. Die Ideologie der zwan-

ziger Jahre lehnte die Vergangenheit — auch die russi-

sche — ohne Sorge ab. Man sprach nur vom Internationalis-

mus und der „kommenden neuen Welt". Infolgedessen
schrieben in den zwanziger Jahren die russischen Publizi-

sten und Historiker (wie z. B. M. N. Pokrovski etc.), daß das

Zarenrußland eine grobe kolonialistische Politik mit rück-

sichtslosem Unterdrücken und Ausbeuten betrieben habe.

Der alte russische Kolonialismus, Imperialismus und aggres-

sive Nationalismus wurde ohne Verschönerungen darge-
stellt und dem Aussterben überlassen. Es wurden sogar
viele alte russische Klassiker verboten (wie z. B. Dosto-

jewskij etc.).
Doch der russische Nationalismus war damit weder ge-

storben, noch getötet, er war nur vorläufig hinter die Ku-

lisse gestellt. Die russischen Nationalisten sagten, daß die

kleinen Völker aufgehört haben Nationen zu sein, nachdem

sie ihre Sowjetrepubliken (oder autonome Gebiete) in der

Sowjetunion vereinigt haben. Dieser Umstand gebe das

2) „Halt-die-Schnauze".
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Recht, die Nationen umzuvolken. Außerdem seien mit

der Liquidierung des Kapitalismus die

alten bürgerlich en Nationen liquidiert
worden. Schon beim Sieg des Sozialismus

werden in einem Lande die Nationen ver-

schmelzen und an der Stelle der nationa-

len Sprachen werde eine gemeinsame
Sprache entstehen. Man zitierte auch Lenin's und

Stalin's Gedanken (dergestalt tut man das auch noch jetzt),
daß das Ziel des Sozialismus resp. Bolschewismus die Be-

seitigung aller Zersplitterung in kleine

Völker und Staaten und 2) die Annäherung
der Nationen und ihre völlige Verschmel-

zung ineinander(3) sei.

Die Theorie von einer gemeinsamen Sprache, die in der

sozialistischen Gesellschaft (also in der Etappe des Sozia-

lismus) sich herauszubilden beginne, oder noch einfacher:

daß eine schon vorhandene Sprache zur internationalen

Sprache werden könne, gab dem Russenturn neue Sporen.
Es war kein Geheimnis, daß die „höhere Gesellschaft" die

russische Gesellschaft wird, und daß die neue interna-

tionale Sprache eigentlich nur die alte russische Sprache
sein wird. Auf solche Weise bekam der russische Natio-

nalismus die meist glänzenden Aussichten auf weitere

Entwicklung und guten Erfolg. Wir dürfen nicht vergessen,

daß für einzelne Völker eine gewisse Autonomie

zwar gegeben wurde, daß aber die Nationali-

tätenpolitik so durchgesetzt wurde, daß

sie der Form nach „nationale" Gesichts-

punkte berücksichtigte, die Existenzbe-

rechtigung besonderer Völker jedoch
verneinte (4). Dieser Umstand gab einen freien Spiel-
raum für die Russifizierungspolitik während der Bolsche-

wistenzeit.

3) V. I. Lenin: Sobr. soč. 4-e izd. Tom 22, str. 135—136. Stalin: Wer-

ke, Bd. 11, Berlin 1945, S. 309. Vgl. Goerdt, W. Die allseitige uni-

versale Wendigkeit (gibkostj) in der Dialektik Lenin's. Wies-

baden 1962.

4) Vgl. H. Beyer: Wandlungen des nationalen Gedankens und sei-

ner Erscheinungsformen, in: Weltgeschichte der Gegenwart,
Francke-Verl. Bern 1963, 11, S. 438.
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Natürlich entwickelte sich diese Politik unauffällig, ge-

schmeidig und biegsam ohne Dekretieren von oben. Es gibt
ja überhaupt keine Russifizierungsgesetzgebung oder

Russifizierungsreden wie in der Zarenzeit. Die Bolsche-

wisten arbeiten indirekt mit modernen und wohldurch-

dachten Methoden, und sie erreichen ihr Ziel erfolgreicher
als die zaristischen Russifikatoren. Warum sollte man die

grobe Denationalisierung beim Namen nennen, wenn das-

selbe Ziel im Namen der Brüderlichkeit der Völker zu er-

langen war? Die ganze leninistische Dialektik zeichnet sich

durch ihre Wendigkeit aus.

So kehrte der alte russische ■ Nationalis-

mus unter einem neuen Deckmantel zurück, aber schon in

Begleitung eines starkgerüsteten Bundesverwandten —

dem „Sowjetpatriotismus".
In der Zeit, als man die Nationalitätenfrage behandelte,

wurde auch die bolschewistische Definition der

Nation ausgearbeitet: „Die Nation ist aus vier grund-
legenden Merkmalen entstanden, und zwar: auf der Grund-

lage der Gemeinschaft der Sprache, der Gemeinschaft des

Territoriums, der Gemeinschaft des Wirtschaftslebens und

der Gemeinschaft der psychischen Wesensart, die sich in

der Gemeinschaft der spezifischen Besonderheiten der na-

tionalen Kultur offenbart" (5). Diese Theorie hatte in der

Partei allgemeine Anerkennung gefunden, und später ist

sie noch weiter entwickelt worden, nämlich keiner von den

obengenannten Faktoren kann allein die Nation bilden,
fehlt aber einer dieser Faktoren, hört auch das ganze Volk

als solches auf zu existieren (6). Diese Definitionen sollten

den Weg zur Umvolkung und zum Absterben der Nationen

bahnen.

Die Gemeinschaft der Sprache kann durch Infiltrationen

und Versetzungen verändert werden, die Gemeinschaft des

Territoriums kann durch Deportationen gelöst werden, und

die alte Gemeinschaft des Wirtschaftslebens ist schon durch

die Sozialisierung, Kollektivierung usw. ersetzt worden.

Folglich kann jedes Volkstum als nicht vorhanden erklärt

werden.

5) Političeskij slovarj, Moskva 1958, und Stalin: Werke, Bd. 11,
Berlin 1954, S. 298.

6) Vgl. The Baltic Review 1955: 5; S. 44.
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Aus verschiedenen Gründen ist das nationale Leben der

einzelnen Völker bis auf weiteres erlaubt. Nur der Grund-

satz muß beachtet werden: „nationale Form — soziali-

stischer Inhalt". Aber die nationale Tätigkeit ist in Wirk-

lichkeit nicht gesichert. Wenn z. B. eine nationale Kultur-

bewegung laut Moskauer Meinung sich zu stark zu entfalten

beginnt und nicht mehr wünschenswert erscheint, kann sie

als eine „nationale Abweichung" angegriffen und gestoppt
werden.

Die später so oft erwähnten Bekämpfungen von

sogenannten „nationalen Abweichungen"

begannen schon in den dreißiger Dohren. Dede beliebige
Kulturarbeit, die sich von der Generallinie löste, konnte als

eine „Abweichung" oder als eine Erscheinung des „lokalen"
und „bürgerlichen Nationalismus" gebrandmarkt werden.

Diese neue Waffe wurde besonders geschärft, als auf dem

17. Parteikongreß (1934) die Frage der nationalen Abwei-

chungen" von Stalin selbst erörtert wurde. Stalin bezeich-

nete sie als die „größte Gefahr" des Reiches. Dede „na-

tionale Abweichung" sei ein Versuch, die in der Sowjet-
union lebenden Völker „vom russischen Volk und seiner

Kultur" abzusondern.

So entwickelte sich in den zwanziger Dohren die Ideologie
vom „Selbstbestimmungsrecht" zur Glori-

fizierung des russischen Nationalstaates

in den dreißiger Dohren. An die Stelle des eigenen Patrio-

tismus trat der
„

S o w j e t p a t ri o ti s m u s ". Vom rus-

sischen Standpunkt aus war die Kultivierung des Sowjet-
patriotismus sehr vorteilhaft, weil dieser internationale

„Patriotismus" schon vor dem 2. Weltkrieg ausgeprägte
Züge des russischen Nationalismus hatte. Die russische

Sprache wurde als die Sprache der „siegreichen Revolu-

tion", als die „meistentwickelte Sprache der Wissenschaft"

und die „Sprache der Wahrheit" dargestellt. Die russische

Vergangenheit wurde wieder vom Standpunkt des russi-

schen Nationalismus beleuchtet. Die russische zaristische

Literatur und Kultur wurde rehabilitiert und sogar die meist

reaktionären und unbedeutenden Schriftsteller wie z. B.

Kozma Prutkov (1803—1863) wurden in vielen neuen Aus-

gaben verlegt. Die alte zaristische Expansion wurde als

Befreiung der kleineren Völker und als Hebung ihres Wohl-
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Standes erklärt. Die Generale der Zarenzeit waren plötzlich
zu nationalen Helden geworden. Man sagte: Der zaristische

Imperialismus war dem abendländischen Kolonialismus gar
nicht gleich. Der erste sei ein Wohltäter gewesen, der an-

dere ein Ausbeuter. Die Russen haben immer nur die

Völkerfreundschatt gepflegt, und dasselbe tue auch der

Sowjetpatriotismus.
Dieser Entwicklungsgang der nationalen Ideologie zeigte

bald, daß das Endziel des Russentums größer als das kom-

munistische Ziel ist. Nur so kann man z. B. erklären, warum

die autonome Republik der Wolgadeutschen während des

2. Weltkrieges liquidiert wurde und die Kalmücken, Bal-

karen, Karatschaier, Krimtürken, Tschescheno-Inguschen u. a.

aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Jede Verschleppung ist

eine der radikalsten Methoden, eine Nationalität und ihre

Sprache zu vernichten.

Die russische Propaganda tut sich groß mit den 48 ethni-

schen Gruppen, die zum ersten Mal ihre Schriftsprache er-

halten haben. Daß dabei mehr als einer Hälfte das russische

Alphabet aufgezwungen wurde, darüber schweigt die rus-

sische Presse. Sie schweigt auch darüber, daß sich Geor-

gier, Armenier und viele andere diesem Zwange wider-

setzten.

Aber es ist noch viel schlimmer gewesen: Es gibt
alte ethnische Gruppen, die ihre Schrift-

sprache und ihre Literatur seit mehreren

Jahrhunderten gehabt haben, doch ist ihnen

das Schrifttum in eigener Sprache von

Bolschewisten verboten worden. In den

zwanziger Jahren sprach man von mehr als 100 Völker-

schaften in der Sowjetunion (sogar 185). Heute findet man

auf der ethnographischen Karte von Tokarev nicht mehr

als 86 ethnische Gruppen. Die übrigen sind verschwunden,

oder laut der bolschewistischen Terminologie „haben sie

sich evoluiert". Eine dieser „evozierten" Völkerschaften

befindet sich auf baltischem Boden. Aber zu diesem Detail

werden wir später zurückkommen, wenn wir eine allge-
meine Übersicht der Russifizierungsmaßnahmen über das

ganze Baltikum haben werden.



24

2.

Die vielen Verbrechen gegen die baltischen Völker

Verschiedene Russifizierungsformen.

Als im Jahre 1939 Osteuropa zwischen Stalin und Hitler

in respektive Machtsphäre geteilt wurde, gerieten die

baltischen Länder in so starke sowjetrussische Abhängig-
keit, daß kaum ein Jahr später (im Juni 1940) vollständige

Militärbesetzung folgte. Am Anfang des 2. Weltkrieges
wurde die Sowjetmacht im Baltikum gebrochen, aber im

Jahre 1944 kamen die Bolschewisten wieder zurück, und

seitdem liegen die baltischen Länder unter

russischer Okkupation.
Zwischen den ersten Maßnahmen, welche sowohl nach

der ersten als auch nach der zweiten Okkupation getroffen
wurden, lag die Einführung und Befestigung
der Sowjetmacht. Um diesen Zweck zu erreichen,

beseitigte man alle „verdächtigen" oder

nicht gewünschten Kräfte, ruinierte man

frühere soziale Gruppen und vernichtete

man die einheimischen geistigen Füh-

rungsschichten durch unzählige Verhaftungen. Allein

in dem Okkupationsjahr 1940/41 wurden in Estland durch

die Sowjetmacht 1950 Personen getötet, in Lettland waren

es 1488 und in Litauen 1114 Personen (7).

Für dasselbe Ziel dienten auch mehrere große De-

portationen. Solche fanden im Jahre 1941, 1946 und

1949 statt. Mit diesen Deportationen sind aus Estland un-

gefähr 80 000 Personen und aus Lettland 120 000 Personen

verschleppt worden. Aus Litauen sind 420600*) Perso-

nen deportiert worden. (8). Die Verschleppten lebten,

arbeiteten und starben in verschiedenen Konzentrations-

lagern, welche über die ganze Sowjetunion verstreut sind.

7) The Baltic Review 1953: 2—3, S. 30. Eben da gibt es auf der

Seite 32 eine Reproduktion der geheimenInstruktion, betreffend

die Menschenvernichtungin Litauen.

*) ELTA-Pressedienst, Duni 1964, S. 13.

8) The Baltic Review 1953: 2—3, S. 36.
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Chruščev selbst hat auf dem 20. Parteikongreß über Depor-
tationen von vielen Völkern berichtet, doch nicht von Balten

(vielleicht waren sie nur ein Tropfen im Meer des Elends).
Aber für die baltischen Völker waren die Deportationen
ein schwerer nationaler Schlag.

Chruščev verdammte mit schlauen Worten die früheren

grausamen Deportationen, aber für das nationale Abster-

ben der kleinen Völker fand er eine neue Art von De-

portationen. Was die allgemeine Erklärung der

Menschenrechte *) der Vereinten Nationen (vom
10. 12. 1948) verfügt, spielt keine Rolle für die Bolschewi-

sten. Chruščev tauschte die alten Massenverschleppungen,
die so schlechten Klang im Abendlande hatten, gegen eine

neue, bessere Form aus. Ein neues Schlagwort wurde für

diese Deportationen gefunden, d. h. „jungfräu-
lichen Boden zu bebauen", und zu diesem

Zwecke ließ er „gewisse Hilfstruppen" organisieren, nur

um neue Zwangsversetzungen durchzuführen.

Es wurden jedes Jahr Tausende und Abertausende von

Menschen, besonders Jugend, nach Sibirien und an andere

Orte verschleppt, wo sie mehrere Jahre bleiben mußten.

Die Jugend vergißt ihre Sprache recht schnell und geht un-

ter im slawischen Meer. Es gibt auch solche, die sich dort

bald verheiraten und für immer außerhalb ihrer Heimat

bleiben.

Wie groß der Volksverlust ist, der durch

solche Deportationen verursacht wird, ist schwer zu be-

urteilen und besonders schwer in Ziffern anzugeben. Die

Information besteht aus Tausenden von Einzelfällen, aber

diese kleinen Fragmente sind doch starke Beweise der

*) Art. 3. Jedermann hat Anspruch auf Leben, Freiheit und Sicherheit

der Person.

Art. 4. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten
werden.

Art. 5. Niemand darf der Folterung oder grausamer, unmenschlicher

oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung ausgesetzt
werden.

Art. 13. Jedermann hat das Recht auf Freizügigkeit und Niederlas-

sung innerhalb eines jeden Staates. Jedermann hat das

Recht, jedes beliebige Land, auch sein eigenes, zu ver-

lassen und in dieses zurückzukehren.
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großen verbrecherischen Volksverschmelzung. Ich nenne

hier manche Beispiele:
Die in Lettland erscheinende Zeitung „Sowjetjugend"

(Sovetskaja Molodež) schrieb am 12. 6. 1955: „Eine neue

patriotische Jugendbewegung ist entstanden. Bis zum

12. 6. 1955 sind nach Kuibyschew 15.000 Personen ausge-

wandert. Lettischer Komsomol soll außerdem noch 350 ab-

senden."

Der Rigasche Rundfunk gab am 26. 5. 1956 bekannt, daß

aus Lettland im Frühjahr 1956 nach Sibirien 1800 Jünglinge
abgesandt werden sollen. Im Jahre 1958 schrieb der letti-

sche Offiziös für das Schulwesen (Padomju Latvijas skola

1958:12), daß sich 4000 Jünglinge noch in diesem Jahre

von lettischen Schulen nach „jungfräulichen Ländern" be-

geben wollen. Im Jahre 1959 stand in der Jugendzeitung

„Sovetskaja Molodež" (3. 4. 59), daß 300 Mädchen aus Lett-

land nach Kokčetov abgesandt werden müssen, und die

lettische Zeitung „Padomju jaunatne" (2. 8. 59) gab bekannt,
daß sich 227 Studenten nach Kazachien begeben werden.

Am 7.4.1962 informierte der Rigasche Rundfunk, daß am

9. März desselben Jahres 100 Jünglinge nach Kuibyschew
gefahren sind, daß in den letzten Jahren schon mehr als

130.000 Jugendliche nach „jungfräulichen Ländern" gereist
sind und daß zum Ende der „semiletka" (d. h. der sieben-

jährigen Periode) noch mehr als 80.000 Personen auswan-

dern werden. Wie viele von ihnen zurückkehren, dafür gibt
es keine Zahlen.

Solche Zwangsversetzungen „nach jung-
fräulichen Böden" haben jedes Jahr in sämtlichen

baltischen Staaten stattgefunden. Es wurden nicht nur Men-

schen, sondern auch ökonomischeWerte ausgeführt. Infolge-
dessen blieben die baltischen Länder ohne notwendige
Pflege und verwandelten sich allmählich in eine Art von

„jungfräulichen Böden" *), die dünn bevölkert sind. Doch

diese Erscheinung war kein Zufall, sondern eine zweckmä-

*) Im Jahre 1939 gab es in den 3 baitischen Staaten 2,88 Millionen

Hektar bebautes Land (Ackerareal). Im Jahre 1963 gab es nur noch

1,74 Millionen Hektar Ackerareal. Verminderung also 1,14 Millionen

Hektar. Das hat Chruscew selbst in seiner Rede am 9. 12. 1963 kon-

statiert. Vgl. Dagens Nyheter 1964, 27. Juni, Seite 5.
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Bige Umvolkungspolitik. Gerade die Dezimierung der Be-

völkerung, die durch solche Deportationen hervorgerufen
wurde, war für die Infiltrierung von Russen wünschenswert.

Die Wohnstätten der auf verschiedene Art verschleppten
Menschen blieben nicht leer. Anstelle der früheren Bewoh-

ner wurden fremde Elemente eingesetzt, hauptsächlich Rus-

sen.

Es liegen keine sicheren Angaben vor, wieviele Einwoh-

ner die baltischen Völker durch verschiedene maskierte

Deportationen und Zwangsversetzungen verloren haben,
doch eines ist klar: der Bestand der Einwohner

ist wesentlich verändert. Die Anzahl der einheimischen Be-

völkerung ist stark gesunken und die Anzahl der Russen

hat kräftig zugenommen. Wenn auch die Sowjetstatistik
zwecks Propaganda dieses Dilemma in schönen Farben

malt, um ein glückliches Leben im Baltikum der Welt zu be-

weisen, muß man sich, doch an die Sowjetstatistik halten:

Was die Anzahl der Russen in den baltischen

Staaten betrifft, sind diese Ziffern durchaus nicht ver-

größert, eher verkleinert worden. Und doch ist das Bild,
welches sie zeigen, abschreckend. Zum Beispiel: 1934 wa-

ren in Estland nur 92.656 Russen. Im Dahre 1959 stieg
ihre Zahl auf 260.000 (9). Rechnet man die Ukrainer und

Weißrussen dazu, die sich auch der russischen Sprache in

den baltischen Ländern bedienen, (weil sie keine eigene
Schule haben), bekommt man die Anzahl der russisch Spre-
chenden in Estland: Es sind 287 000 Einwohner (10).
Dazu kommen noch die russisch sprechenden Esten, die aus

der Sowjetunion eingewandert sind und sich als Esten aus-

geben, ebenso Mitglieder der Armee. In Lettland gab
es im Dahre 1935 206.499 Russen, aber im Dahre 1959 wa-

ren es schon 556.448 (11). Die Gesamtanzahl der russisch

sprechenden Slawen ergab eine Bevölkerungsdichte von

646000. Dazu kommen noch 19 023 Letten, die nur Russisch

verstehen (11). Die Anzahl der Weißrussen in Lettland 1935

9) The Baltic Review 1960: 20, S. 13.

10) Statistisk Tidskrift (av Sveriges Statistiska centralbyran) 1960:

4, S. 255.

11) Itogi vsesojuznoj perepisi naselenija 1959 Latvijskoj SSR,
Moskva 1962. Und das ist so, nachdem die 6 „russischen" Gemein-

den und die Stadt Abrene von Lettland abgestückt wurden.
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betrug 26.867, im Jahre 1959 waren es schon 61.587

Weißrussen. Laut der sowjetischen Statistik hat

L i t a u e n die niedrigste Anzahl der Slawen: im Jahre 1959

gab es in Litauen nur 279.000 Slawen (10), Wie gesagt, ge-

hören die großen, in den baltischen Ländern stationierten

Heeresgruppen nicht zu diesen Ziffern. Auf jeden Fall ist

die jetzige Einwanderung von Russen und die Kolonisierung
der baltischen Länder viel größer, als das die Russifika-

toren vor 100 Jahren zu träumen wagten. Die große Koloni-

sation trägt automatisch die Anwendung der russischen

Sprache und größere Möglichkeiten für weitere Russifizie-

rungsmaßnahmen in sich.

Eine wichtige Erscheinung, die aus dem veränderten

Einwohnerbestande gewachsen ist, ist die Über-

schwemmung der baltischen Länder mit russi-

schen Büchern, Zeitschriften, Zeitungen
usw. Solche werden sowohl aus Rußland importiert, als

auch in den okkupierten Ländern produziert. Zum Beispiel:
Der Rigasche Rundfunk meldete am 11. 1. 1962, daß der

lettische Staatsverlag in diesem Jahre viele Bücher verlegen
werde, wovon der größte Teil russische Bücher sein werden

(12). Da in den baltischen Ländern keine privaten Verlage
existieren, erscheint jedes Buch nur durch die staatliche

Fürsorge und nur auf Veranlassung der staatlichen Behör-

den. In jedem Staat gibt es eine größere Anzahl russischer

offiziöser Zeitungen und Zeitschriften sowohl für die ganze

„Republik", als auch für verschiedene Gebiete (Rayons).
In Estland erscheinen Sovetskaja Estonijā und fünf an-

dere „republikanische" russische Presseorgane, in Lett-

land Sovetskaja Latvija und vier andere periodische
Schriften und in Litauen Sovetskaja Litva (13) mit zwei

anderen „republikanischen" Begleitern *). Was Lettland be-

trifft, muß noch hinzugefügt werden, daß die Anzahl der

russischen Zeitungen viel größer ist, weil in Latgalien be-

12) Okupētā Latvija 1962: 1 (85), S. 3.

13) Sovetskaja Litva wird in einer Auflage von 50 000 — 60 000 ge-

druckt. Vgl. J. Sangaila: Nuo raidžiu draudimo iki kalbos nai-

kinimo (Vom Druckverbot zur SprachVernichtung) in: Kovos

metai del savosios spaudos, Chicago 1957, S. 159.

*) Alles laut Katalog „Periodische Schriften aus der UdSSR Moskva 1964".
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sondere Verhältnisse herrschen, aber darüber wird später
die Rede sein.

Eine Kleinigkeit, betreffend russische Publikationen, ist

noch zu beachten. Jede Veröffentlichung, die in einer der

baltischen Sprachen erscheint, hat die Titelangabe auch auf

russisch zu bringen, aber keine russische Publikation, die

in den baltischen Ländern erscheint, trägt eine Titelüber-

setzung in einheimischer Sprache. Dieser kleine Umstand

zeigt, wie die Rangordnung der Sprachen schon de facto

ausgebildet ist.

Die Anwendung der russischen Sprache
in den baltischen Behörden ist unberechtigt groß. Na-

türlich konnte man erwarten, daß an erster Stelle die ein-

heimischen Sprachen verwendet würden, aber meistens ist

es umgekehrt. Z. B. verfügt die Konstitution des Sowjetlett-
lands § 25, daß alle Gesetze in lettischer und russischer

Sprache publiziert werden müssen (das tut eigentlich jede
koloniale Verwaltung), doch sind die Regierungssitzungen
oft russisch. Die Jubiläumssitzung am 21. Juli 1960 war ein

schöner Beweis dafür, daß die ungefähr fünf Stunden lang
dauernde Sitzung eröffnet, geführt und abgeschlossen
wurde — in Russisch. Auch die Letten, wie „Präsident"

Vanags und „Wissenschaftler" Pelsche, sprachen nur rus-

sisch. Aber darüber braucht man sich nicht zu wundern, denn

die meisten Kommissariate (oder Ministerien, wie sie jetzt
genannt werden) sind mit Russen besetzt. Alles wird so

oder so nur von Moskau dirigiert, und es ist leichter, in der

Reichssprache zu verhandeln.

Kleine Beispiele, die die großen Russifizierungserscheinungen

beleuchten, sind folgende, um nur einige zu nennen:

Die Stempel des lettlandischen Postamtes gibt es nur in russischer

Sprache: z. B. „Riga počtamt Latv. SSR Riga" (das letzte Wort mit la-

teinischen Buchstaben), oder «Rēzekne Latv. SSR Rēzekne" (das letzte

Wort auch mit lateinischen Buchstaben). Auf dem Absender-Stempel der

Rigaer Stadt steht nur russisch: „Otpravitelj g. Riga, počtamt cech

expedirovanija pečati".
Ein Totenschein, ausgehändigt aus dem Rigaschen staatlichen Stan-

desamt, kam zufällig ins Ausland und zeigte, daß er nur in russischer

Sprache abgefaßt ist.

Ein Kolchozblankett, obwohl es dem lettischen Kolhoz „Parlzes
komūna" (Madonas raj.) gehört, ist russisch gedruckt.

Ein Dorf in Salaspils heißt „LATVMESTSNABSBIT". Der Name ist aus
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verschiedenen russischen Wörtern ohne Übersetzung zusammengestellt.
So hat auch ein Kaufladen auf dem Aushängeschild „DORURS" — eine

russische Verkürzung geschrieben in lettischen Buchstaben. Etwas um-

gekehrt ist es in Dünaburg: da gibt es einen großen Betrieb, der nur

russische Iniziale „ABZ" hat (Asfaltno Bitumennyj Zavod) (14). Auf den

in Riga gebauten Lokomotiven stehen nur russische Inizialen „RVZ"
(Rižskij Vagonnyj Zavod). Auch die Baufirma „RIGA-STRO]" Wird nicht

übersetzt (14).
Die Schiffe bekommen entweder die russischen Namen oder die letti-

schen Namen werden mit russischen Buchstaben geschrieben. Die Last-

kraftwagen werden nur mit russischen Buchstaben und mit russischen

Aufchriften, wo man solche Braucht, z. B. „Moloko", versehen.

Ein Künstlerappell, abgedruckt in der Zeitung „Padomju jaunatne"

(am 4. 4. 59), hat sämtliche Unterschriften mit russischen Buchstaben

versehen. Auch die bekannte lettische Schauspielerin Lilita Bērziņa
schreibt ihren Namen mit „graždanka".

Laut der Zeitung „Clna" 1952 konnte man berechnen, daß in den

19 Rigaschen Filmtheatern die Programmverteilung in Sprachen folgende
war: Filme mit erklärenden Texten nur auf russisch machten 59 Prozent

aus, russisch-lettischen Textes 37 Prozent, ukrainische 4 Prozent, und

nur mit lettischen Texten 0 Prozent.

Die Schüler der technischen Schulen in Riga haben ein neues Emblem

bekommen: Schraubenschlüssel mit Hammer und russischen Buchstaben

„PTU" (professionaļno techničeskoje učilišče (14).
Auch an Dugendfesten werden nur russische Reden gehalten. Am

28. 5. 54 sprach der Vorsteher der Rigaschen Bildungsverwaltung, der

Lette Gibietis, nur russisch. Am 1. 6. 54 hielt der Parteifunktionär 1

Kalnbērzinš (ein Lette) eine Rede an die lettischen Kinder, ebenso in

russisch. Solche Feierlichkeiten werden gewöhnlich an den Rundfunk

angeschlossen, und auf diese Weise dringt die russische Sprache auch

in das lettische Radioprogramm ein.

Was das Rundfunk-Programm betrifft; so be-

steht es in den baltischen Ländern aus zwei Teilen. Der eine

Teil bleibt für die Sendungen der „eigenen Republik", der

andere Teil ist den gemeinsamen Sendungen aus Moskau

gewidmet. Laut einer am 30. Juli 1952 vorgenommenen Sta-

tistik nahmen die Sendungen aus Moskau 11 Stunden 10 Mi-

nuten ein, was 62 Prozent des Tagesprogramms bedeutete,
russische Sendungen aus Riga 58 Minuten resp. 5,4 Prozent,
lettische Sendungen aus Riga 4 Stunden 10 Minuten oder

23 Prozent. Das übrige war Musik aus Riga. (Die Sendezeit

von 4 bis 24 Uhr, ist 20 Stunden). Demnach wird das Radio-

programm von russischer Musik, russischen Schauspielen,

14) Okupētā Latvija 1961: 3, S. 25.
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russischen Liedern, russischen Diskussionen und russischen

Vorlesungen beherrscht. Um die ' Radiosendungen dem

Volke näher zu bringen, gibt es überall Lautsprecher. Die

politische Bearbeitung der Massen ist unaufhörlich, und

Moskau weiß, wann und wo sein Programm am besten bei

den Hörern ankommt.

DießussifizierungdurchdasSchulwesen
hat ihre eigenen, schon hundertjährigen Traditionen, so daß

die alten Erfahrungen jetzt zur Nutzanwendung kommen

können, besonders weil das ganze Unterrichts- und Erzie-

hungswesen direkt von Moskau dirigiert wird.

Die Lehrbücher für die einheimischen Schulen sind

meist Übertragungen aus dem Russischen. So wird in den

lettischen Lehrbüchern alles Lettische vermieden und rein

Nationales durch russisches Kulturgut ersetzt. Die Kinder

lesen sowohl in den russischen als auch in den lettischen

Lesebücher von Lomonosov, Krylov, Gorkij etc. In litau-

ischen Schulbüchern werden die alten Fürsten entweder

verschwiegen oder man entstellt ihre Bedeutung. Dasselbe

gilt auch für die litauische Glanzzeit im Mittelalter.

Nicht einmal im Hahre 1956, das ist elf Jahre nach

dem Krieg, gab es in Lettland Fächer wie „lettische

Geschichte" und „Lettlands Geographie" (15). In den Bü-

chern für Sprach- und Grammatikübungen sind die Lehrbei-

spiele nur aus Schriften der sowjetischen Verfasser gesam-
melt. Auf solche Weise schleicht sich die Russifizierung auch

in die Muttersprache ein.

Aber neben der einheimischen Sprache wird ebenso gut
die zweite „Muttersprache" kultiviert. Die russische

Sprache ist obligatorisch in allen Schulen, und

sie wird auch mit allen Mitteln gefördert. Die Anzahl der

Stunden sollte für die beiden Sprachen gleich sein, aber

manchmal überwiegt das Russische (16). Die Förderer der

russischen Sprache haben es so eingerichtet, daß man

ohne gute Kenntnisse in dieser Sprache sich nirgends
durchsetzen kann.

Der russische Unterricht ist sowohl in den

15) Vgl. Skolotāju avīze 1956, Nr. 28.

16) A. Trimakas: The Russification Drive, in: The Baltic Review

1955: 5, S. 48.
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Schulen als auch im öffentlichen Leben mit dem besonderen

Erziehungszweck verknüpft, die russische Sprache als die

schönste zu sehen. Man lernt, daß die Russen die besten

Leute und die tüchtigsten Wissenschaftler seien (das wurde

auch in der Zarenzeit gelernt). Rußland sei das Vaterland

des Kommunismus, das am meisten avancierte Land. Das

sozialistische Heimatland solle über alles in der Welt ge-

liebt werden, das sei der „Sowjetpatriotismus" (die einge-
borene Heimat wird nicht erwähnt). Die Kultur der baltischen

Völker sei vom Osten gekommen *). Die freundlichen Bezie-

hungen zwischen den baltischen Völkern und den Russen

seien uralt. (Z. B. das Druckverbot für Litauen und Latgalen
1865—1904 wird natürlich nicht erwähnt). Das Russenturn

begehrt bedingungslose kulturelle Kapitulation, und die

einheimischen Funktionäre helfen mit großem Eifer. Der

estnische Ministerpräsident A. Müürisepp erklärte in einer

Radio-Rede am 15. 7. 1952, daß das estnische Volk die

Kultur der großen russischen Nation akzeptiert habe, und

am 18. 7. 1952 schrieb die sowjet-estnische Zeitung „Rahva

Hääl", daß die echte Freundschaft zwischen estnischen und

russischen Völkern tiefe geschichtliche Wurzeln habe, und

daß die Esten ihre Entwicklung nur durch russische Hilfe er-

langt haben, usw. (17).

Wenn die Funktionäre diese sklavische Nachgiebigkeit
und Unterwürfigkeit für alles Russische zeigen, ist es ganz
natürlich und verständlich, daß z. B. beim Chruščev-Besuch

in Lettland 1959 sämtliche Reden nur auf Russisch gehalten
wurden. Auch die lettischen Bolschewisten, wie z. B. V. Lācis,

Plūdonis, Pelše u. a. sprachen nur russisch. Folglich gibt es

jetzt im Baltikum kaum ein Buch, das die Vergangenheit be-

handelt, in der die Russen als Kulturträger und Wohltäter

nicht dargestellt und gepriesen würden. So wird eine

fremde Mentalität durch verdrehte Fakta indoktriniert.

Eine moderne Parole sagt: „Wer russisch sprechen kann,
dem steht die ganze Welt offen". In den baltischen Län-

dern gibt es viele Kurse und Schulen, wo der

*) Aus vielen Schriften vergleiche z. B. diesen — »Ausgrabungen ent-

hüllen die Wahrheit über die Vergangenheit« (in: Dzimtenes Balss,

Rīga, 1964, 67, S. 4.). Die Wahrheit sei: daß das altlatgalische Schloß

Kūkanojs — später Koknese genannt —
slawisch gewesen sei!

17) The Baltic Review 1955: 5, S. 51.
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Unterricht nur auf russisch erteilt wird

(18). Beinahe alle Fachschulen, wie z. B. die Schule für das

Bauwesen in Riga, Schiffahrtsschulen, verschiedene Indu-

strieschulen, die Eisenbahnschule in Dünaburg, landwirt-

schaftliche Techniken, Kunstgewerbeschulen etc. lehren

ausschließlich russisch (19). Außerdem gibt es in

sämtlichen Hochschulen und gewissen speziellen Schulen

eine sogenannte „russische Strömung" (krievu plūsma, ein

verstelltes Wort für russische Abteilung). Zu diesen Hoch-

schulen rechnet man auch die pädagogischen Institute. In

dem Dünaburgischen pädagogischen Institut werden Physik,
Mathematik, Gymnastik und Sport nur in Russisch gelehrt,
aber Marxismus, Pädagogik, Psychologie, Chemie und Bo-

tanik wird in beiden Sprachen unterrichtet (20).

Sowohl die Aufnahme als auch der Unterricht in den hö-

heren Schulen ist schon von der Fertigkeit in russischer

Sprache abhängig gemacht worden. Für den Eintritt in die

Universität Lettlands gibt es neben den rein fachlichen Qua-

litäten noch eine besondere Bedingung. Vom Jahre 1961 ab

stellte man die politische Einstellung über das fachliche

Wissen. Eine Kommission verwickelte die jungen Leute in

politische Gespräche und nur jene, die sagten, was die

Aufnahmekommission hören wollte, wurden zum Studium

zugelassen (21). Subjektives Gutachten und parteipolitische
Korruption spielten die Rolle, die die Russifikatoren für die

Aufnahme an der Universität bereit hielten. Auch bei

späteren Studien auf der Universität genügt nicht das for-

melle Wissen allein, man ist verpflichtet auch an die dort

propagierte Doktrin zu glauben (z. B. verschiedene marxi-

stische Theorien usw.) (21a). Die Dissertationen werden

in der Regel russisch geschrieben. Die Mitteilungen aus

sämtlichen baltischen Wissenschaftsakademien sind mei-

stens russisch. So kann man sagen, daß die russische

Sprache allmählich die erste Stelle in den baltischen Län-

dern eingenommen hat, und daß sie mit allen Mitteln als

18) Vgl. Cīna 1955, 27. April.

19) Vgl. Cīņa, 15. 6. 1960.

20) Učiteļskaja gazeta, 20. 4. 1961.

21) Sovetskaja Molodež, 23. 7. 1961.

21 a) Pad. Students, Rīga 1963, 14/6 (offizielle Univ.-Ausgabe).
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Reichssprache kultiviert wird. Es bleibt abzuwarten, wel-

che Stelle sie in den sogenannten gemischten Schulen ein-

nehmen wird.

Im Jahre 1963 gab es in Lettland über 200 gemischte
Schulen (22). In diesem Jahre haben wir gehört, daß

schon ein Drittel von sämtlichen lettischen Volksschulen in

gemischte Schulen umgewandelt worden ist. Dies sei um

des brüderlichen Zusammenlebens und der besseren inter-

nationalen Erziehung eingerichtet worden. In den gemisch-
ten Schulen wird der Unterricht sowohl lettisch als auch

russisch gegeben. Ergo — solle die nationale Abschwä-

chung dem Interesse des Volkes dienen! In diesen ge-

mischten Schulen gibt es nur einen pädagogischen Rat, nur

ein Elternkomitee, nur eine Pionier- und Komsomolorganisa-
tion usw. Die Sitzungen, Vorträge usw. werden in beiden

Sprachen geführt. Keine nationale Trennung ist zugelassen
(23). Welche Sprache die Überhand gewinnen wird, muß

die Zukunft weisen.

Durch die Russifizierung des öffentlichen Lebens wer-

den auch die einheimischen Sprachen be-

einflußt. Die Sowjetisierung brachte Hunderte von neuen

Wörtern in den baltischen Sprachen wie z. B. Kolchoz, Par-

torg, Izpolkom, Rajkom, Partkabmet, Kornpartie, Agitprop,

Katjuscha etc. ein. Neben diesen rein mechanischen Not-

wendigkeiten kamen auch übersetzte Formen und Nachbil-

dungen aus dem Russischen vor.

Der lettische Schriftstellerverein besteht

heute auch nicht nur aus Letten, sondern hat eine starke

russische Sektion gebildet, die im Namen des Vereins ein

russisches Jahrbuch veröffentlicht (25). „In dieser Zeit, wo

die echte große Gleichheit bei uns herrscht, ist es ganz na-

türlich, daß der eine oder andere Schriftsteller anstatt sei-

ner eigenen eine andere Sprache als Muttersprache wählt

und russisch oder ukrainisch schreibt", sagt die lettische

Zeitung für Literatur und Kunst (26).
Hier kann man fragen, ob alle Künstler und Politiker zu

22) Dzimtenes Balss, 1963: 31.

23) Vgl. Kommunist sovetskoj Latvii, 1961: 12.

25) Sovetskaja Latvija, 5. 2. 1955.

26) Literatūra un Māksla, 7. 10. 1961.



35

solcher Nachgiebigkeit neigen? Natürlich nicht! Aber wenn

sich die einheimischen Parteifunktionäre ihres Volkes er-

barmen, werden sie früher oder später ihrer Ämter

enthoben. Wir erinnern uns wohl, wie emsig die

„nationalen Abweichungen" in der Sowjet-
union bekämpft wurden. Solche Erfahrungen gab es auch

in den baltischen Ländern.

Im Dahre 1959 wurden der lettische Ministerpräsident Ed.

Berklaus und einige seiner Mitarbeiter wegen „nationaler

Abweichungen" angegriffen. Am 18. August 1959 startete

die Sowjetzeitung „Pravda" einen kräftigen Angriff gegen
die „enge lettische Geschlossenheit und gegen die Politik

der lokalen Interessen". (Man habe beschlossen, in Lett-

land nur solche Waren zu produzieren, die in der eigenen

Republik bleiben sollten.)
Das war ein unverzeihlicher Beschluß! Am nächsten Tag,

am 19. 8. 1959, publizierte schon die lettische Zeitung
„Cīņa" eine politische Rüge. Die Angelegenheit nahm einen

raschen Verlauf, und nach altem, wohlbekanntem Muster

wurde Ministerpräsident Berklavs über ganz Lettland hin-

weg eifrig diskutiert. Den Minister und seine Freunde er-

klärte man schnell zu Sowjetfeinden und als solche hat sie

die Partei schleunigst aus ihren Ämtern entfernt. Als Mos-

kau besagte Leute als Volksfeinde bezeichnete, gab es

überall einmütige Zustimmung.
Aber die Beiträge in der Presse, die in diesem Zusam-

menhang publiziert wurden, enthüllen manchen interessan-

ten Leitfaden für die ideologischen Studien. Die Zeitschrift

für die Kommunisten Sowjetlettlands (27) veröffentlichte

einen Artikel von Parteisekretär Pelše. Dieser Lette sagte,
daß der Nationalismus ein Gift, eine Krankheit, ein Zurück-

fallen in bürgerliches Niveau sei. Es sei eine Entsagung
des proletarischen Internationalismus, wenn man die ört-

lichen Interessen über die Interessen des „ganzen Volkes"

(gemeint ist Rußland) erhebe. Der Nationalismus sei mit

der „Freundschaft derVölker" unvereinbar. Treibe einer die

Besonderheiten der eigenen Republik zur Maßlosigkeit,

zeige er nur die Tendenzen des Lokalpatriotismus. Wenn

27) Padomju Latvijas komunists, 1959: 9.
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man auch bei der Auswahl der Angestellten den nationalen

Standpunkt hervorhebe und die nationale Zugehörigkeit
berücksichtige, so hätte man schon den antibolschewisti-

schen Weg begangen.

Aus der Angst falscher und unbegründe-
ter Motive heraus, daß Lettland sein na-

tionales Gesicht verlieren könne, ha-

ben manche Genossen den so objektiv
bestimmten Prozeß, die Einwohner Lett-

lands zu versetzen, zu hindern versucht.

Solche Widersetzungen seien schädlich sowohl für „den

ganzen Staat" (Rußland ist gemeint), als auch für die Inter-

essen des lettischen Volkes.. — Das war der russische

Standpunkt, der mit Hilfe eines Letten, des Parteisekretärs

Pelše, vertreten wurde. Wie das alles mit dem Leninismus

zu vereinbaren ist, darüber sollen die Marxisten selbst grü-
beln. Für die gewöhnlichen Menschen im Abendlande ist

das nur eine Form von strafbarem Genozid (28).
Und wenn auch durch das bisher Gesagte eine vollstän-

dige Form des nationalen Genozid in sämtlichen bal-

tischen Ländern noch nicht zu beweisen ist, ist solches Ge-

nozid in einem von den baltischen Ländern — nämlich in

Latgalien — unableugbar.

3.

Die nationale Versklavung Latgaliens

Im Jahre 1956 schrieb der Wiener Professor N. Valters

über das nationale Genozid in Latgalien als eine beson-

dere Erscheinung im Baltikum (29).

Latgalien ist eine baltische Provinz, die ihre eigene Ge-

schichte (im 19. Jahrhundert gemeinsam mit Litauen) und

28) Genocide in the Baltic States by A. Švābe Sthlm 1952. M. Val-

ters: Das Verbrechen gegen die baltischen Staaten, 1962.

29) Vgl. Latgalu darbeibas dokumentācija (Die Dokumentation der

latgalischen Tätigkeit), München 1963, S. 401—410.
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ihre eigene Kultur und Schriftsprache (mit wenigstens 200

Jahre alten Traditionen) gebildet hatte (30). Im Jahre 1917

bekundete das Land seinen unabänderlichen Willen: einen

mit den übrigen Letten gemeinsamen Staat Lettland zu bil-

den, aber seine sprachlichen Traditionen in dem gemein-
samen Staat zu behalten (31).

Da in der Zarenzeit Latgalien nicht durch das baltische

Provinzialrecht geschützt war, war es einer grausamen

Russifikation (durch Schrift- und Sprachverbot 1865—1904)
ausgesetzt. Es wurde zu einem Liquidationsobjekt gemacht,
und die alte Umvolkungspolitik hat nicht nur einmal aufge-
hört, sondern sie ist jetzt in neuen Formen noch stärker her-

vorgetreten. Die fortdauernde nationale und

kulturelle Vernichtung Latgaliens wurde

von Prof. N. Valters als eine spezielle Art

des Genozids qualifiziert, weil sie vollständig
ist und als grellstes Beispiel in der Welt gilt.

Der Hintergrund der latgalischen Frage während der Bol-

schewistenzeit ist, in aller Kürze gesagt, folgender:
Im Jahre 1926 begann auch die Sowjetunion die Latgaler

als eine besondere nationale Einheit zu betrachten (32),
und „Malaja sovetskaja enciklopēdija" Bd. 4, S. 507 brachte

einen Artikel über Latgaler, ihre Sprache und Kultur, über

ihre Siedlungen in Rußland und ihre kulturelle Freiheit, über

ihre Schulen, Zeitungen usw. In gleicher Weise, nur

etwas ausführlicher, war Gleiches in der großen So-

wjetenencyklopädie veröffentlicht (33). In den dreißi-

ger Jahren hätte es in der Sowjetunion über 60 000

30) Vgl. Dr. phil. J. Lelis: The Place of Latgalian among the Baltic

Dialects, Dissert. Cambridge 1961, U.S.A. M. Bukšs: The Pro-

blems of Latgalian Language and its Expansion, München 1961,
M. Bukšs: Remarks on the Language of Ancient Latgalians,

Traunstein 1948. M. Apels: Latgalīšu literatūras vēsture, Rē-

zeknē 1935, M. Bukšs: Ilustrated History of Latgalian Litera-

ture, München 1957, V. Seile: Grāmatas Latgales latviešiem, Rī-

gā 1935 (Bibliographie des latgalischen Schrifttums 1585—1935).

31) M. Bukšs: Sketches and Documents from Latvia's Development

München 1954, S. 32. A. Bīlmanis: Latvijas republika 10 pastā-
vēšanas gados, Rīgā 1928, 56 ff.

32) Vgl. K. Sķilters: Latgales nacionālais jautājums, Baltkrievijas
zin. akad. izd. Minskā 1934., S. 14.

33) Bolšaja sovetskaja enciklopēdija 1937, Bd., 36, S. 82. Auch Si-

birskaja sovetskaja enciklopēdija 1932 (Novosibirsk) Bd. 111.
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(eigentlich über 200 000) Latgaler gegeben (34). Sie

haben eine Tageszeitung „Taisneiba" (1926—1937) und eine

Zeitschrift „Ceinas korūgs" (1933—1937) gehabt. Viele

Иbдateлbcttbo.ΠPOMETEЙ*

ПOЛИTИKO - ЛИTEPATYPHbIЙ ЖYPHAЛ

„3HAMЯ БOPЬБЬI"
HA «ЛATTAЛIhCKOM R3bIKE

Die große latgalische Zeitschrift CEIŅAS KARŪGS, her-

ausgegeben 1933—1937 in der Sowjetunion. Der obligato-
rische Zensurvermerk dabei ist auf Russisch und lautet:

VERLAG PROMETHEUS, ZEITSCHRIFT FÜR POLI-

TIK UND LITERATUR, „Die Fahne des Kampfes", IN

LATGALISCHER SPRACHE.

Volksschulen, mehrere Mittelschulen und ein Lehrersemina-

rium sei für sie eingerichtet worden. Sie haben ihre Sprache
und das nationale Bewußtsein gepflegt und aufbewahrt.

Man hat sogar von latgalisch-sowjetischer Literatur ge-

sprochen (34).

34) Karogs 1958: 11, S. 115 ff.

Dzeive 1959: 36, Seite 6.

M. Bukšs: Latgalu volūdas un tautas izpl. problēmas, 160- 163.
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Doch das hat ein plötzliches Ende im Jahre 1938 genom-

men. In dieser Zeit, wie wir es oben erwähnt haben, trat

eine Kursänderung ein, und vielen kleinen Völkerschaf-

ten wurde das Recht der nationalen Existenz entzogen. Die

Russifizierung war wiedergeboren, und sie war noch inten-

siver als in der Zarenzeit.

Eine neue Wendung trat nur mit der Okkupation der bal-

tischen Staaten im 2. Weltkriege ein. Nach der Okku-

pation wurde die geschlossene latgalische Zeitung „Tais-

neiba" wiederbelebt (erschien bis 1953). Es gab auch meh-

rere Rayonzeitungen und manche Bücher wurden, obwohl

sehr sparsam, doch herausgegeben. Während des 2. Weit-

krieges sandten die Bolschewisten auch die Radio-Nach-

richten auf latgalisch (35).
Aber nach der zweiten Okkupation war sichtbar, daß

das Russenturn gerade in Latgalien einen freieren Spiel-
raum bekam. Die einheimische Sprache und Kultur wurde

mehr und mehr beiseite geschoben, die führende einheimi-

sche Intelligenz nach Rußland versetzt, ihre Stellen mit Rus-

sen und Menschen anderer Nationalitäten besetzt, die We-

geschilder, Aufschriften usw. nur in russischerSprache aufge-
stellt, so daß Latgalien immer mehr seine Eigenart verlor.

Fernerhin war es sichtbar, daß Latgalien als das erste bal-

tische Land einer grundsätzlichen Russifizierung unterworfen

wurde. Und das ließ nicht lange auf sich warten: Latgalien
als ethnographische Einheit war aus den russischen Karten

und Büchern verschwunden. Die neue Ausgabe der großen

Sowjetencyklopädie 1953 meldet (36), daß die Latgaler sich

evoluiert und daß sie als eine nationale Einheit zu existie-

ren aufgehört haben. Auch das Territorium Latgaliens wurde

bald verkleinert: 6 Gemeinden mit 44-560 Einwohner wur-

den von Latgalien getrennt und an Rußland angegliedert.*)
Diese Gemeinden wurden in vorigen Jahrhunderten durch

die Russen stark kolonisiert und später hat man die ge-

mischten Bezirke abgestückelt — zweifellos gehört das

zu einer radikalen Russifizierung.

35) Vgl. Latgolas Bolss 1954: 365.

36) Boļšaja sovetskaja enciklopēdija, Moskva 1953, Bd. 24, S. 350.

Vgl. Latgolas Bolss 1958: 517.

*) Vgl. Acta Baltica I, 1962, S. 65.
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Einige Jahre später wurden auch die letzten latgalischen
Zeitungen in Lettland liquidiert (1958). Die russischen dage-

In Dünaburg wird nur eine Sprache - die russische - gebraucht.
Das Bild zeigt ein Haus für chemische Industrie in Dünaburg 1963.

(Sämtliche Anschriften nur russisch.)

gen wuchsen wie Pilze aus dem Boden. Hier sind manche

Beispiele, die nicht in dem für das Ausland gedachten Ka-

talog stehen, aber in Latgalien doch existieren, und zwar:

1) Latgaļskaja Pravda — in Dünaburg,
2) Krasnoje Znamja — in Ilyukste Dünaburg,
3) Stalinskij Putj — später ■— Znamja Truda —m Rēzekne,

4) Zarja Kommunizma — in Dagda und Kröslova,

5) Za Pobedu Kommunizma — in Grīva und später auch in Ludza,
6) Socialističeskij Putj — in Kröslova,

7) Znamja Kommunizma — in Malta,

8) Kolchoznyj Putj — in Zylupe,

9) Svetoč Kommunizma — in Körsova etc.

Da die Umorganisation der Rayonen mehrere Male statt-

gefunden hat, sind auch die Zeitungen umorganisiert wor-
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den. Doch ein unleugbares Faktum ist es, daß es eine

große Anzahl russischer Zeitungen in

Latgalien gibt, während von latgalischen
Zeitungen seit 1 95 8 ab keine mehr ge-

druckt wurde. Außerdem sind nur 3 Büchlein während

der ganzen Okkupationszeit auf Latgalisch in Lettland aus-

gegeben worden. In den letzten 4 bis 5 Jahren wurden so-

gar die Inschriften auf Grabmalern und Kränzen in latgaii-
scher Sprache verboten. Dieses Sprach- und Druckverbot

ist jetzt noch barbarischer als in der „Muravjev'schen
Epoche".

Wie das Volk auf solche nationale Versklavung reagiert,
ist weitgehend unbekannt. Doch zeigt eine zufällige Nach-

richt in der bolschewistischen Zeitschrift „Zvaigzne" (Der
Stern - 1958: Nr. 23, S. 2), daß das Volk seine Sprache liebt

und für seine Rechte kämpft. Wenn die Latgaler ihre verbo-

tene Sprache im öffentlichen Gebrauch hören, berichtet die

Zeitschrift Zvaigzne, werden sie bis zu Tränen gerührt.
Ohne Zweifel sind diese Tatsachen die besten Beweise,
daß die gröbste Umvolkung durch die R us -

sifizierung und Assimil ier v n g m Latga-
lienvollzogenwurde.

Eine andere Erscheinung, durch welche die Russifizierung
am stärksten in Latgalien hervortritt, ist: 1.) die intensive

Infiltrierung des russischen Elements, 2.) die Verhinderung
des einheimischen Volkes sich in verschiedenen höchsten

oder obersten Sowjets zu repräsentieren.
Was die russische Infiltrierung betrifft, so hat der lettische

Parteisekretär V. Krūmiņš ein merkwürdiges Bekenntnis im

Jahre 1959 abgegeben (37): „In der Ausbildung und Pla-

cierung der Angestellten muß auch die Eigenart Latgaliens
beachtet werden, was bisher nicht mit der erforderlichen

Aufmerksamkeit getan worden ist. In den ersten Nachkriegs-

jahren wurden viele in Latgalien aufgewachsene Partei-

genossen und ökonomische Kader nach anderen Gebieten

versandt. In derselben Zeit wurden aber nach Latgalien
solche Genossen geschickt, die die einheimi-

schen, ziemlich verwickelten Verhält-

37) Vgl. Padomju Latvijas komunists 1958: 10, Vgl. auch Latgolas
Bolss 1958: 517.
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Zwei „Gouverneure" für fremde Nationalitäten

Der Verfasser Iļja Ehrenburg,*)

welcher durch Moskauer Gnade

in zwei Jahrzehnten Latgalien

„in dem Sowjet der Nationali-

täten" (sovjet nationaļnostej) re-

präsentiert und für die nationale

Versklavung Latgaliens verant-

wortlich ist.

Dr. Hendrik Fr. Verwoerd, der in

der Südafrikanischen Union Mi-

nister für die Fragen der Einge-

borenen gewesen ist, gilt als

Symbol der Unterdrückung im

Abendland. Doch er erniedrigt
und versklavt seine Untertanen

nicht in diesem Ausmaß wie Iļja

Ehrenburg in seinem „Reiche der

Gleichheit".

*) IĻJA GRIGORJEVIČ EHRENBURG (Erenburg)geb. 1891 in Kiev,
aus einer bürgerlichen, jüdischen Familie stammend, besuchte

I Gymnasium in Moskau, emigrierte nach Paris, kehrte aber 1923

nach Rußland zurück, wurde einer der erfolgreichsten sowjeti-
schen Schriftsteller (gekrönt mit Stalins und Lenins Preisen),
ständiges Mitglied des höchsten Sowjets in Moskau. Vgl. Dox,
Die russische Sowjetliteratur, Berlin 1961 und Boļšaja sov. enc.

1953, Bd. 49. (Artikel Erenburg.) Ehrenburg hat niemals in Lat-

galien gelebt.
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Nisse nicht kannten und die einheimische

Sprache, welche von einer großen Anzahl

der Einwohner gesprochen wird, nicht

verstanden." Das war ein gutes Zeugnis für die Ge-

walttat in Latgalien. Krūmiņš hat es zugegeben.
Das wahre Bild war aber noch schlimmer, als Krūmiņš es

gemalt hatte. Gleich nach dem 2. Weltkrieg wurden 'nach

Latgalien lediglich 1500 Kolchozleiter aus Leningrad ge-
sandt. Wo waren die anderen Beamten für die Poli-

zei, das Gericht, die verschiedenen Izpolkomi, die Raykomi,
Kulturhäuser, Kooperative usw.? Überall wurden dort viele

Tausende von Russen eingesetzt. „Aber es wäre ein grober
Fehler, zu denken", sagte in derselben obengenannten
Rede Parteisekretär Krūmiņš, „daß in Lettland die führenden

Ämter nur mit Letten besetzt werden müßten. Die Kader dür-

fen nicht nach ihrer nationalen Zugehörigkeit verteilt wer-

den" (37). Folglich ist die große Infiltrierung und die

Versetzung der einheimischen Kräfte doch gerechtfertigt!
Es ist interessant, unsere Aufmerksamkeit noch auf eine

andere Erscheinung zu lenken, nämlich: welche Ver-

tretung in den verschiedenen Sowjets die

Latgaler haben? Immerhin dürfen wir nicht verges-

sen, daß es die Partei und Moskau sind, welche bestim-

men, was und wer zu wählen sei. So wählte im Jahre 1955

(27. Feb.) Latgalien 40 Deputierte in den Höchsten lettischen

Sowjet in Riga. Von diesen 40 Deputierten waren nur 6 Ein-

geborene (2 Bäuerinnen, 2 Arbeiterinnen, 1 Angestellter
und 1 Lehrerin) (38). Eine so fremde und schlechte Reprä-
sentation war früher niemals in dieser Provinz bekannt. Auch

bei den Wahlen 1959 und 1963 war die Zusammensetzung
der Deputierten nicht besser. Und doch ist das nicht alles.

Der russische Schriftsteller II ja Ehrenburg, der sich

für zwei Jahrzehnte als Repräsentant der Lat-

galer in den Höchsten Sowjet der Natio-

nalitäten (sovet nacionaļnostej) in Moskau wählen

läßt, setzt allem die Krone auf. Das ist die höchste Schmach

für Latgalien. Wie schon die Benennung zeigt, beschäftigt
sich dieser Sowjet der Nationalitäten mit verschiedenen

nationalen Fragen der einzelnen Völker. Was aber llja

38) Latgolas Bolss 1955: 426.
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Ehrenburg Gemeinsames mit den Latgalern hat, weiß kei-

ner außer ihm selbst. Die latgalische Presse im Exil hat ihn

zu Recht mit. dem südafrikanischen Gouverneur Ver-

woerd verglichen (39), nur mit dem Vorbehalt, daß der

letztere von den Schwarzen gewählt zu werden nicht be-

gehrt und die Schwarzen nicht zu Weißen macht. 11ja Ehren-

burg aber erpreßt das Erwählen zum Gouverneur und macht

dazu noch Latgaler zu Russen. Dies ist eine Erscheinung,
die außer in Rußland nirgends ihresgleichen findet.

Daß Latgalien ein Liquidierungsobjekt
ist, wurde auch einmal vom lettischen Kultusminister V. Kal-

piņš bestätigt. In seiner Rede am 26.11. 58 (durch den Rund-

funk) gab er folgendes bekannt: „Wir Bolschewisten set-

zen fort, das schwere Erbe der latgalischen Vergangenheit
.zu liquidieren" (40). Die latgalische Kultur, die hauptsächlich
immaterialistisch ist, ist den Bolschewisten fremd. Als die

latgalische Kulturwoche 1958 in Lettland veranstaltet wurde,

zeigte man dort nur ethnographische Gegenstände und

Volkstänze. Die Geisteskultur aber wurde total verschwie-

gen. Weder über Literatur noch Sprache hat man gespro-
chen.

Bei der nationalen Versklavung und Vernichtung Latga-
liens gehen die russischen Kommunisten in Moskau mit den

lettischen Kommunisten in Riga Hand in Hand. Deshalb

schrieb der Wiener Jurisprofessor N. Valters, daß für diese

Form von Genozid in gleichem Maße wie Chruščev in Mos-

kau auch die lettischen Bolschewisten V. Lācis, Pelše, Kaln-

bērziņš etc. in Riga verantwortlich zu machen sind. Sie wis-

sen .doch, daß die Assimilierungspolitik auch vom Stand-

punkt des Leninismus nicht erlaubt ist (41), und daß die let-

tische Kornpartie auf ihrem 7. Kongreß beschlossen hatte,

keine Einschränkungen im Gebrauch der latgalischen Spra-
che zu dulden (41a).

39) Latgalu darbeibas dokumentācija (siehe Nr. 29), S. 417—473.

40) Latgalu darbeibas dokumentācija, S. 39.

41) „Es ist ihnen natürlich bekannt, daß es für die Assimilierungs-

politik als volksfeindliche, konterrevolutionäre Politik, als ver-

derbliche Politik im Arsenal des Marxismus-Leninismus absolut

keinen Platz gibt", Stalin: Werke, Bd. 11, Berlin 1954, S. 310.

41 a) Latvijas kompartijas 7. kongress: Protokoli un rezolūcijas, in:

Spartaks 1925. g. 85.—86
:

lp. un 1926. g. 83. lp. Vgl. auch K.

Šķilters: Latgales nacionālais jautājums, S. 86—87.
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Um die unmenschliche Ausrottung ihres Volkes zu ver-

hindern, haben sich die latgalischen Ver-

treter im Exil an die Vereinten Nationen: Kommis-

sion für Menschenrechte, gewendet. Das

Material der Beschwerde war, wie die Zeitung „Salzburger
Nachrichten" berichtete, für Moskau vernichtend (42). „Die
Bitte der Volksgruppe an die UNO ging dahin, auf die So-

wjets einzuwirken,daß gemäß der Menschenrechte der UNO-

Charta der latgalischen Sprache wieder Raum gegeben und

in Lettland wieder latgalische Bücher und Zeitungen ge-

druckt und verbreitet werden dürften". — „Es wäre jetzt
denkbar", fuhr der Redakteur Herbert Caspers in den Salz-

burger Nachrichten weiter, „daß die latgalischen Exilorgani-
sationen einen tatenfreudigen Staat der freigewordenen
Völker Afrikas bitten, ihre Interessen bei der UNO wahrzu-

nehmen und damit unter Beweis zu stellen, daß heute far-

bige Völker für weiße Minderheiten gegen die Verachtung
der Menschenrechte durch eine Großmacht eintreten

müssen".

Dies waren die wichitgsten Besonderheiten eines der

baltischen Länder, wo die Umvolkung durch die Assimilie-

rung und Russifizierung den größten Erfolg erreicht hat. Der

harte Schlag, der eine Provinz getroffen hat, ist auch gegen

die anderen gerichtet, nur in abweichender Form.

4

Die alte Russifizierung bekommt immer neue verbesserte

Formen

„Alles fließt", hat einst der altgriechische Philosoph Hera-

klit gesagt, und zwar mit Recht, denn die sowjetischen Ide-

ologien und Russifizierungsmethoden sind einer unaufhör-

lichen Veränderung ausgesetzt worden. Darum kann man

fragen, welche neue Wege für die Entwicklung der Natio-

nalitätenfrage in der Sowjetunion gesucht werden?

42) „Moskau löschte Lettlands Volkstum aus", in: Salzburger Nach-

richten 1961, 10. Febr. Vgl. auch Zeitschrift Dzeive 1961: 46,
S. 14.
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Obwohl es in der Sowjetunion weder Geschichtsschrei-

bung noch Soziologie nach unserer Auffassung gibt, und

obwohl Rußland in den letzten 50 Jahren ein „unbekanntes"
Land geworden ist, können wir doch ahnen, wohin die ide-

ologischen Versuche und die Diskussionen — solange sie

öffentlich sind — führen.

Die bolschewistische Zeitschrift für die Formung der Ide-

ologie „Kommunist sovetskoj Latvii" veröffentlichte ein

interessantes Thema. Diese Zeitschrift berichtete, daß in

Asien, in der Stadt Frunze, 1963 eine Konferenz stattge-
funden habe, an welcher sehr prominente Funktionäre von

sämtlichen Republiken teilgenommen haben, und daß diese

Konferenz sich mit der Frage über die nationalen Beziehun-

gen während des Übergangs vom Sozialismus zum Kom-

munismus auseinandergesetzt habe (43).
Aus dieser Schrift kann man entnehmen, daß die Sowjet-

union sich dem Übergang vom Sozialismus zum Kommunis-

mus nähert. Aber in dieser Zeit soll die Existenz der ein-

zelnen Sprachen und Nationen aufhören und sich zu einem

Volke mit einer Sprache entwickeln. Freilich ist diese Idee

utopisch. Deshalb werden auch nur reale Russifizierungs-
maßnahmen im Geheimen planiert. Solche finden wir auch

zwischen den Frunze-Konferenz-Beschlüssen. Z.B. 1) Alle

Unterschiede zwischen Völkern sollen abgeschafft und die

Völker sollen einander nähergebracht werden, so daß die

sozialen Verhältnisse, die die Entwicklung der Sprachen be-

einflussen, auch verändert werden können. 2) Obwohl alle

Sprachen gleichberechtigt sind, werden sie doch betreffend

ihrer staatlichen und gesellschaftlichen Funktionen ungleich
sein, und zwar: die Gleichheit der Sprachen darf man nicht

mit ihren gesellschaftlichen Funktionen verwechseln. Die

Gesellschaft darf nicht verlangen, daß jede Sprache bis auf

das jetzige Zivilisationsniveau erhöht und ausgebildet wird.

3) Die Rolle der höheren Sprache kann eine internationale

Sprache, die dazu entwickelt ist, übernehmen.

Wenn auf solche Weise die Richtlinien in großen Zügen
entworfen sind, gibt die obengenannte bolschewistische

43) Kommunist sovetskoj Latvii 1964: 2, S. 21—28. „Razvitie nacio-

nalnych otnošenij v uslovijach perechoda ot socializma k kom-

munizmu".
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Zeitschrift manchen guten Rat, was zu tun und was zu lassen

sei. Man müsse bekämpfen: Jede Idealisierung
nationaler Besonderheiten und das Übertreiben deren Be-

deutung; jeden Lokalismus und Lokalpatriotismus; jede Er-

wähnung der alten Traditionen und deren Lobpreisung; und,
last not least, jede Übertretung bei der Auswahl der leni-

nistischen Kader (d. h. Angestellten). Man müsse

kämpfen für: Den Austausch von Kadern, für die Ab-

schwächung des nationalen Eifers, für die Internationalisie-

rung des Denkens (wozu die Versetzungen der Einwohner

von Erfolg seien) und für die Einrichtung neuer ökonomischer

Zonen, welche für die Abschaffung von einheimischen Be-

sonderheiten, für die Beseitigung der Grenzen und Verdün-

nung des Nationalismus helfe.

Das sind die Hauptthemen der Konferenz in Frunze, die

aus den Darlegungen des „Kommunist sovetskoj Latvii" zu

ersehensind.Wenn man die schönenVerschleierungen etwas

zur Seite schiebt, sieht man diewahreZielsetzung.
Sie ist kurz und klar: Die Völker sollen gemischt werden, sie

sollen zusammenfließen und mit dem großen russischen

Volke, das dem Kommunismus dient und die höhere in-

ternationale Sprache gebildet hat.*) Die Frage ist nur, wie

man zu diesem Ziele gelangen kann?

Wie wir wissen, sterben die Sprachen und Nationalitäten

nicht so leicht aus sich selbst aus. Deshalb ist das Dogma
von einer Sprache in sozialistischer oder kommunistischer

Gesellschaft entwederauf utopischem Glaubenoder auf Ge-

waltanwendung gebaut. Jeder Sprachforscher weiß, daß die

Sprachen sich wirklich langsam verändern. Die deutsche Um-

gangssprache hat z. B. ihren Wortschatz während des

2. Weltkrieges und in der Nachkriegsperiode um viele Tau-

sende von Wörtern bereichert (44), doch ist sie deshalb

weder gestorben noch eine andere Sprache geworden.
Immer noch ist sie nur die deutsche Sprache. Und so ist es

*) Ähnliche Gedanken über den bolschewistischen Standpunkt betref-

fend die Nationalitätenfrage gibt es in einer dokumentarischen

Schilderung schon aus dem Dahre 1940. Vgl. Latgalu darbeibas do-

kumentācija 1963, S. 130—131.

44) Vgl. Küpper: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache I—III,

Hamburg 1955—1964.
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mit allen Sprachen. Das wußten schon vor 100 Dohren die

alten Russifkatoren, und das wissen heute wohl auch die

bolschewistischen Ideologen. Darum kann man ihre Mci-

Ivan Petrovič Kornilov
— einer

der größten Ideologen und eifrig-

sten Russifikatoren in der za-

ristischen Zeit.

nung verstehen, daß das

Wort „Absterben", Aus-

rottung mit Gewalt bedeu-

tet; „internationale Spra-
che" die russische Sprache
ist und daß das „internatio-

nale Denken" der freiwilli-

gen Russifizierung gleicht.

In der Tat gibt es keinen

größeren Unterschied zwi-

schen den alten zaristi-

schen Russifikatoren und

den neuen sowjetischen
Vollziehern der Umvolkung.
Beide arbeiten für dassel-

be Ziel, nur in verschiede-

nen Zeiten und in verschie-

denen Verhältnissen.

Manchmal sieht es so

aus, als ob die Bolschewi-

sten nur das alte panslawi-
stische Programm durch-

führten.

Welchen Inhalt das alte Programm hatte, können

wir aus den Schriften des ehemaligen Kurators im Wilnaer

Lehrbezirk, D. P. Kornilov entnehmen (45). Vor hundert

Dohren gab er seine Rapporte an das Bildungsministerium
in Petersburg ab und machte gewisse Vorschläge für die

Verbesserung der Russifizierung im Nordwestlichen Gebiet.

Seine Gedanken waren folgende:

1.) Alle einheimischen Lehrer sollen entlassen und ihre

Plätze mit Russen besetzt werden (also ein richtiger Aus-

tausch von Kadern).

45) J. P. Kornilov: K istorii Vilenskago učebnago okruga za 1863

—1868. g. S. Pb. 1898.
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2.) Das Nordwestliche Gebiet ist mit Russen zu koloni-

sieren (S. 236—239). Jetzt heißt es „brüderliche Hilfe zu

leisten".

3.) Die Anzahl der russischen Schulen zu heben (ent-
spricht dem jetzigen Gedanken, gemischte Schulen einzu-

richten und den Internationalismus zu fördern).

4.) Hunderttausende von russischen Büchern auf dem

Nordwestlichen Gebiet zu verbreiten (ist gleich der „sozia-
listischen Aufklärung").

5.) Die Kontrolle über das örtliche Kulturleben der russi-

schen Geistlichkeit (jetzt Partei) zu unterstellen.

6.) Die örtlichen „narecija" — d. h. die einheimischen

Sprachen seien keine ausgebildeten Sprachen und seien

nicht für die Wissenschaft geeignet. Deshalb bevorzugen
die Einwohner die russische Sprache. (Demnach hat es schon

in der damaligen halbfeudalen Gesellschaft Versuche ge-
geben, in eine „höhere Sprache" freiwillig überzugehen!).

7.) Das fremde Element, d. h. die nichtrussischen Völker

sollten mit den übrigen Teilen des Imperiums „im Sinne

der Russifizierung" (v smysle obrusenija naselenija, S. 110)
verschmolzen werden. (Dieser Punkt kann jetzt als „Annähe-

rung" der Völker paraphrasiert werden).

8.) Alle geschichtlichen, archäologischen, ethnographi-
schen und statistischen Fragen sollten von dem Standpunkt
beleuchtet werden, daß sie die Gefühle aufwärmen und

die Liebe zu allem Russischen heben können (S. 121).

9.) Für die Erziehung hat Kornilow folgende Richtlinien ge-

geben: Die Erziehung solle den russischen Geist intensivie-

ren, die russische Vergangenkeit verschönern, die russische

Kultur hervorheben, die Liebe zu allem Russischen, zum

Kaiser und zum Vaterland festigen. (Jetzt heißt es: die

Liebe zum Russenturn, zum Bolschewismus und zur Sowjet-
union, welche die unabänderlichen Bestandteile des So-

wjetpatriotismus sind!)
Das waren die Hauptpunkte im Kornilov'schen Russifizie-

rungsprogramm, das er mit seinen Rapporten dem Bil-
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Dungsministerium vorgelegt hatte, Kornilov sprach in voll-

ständiger Aufrichtigkeit, seine Gedanken waren mit russi-

schem Patriotismus gefüllt und realistisch verfaßt. Sie waren

maßgebend für die ganze „Muravjev'sche Epoche".

Die neue, bolschewistische Epoche — erinnert sie uns

nicht an die alte von Muravjev? Natürlich, das Wesen der

Dinge ist dasselbe: Nur die Form ist verändert, mit neuen

Begriffen bekleidet und betrügerisch vollendet.

Doch die Bolschewisten zeigen nie ihr wahres Gesicht.

Sie umgeben ihr Ziel betreffend die Nationalitätenpolitik mit

unklaren Worten und nichtssagenden Begriffen, welche sie

später nach ihrem Belieben deuten können. Es ist klar, daß

die nationalen Beziehungen in der Sowjetunion aus gegen-

seitigen Kämpfen zwischen der Großmacht und ihren Minori-

täten bestehen. Die Minoritäten wollen ihre nationale Iden-

tität beibehalten. Jeder bewußte Nationalismus trägt in sich

machtvolle Triebkräfte, die die stärksten Hindernisse gegen

die Vorherrschaft eines Landes über ein anderes darstel-

len. Das wissen auch die Bolschewisten und deshalb be-

kämpfen sie das nationale Bewußtsein der kleinen Völker

mit allen Mitteln. Und da in diesen Kulturkämpfen die Rus-

sen den baltischen Minoritäten unterlegen sind, nehmen sie

immer die administrative, polizeiliche und militärische Macht

zur Hilfe. Nicht die russische Propaganda ist so gefährlich,
sondern die russische Aggressivität und ihre koloniale

Macht.

Die baltischen Völker sind vor 20 Jahren Opfer des russi-

schen Kolonialismus geworden und in ihren Ländern herrscht

jetzt unter dem Deckmantel des Sowjetpatriotismus der in-

tolerante russische Nationalismus, der keine Mittel scheut,

um die einheimischen Völker allmählich auszurotten.
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Aļberts Spōgis

PAR MYUSU TAUTAS DZĪSMEM

I

TAUTAS DZIŠMU BYUTISKAIS

1. Tautas dzīšmu byutiskais gryusi tverams. Ka te

runa par dzīsmem, tys tyuleit skaidrys. Bet tikleidz

šū jēdzīni pīškiram tautai, tai nazynom, voi te ir runa

par tautas dzīžamom dzīsmem voi par tautas sacarā-

tom dzīsmem. Līkās, obas īspējas byus apvīno jamas,

jo tautas dzīsmes ir vysas tautas radeitas, tös atspū-

guļoj tautas genija godu symtu skrējīni un atver tau-

tas dvēseles dziļūs saturus söp'u un prīcas izpausmēs.
Dvēseles nūskaņa nagrybüt izspruka nu mutes un iz-

skanēja dzīsmē. Tai dzīžamos tautas dzīsmes ir eista

tautas dzeja šo vörda izpratnē, lai gon tös anonimira-

deitas.

2. Dzeja par sevi vystyvök runoj uz jyutom. Un

tautas dzeja ir teira jyutu dzeja, kas izsoka atsevišķo

un vysas tautas dvēseles nūskaņas. Vēļ vairök: te at-

klöjam sova laika tautas dvēseles atteisteibas nianses

un vyspör cylväka kulturalū īvērzi. Tautas dzīsmēs

runoj myusu vēsturyskais sencis sova laika mēlē un

melodijā. Zynoms, globojūtīs nu mutes mutē, daudz

kas pasaceits cytaiž, aizmērsts un atmasts. Tok tautas

dvēseles byutiskö nūskaņa navar izamaineit leidz na-

pazeišonai.
Jo runa ir par myusu tautas dzīsmem, tod jöso-

ka, ka tös röda vīgli tveramas vysas tautas nūskaņas
dažaidos situacijös. Myusu tautai vajadzēja, gryutä
dorbā ejūt, dreiž pasaceit sovu sirdi ūtram, tys trešam

utt. Jai nabeja laika gari fantazēt sovas söp'u deta-

ļas garūs eposūs. Atsevišķais pasaceja sovu pördzeivö-

tū, pīdzeivotū voi dvēseles kuražu, tū pagyva cyts,

pīlyka šovus īspaidus, un tai aizgöja tautas mutē —

palyka par vysas tautas dzīsmi. Tös ir patīsas sajyu-
tas, rodušos tautas prīcā, mūkos un speitā, izsaceitas
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vīnkoršūs un tūmār gleznainūs vördüs. Genijs vysu

pasoka vīgli. Tai myusu tautas genijs kai rūtaļā pa-

saceja tautas dvēseles sajyusmu voi bādu — atstojūt
dvēseles nūspīdumus paaudžu paaudzēm. Tys nūzei-

moj — tautas dzeja ir ari mökslas dzeja. Bet tei nav

mērejama ar klasiskos dzejas mārauklu. Zynoma ly-
kumeiba tamā atrūnama. Bet tei nav möksleigi radei-

ta, dreižēk — genija īdvesmē poša rodusēs.

Lelais tautas dzīšmu pyurs nav radīs dažos godu
desmitēs. Varim drūši saceit: tys ir tautas tyukstūš-
gadeigais gora pyurs. Pi tam jökonstatej, ka tautas

dzīšmu saturs un jyutu grozums godu symtu tecē-

jumā nav izamainejis voi atškeidis, bet gon pīsajēmis
grūdumā un konkreteibā. Ar godim auguse tautas poš-
apziņa. Atmūdas laikūs tei styngri pībrīduse (beja
ari sovs nübyrums, jo daži inteliģenti aizalīdze sovas

tautas). Tautas kūduls palyka vasals, un tautas dzīs-

mes beja lobökö medicina vysös bādos un tryukumä.
Tai izskanēja tautas nadīnas lobökas nökutnes cerei-

bu simfonijā, kū raksteja poša tauta sovai namērstei-

bai.

3. Tautas dzīsmes ir myusu tautas dvēseles rū-

taļa. Mes tū saucam par rūtēšonu. Rūtošona beja pyl-
nas sirds ~izlīšona". Rütötöjas nabeja tikai jaunas
meitines nabēdeibā. Rūtot nūzeimoj a — atvērt dvē-

seli prīcai un gavilēm. Un tai dzīsme kai rūtošona ir

vīns namökslöts dvēseles prīcas izpausmes veids. Tei

ir tautaspyrmatnejüssajyutu un sajyusmas rūtaļa da-

beigā totālā skaneiguma improvizācijā, 'taidas rūtē-

šonas dziņas ir tikai veseleigom tautom. Dzīšmu da-

beigumu aplicynoj melodija, rytms, kas jimts arvīn

konkrētu īspaidu atdarē. Pördzeivöjumu ītērpe vēr-

dūs. Sēka dzīdēt. Dzīsmē izaleidzynöja dabiskais vör-

du plyudums un elpas garums — rodös dzīžama dzīs-

me kai vysas tautas objektivs monts.

Tēpēc var saceit, ka tautas dzīšmu byutiskais ir

tautas nacionālos dvēseles rūtaļa un jös īpatnējo sa-

tura parāde kūpejā mēkslas dorbā. Nu tautas dvēseļu

dziļumim tös rūdās, aug un veidojās, un tautas dvē-

selēs tēs uzagloboj nēkušom paaudzēm. Tauta mani-
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festej — rūtoj — vīnkoršā, patīsā, vysim saprūtamā
un navyltötä pošizteiksmē — tautas dzīsmēs. Rūtošo-

na ir atsevišķo puškošonēs ar kūpejū dvēseles skais-

tumu; tei ir ari pošas tautas dvēseles vaļa kotrā eksi-

stences situācijā.

4. Tautas dzīsmēs atrūnamtautas dvēseles atspul-

gu, jo tēs rodös kai mechaniska tautas gora speitei-
bas atbilde pret gora mūceitējim vērgu laikūs. Tau-

tas dzīsmes tēpēc ir myusu tautas dzeivē gora vīnei-

bas manifestācija. Ari pats nūsaukums ~tautas dzīs-

mes" līcynoj izcelsmes byutiskü, ka te dūmota tautas

gora manifestācija. Pyrmais šaidu apzeimējumu īvede

jau Herders, lai atškērtu eistēs tautas dzīsmes nu da-

žaidom ziņgem. Pādejēs īsavīse kai „mökslas dzeja"

ceiņai pret tautas dzīsmem. Herders söce vökt un pē-
teit dažaidu tautu dzīsmes un tai atklöja, ka tös satur

kotras tautas dvēseles byutiskü seju īvārojamā piļnei-
bā. Tautas dzīsmes jys nūsauce par ~tautu dvēseļu
bolsim". Tai socēs tautas dzīšmu krošona un pētei-
šona pi vysom tautom.

5. Eistajom tautas dzīsmem jöbyun dzīžamom, jo
tikai tai torn ir rūtošonas jāga. Ar saceišonu vīn dzīs-

me nasnīdz vajadzeigū farsu un naapmīrynoj ni atse-

višķu saceitöju, ni klauseitöjus. Pi saceišonas voi at-

skaites kai deklamācijā tikai vīna persona aktivi dor-

bojās, cyti ir pasivi klauseitöji. Tys garlaikoj. Tikai

kūpejā dzīsmē sēc silt sirdis un vīna aizraun ūtru.

Ari Herders uzsvēre, ka tikai dzīžama tautas dzīsme

ir eista tautas dzīsme, kas paver tautas dvēseles inti-

mitātes.

Seņēk tautas dzīsmes beja golvonö vokalös muzy-

kas jyusma. Dzīdoja personeigai dvēseles prīcai, ko-

lektīvai sajyusmai, svātku jyusmä un ari Dīva gūdam.

Zynoms, tautas dzīsmes nabeja bazneicā dzīžamēs go-

reigös dzīsmes, vysmoz mums pazeistamös tautas

dzīsmes nā. Bet zynoma reliģiska īvērze, ticeibas ce-

ments, pamati un pērlīceiba, dvēseles slopes, ilgas un

svātlaime skaidri izdzīdota. Tai myusu tautas dzīsmes

ir ari tautasreliģiozitātes līcineicas cauri godusymtim.

Dzīdoja par vysu, tok dvēseles ceistums un svātlaime
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Beja golvonais. Par tū dzīdoja ar sova veida etosu.

Tei nabeja vairs rūtošona taidā nūzeimē kai nabēdei-

gā sajyusmä, tei beja individa dvēseles porlīceibas, ti-

ceibas un cereibas manifestācija. Dvēsele cytaiž na-

var, navar vysod sevī nūsacīst, jai jēizapauž uz ērīni,

jöpasoka cytim sova laime un aplaimētējs. Tai tautas

dvēsele pasaceja sovu ticeibas aplīceibu dzīsmē un

rūtā.

6. Vīnkēršēs tautas dzīsmes ir kai vīnkēršēs lauku

pučeites: peipineites, bezdeleigacteņas un naktineicas.

Tēs ir napretenciozas, bet tūmār ir naaizmērstami

skaistas, skaistas taišni sovā vīntīseigumā. Šei vīnkēr-

šeiba pajām sovā varā un nalaiž vaļā, cikom naat-

zeistam sovā sirdī, ka tēs mīļojam un naaizmērssim

vysai dzeivei.

Tautas dzīšmu eisais pants sevī slēp zynomu ma-

gyskumu, kas kaut cik atsaklēj melodikā. Tī ir mozi

panteni, bet bezgola bogēti saturā un skaneibā. Tur

atrūnam vysu dzeivi, kas byuteibä līkās tik vīnkērša,
tūmār nūslāpumaina un skaista. Tautas dzīsmes sevī

slēp tautas dvēseles spākus: grybu, ilgas, cereibas,

fantāziju. Tai tautas slēņu byutiskais sasagloboj pa-
audzēs. Tautanav palīkūša monumentalitate par sevi,
tauta aizplyust laika upē, un nikas lels napalyktu.
Tik pīraksteita tautas dzīsme palīk kaida tautas pe-

rioda līcineica myužeigim laikim. Tai atrūnam pat

vysas tautas byutiskü roksturu — tautas dvēseles nū-

spīdumus vördu symbolüs. Tik tai varim ari sprīst par

tautas dvēseles vērteibom un atteisteibas gaitu godu
tecējumā. Mes napazeitu myusu seņču dvēseles bez

tautas dzīsmem. Bet lai izaceļ vysas jūs bogöteibas
— dvēseles skaistī spörni un līksmes rūtaļas. Dvēsele

pasaglöb šamā saulē nu aizmērsteibas taišni tautas

dzīsmēs, jo tös ir sova veida piļneibas mēkslas dorbs

vördu un skaneibas burveiguma totalitatē. Varbyut
kaidam liksīs sentimentāli tai dūmot, vērtēt un ska-

teit. Lai tys īsaklausa tautas dzīšmu vitalitātē un tau-

tas genija vērsmē, kas breižim nav apklusynoms. Koč

vītom atrūnam naivitates īzeimes, tūmār tei ir vēr-

teiga dzeja par sevi dabiskā atraisē. Tai tauta īpa-
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zeist soyas dvēseles spakus un tvs elementāru voi spe-

cifisku vērteibu.

Vēļ vairök — te var runöt pat par zynomu tautas

dvēseles nūslāpumainū spāku izpausmi — dionizysku
rūtaļas veidu, kai tū sovös tautas poēzijas apcerēs

aprödejis Richards Vāgners. Tei ir tautas dvēseles dy-
namika, kas vysūs laikūs gon mozēkā mārā izalauž

poēzijā. Tai vārojam tautas zamapziņas sloņus, īpa-
zeistam jös dvēselē snaudušūs spākus.

7. Eistös tautas dzīsmes ogrök dzīdoja vysa tauta.

Tūreiz tös sauce par ~körklu dzīsmem" — atškireibā

nu Dīva dzīsmem, dzīžamom Dīva gūdam. Ite izsacei-

ta lela gudreiba — dziļa tautas filozofija. Dīva dzīs-

mes nadzīd, kur pasagoda, tös dzīd bazneicā voi zyno-
mā reizē sātā. Tautas dzīsmes dzīdoja bīži un pi vy-
saidim dorbim kai napīcīšameibu — tēs beja ikdīniš-

ka parēdeiba. Ka tēs sēce saukt par „körklu dzīs-

mem", te tauta deve saleidzynöjumu ar kērklu, kas

nav nikaids dižciļteigs kūks, tū sastūp vysur, taipat
kai tautas dzīsmes dzīd vysur — vysüs dzeives cele-

ņūs. īpatnēji, ka bīžo dzīdošona tautas dzīsmes nanū-

plycynöja, kai tys ir ar ziņgem, ka pēc zynoma laika

rībēs jemt mutē.Palikušais, vērteigais saturs devetorn

jāgu, tös styprynöja tautu kungu rejös un teirumūs,

borgūs spaidūs un vorgūs.

Ar dzīsmem mes izaugom, tamös īaugom, un vēļ

šudiņ ausīs skaņ tūs skaneiba mötes atmiņā. Na tikai

„körklu dzīsmes" vīn, kai jei sauce tautas dzīsmes,
bet vysvairök goreigös dzīsmes vysaidüs dzeives brei-

žūs un svātkūs palykušas pīmiņā. Jei beja socēja un

vadeitöja. Sprēde pi rateņa voi aude un dzīdoja. Un

bārni dzīdējom leidza. Un maņ nikod naapnyka klau-

seitīs un leidzdzīdot. Pēc tam es vīns pats vysus šūs

dzērdātūs meļdeņus pi sevis vylku un izsviļpovu stuņ-
dem ilgi, cikom mute palyka sausa un steivs kokls.

Pröti köreigi tvēre kotru jaunu skaņu, vördu tyvökä
un tölökä apkērtnē — topa cylväks. Poēzija nabeja
tikai dēļ gudrim, augsti školotim; ari zemnīks sapro-
ta dzīsmes burveibu un saskateja Raja vörtus gora

līksmeibā. Topēc tik vīn dzīdoja! O, kur tagad tēs
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dzīšmu stuņdes garajūs zīmas vokorūs! O, kur vīna

daļa vacös audzes dainötöju nazynomä tölumä! Tös

sātas dreiž byus jau sabrukušas, kurös vēļ pyrms pā-
dejö lelö kara tik skaneigi skanēja dzīsmes, tī kūki

nūcērsti, zam kurim leigēja talcinīki. Kas te nūteik?

Kur vyss grīžās? Vairs naskaņ dzīsmes tai ni dzim-

tinē, ni bāguleibā. Kopēc? Kai tys īspējams? Voi tau-

ta deģenerējās? Voi tauta poša grib izneikt, pazaudēt
sovu byutiskü — dzīšmu dvēseli? Voi tauta aizcērsta

saknēs?

Kaidreizejā dzīdošonā es sagyvu tū skaneigū su-

dobra breinumputnu, kas slēpēs tautas dzīsmēs. Syltā

Jēņu naktīnūsalaide tys uz muna plača, ūrkše pi auss

un spīdze ar vysim seņču bolsim. Ot pasauļa brei-

nums jaunam puiskynam! — kod atsaver lēlēs dzei-

ves grömota. Bet tod kai pēc būra mējīņa — vyss

apklusa. Tik lelgoboli satrycynöja pamali un brīs-

meigī tārauda putni nese nēvi un guni mīrmīleigai
tautai. Apkēve tī tautas dzīšmu putnus — dvēseles

breiveibas un skaistuma ilgas, mes solom un treisē-

jom. Maršēja apkoltim zöbokim, samyna mozös lauku

bezdeleigacteņas. Sopēja dvēsele un rātas . . .

8. Uzraksteitais vairs nav pyrmatnejais, kas iz-

skanēja kaidreiz dzīsmē. Tei ir tikai loba voi napiļ-
neiga dzērdātē abstrakcija. Varbyut tikai daleji mo-

numentālais uztvarts, byutiskais pazaudāts. Pasacei-

tais ir jau daleji raksteitöja pörveidöts, jö spējom pī-
mārēts. Varbyut jys ir gribējis piļneigi uzraksteit, bet

nav varējis. Uzraksteitais ir dzīsmes oriģināla tryu-

ceiga kopija, par cik tū spējis uztvert un īmyužynot
raksteitöjs — protokolists. Taitod tautas dzīšmu uz-

raksteitöjs ir orginalös teikšonas voi dzīsmes lobs voi

vöjs protokoleitöjs. Konkretū skaneibu un izteiksmi

nav nimoz īspējams uzraksteit, tū varātu snēgt vīnei-

gi skaņu plate — konservē. Bet tūreiz, kod tautas

dzīsmes pīraksteja, taidu īspēju vēļ nabeja voi vālok

— tū vēļ moz praktizēja, vysmoz nalītoja šaidom va-

jadzeibom. Atseviškūs pogostu dialektiskos atškireibas

tikai rātais varēja piļneigi uzraksteit vördu abstrak-

cijā. Naīspējami tū vairs piļneigi restaurēt. Tai tautas
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dzīšmu byutiskais laika ivarojami izamainejis voi

pörmaineits.

Šod un tod mes vēļ padzīdim tautas dzīsmes, bet

pošu dzīšmu byutyskais arvīn vairök palīk nūvērtā.

Nadzīdota reikle „iryusej". Nav vairs senyskös ska-

neibas, nav rjyutas, nav izpratnes. Tai aizsērej tautas

dzīšmu bolss tautā. Mes izamainom. Nav vairs dzērk-

stūšē tautyskuma olūteņa; modernysma un svešuma

dyuņas aizsadz dzeiveibas dzeislu, un mes palīkam ar-

vīn svešoki vacajam tautas kūdulam. Mes atsateistom.

Mēkslas dzeja un kompozicijas pajām cylväka byu-
tiskü. Vīna daļa napasaceļ tik augši — apsamīrynoj
ar sentimentālajom ziņgem un šlāgerim. Tēs it kai

daleji pērīt par tautas dzīsmem. Ari ogrök pazyna

ziņģes. Daži vēcēji pīrakstejuši ari taidus pantus pi
tautas dzīsmem. Bet tūs var vīgli atsējot kai sānolas

nu gryudim.

S. Tautas dzīšmu vokālo realitāte tautas mutē iza-

beidz, tēs pērīt „imaginarajä muzejā" — myusu tau-

tas dzīšmu bīzūs sējumūs. Tautas dzīšmu pyrmöt-
nejais izamaina sovā byuteibä: vysas tautas kora —

dzīdēšonas procesa kai īkšejas napīcīšameibas — vītā

nēk enklave, dzīdēšona mozūs puļceņūs, kur daži veļ
grib saglobēt vacū „bolsu". Modernūs rytmu un šlā-

geru plyudi pērskaņ vērgē tautas dzīšmu strauteņa

burbuļēšonu, kas iztak nu antikvariāta — myusu tau-

tas dzīšmu sējumim. Kab varātu mes vēļ saglobēt itū

mozū strauteņu! Mes padzīdim dabiskā plyudumä ti-

kai zynomä ~jautrā puļceņā" (kas par sevi ari nav

nimoz slykta līta, jo tikai naizīt uz „bļausteišonūs").
Bet cytod mums vairs nav vaļas un kuražas. Mes stei-

dzamēs pēc civilizācijas konfektes,mes kaunejamēs nu

vacös mötes bolsa. Mes nadzīdim vairs pi dorba, narū-

tojam izbraukumus, közös un cytūs gūdūs. Tei ir iz-

niceibas zeime myusu tradicijös. Naleidz komponistu
centīni — pörskanöt tautas dzīsmes jaunā skaneibā.

Zynoms, kaut cik jau saglöbam nu ogrökö. Bet kaida

steiga myusüs nütryukuse, kaida zamapziņas dzeisla

aizsērējuse. Tautas dzīšmu byutiskais mums pamo-

zam izsleid nu pērstim. Mes palīkam nabadzeigi, koč

mums plašs tautas dzīšmu pyurs.
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II

TAUTASDZĪMU IZCELSME UN SAGLOBOŠONA

10. Latgalim tautas poēzija beja vīneigē breivö go-
ra rūsme godu symtim ilgi, cikom 20. godsymta söku-

mā rodös grömotu drukas īspējas. Te pīdar dzīsmes,

pösokas, meikles, parunas v. c, kas deve tautai gora
veldzi. Vysspöceigök siļdeja un vīnoja kūpēji dzīža-

mös tautas dzīsmes. Tai dzīsmes uzturēja tautā mūšu

goru un zynomu jaunradi, kai ari deve iztureibu

gryutajüs vörgüs.
Tauta dzīdējuse ceistā prīcā nu napasokomim lai-

kim. Ari sovu gudreibu un dzeives ziņu tauta īlykuse
sovēs dzīsmēs. Tai tautas dzīsmes varim tvert kai

myusu tautas filozofijas, reliģiskos dzeives apceres,
mökslu un zynösonu kompleksu. Nikur nikas natyka
raksteits; vysu gudreibu vīna paaudze nūdeve nöku-

šai mutes vērdim. Un tai tys turpynöjös godu symtus
un tyukstūšas ilgi. Un tikai pagējušo godu symta ūtrā

pusē jau sēce tautas dzīsmes pīraksteit myusu tautas

dzīsminīki. Pīraksteja un dokumentēja saceitēja iz-

lūksnē. Bet šys pyrmais pīraksteitais lelēkū daļu
vairs nav sasaglobējis, lai tū varātu izmontēt un iz-

vērtēt.

11. Tautas dzīšmu izcelsmes vacumu gryusi nūsa-

ceit, jo nav nikaidu rakstisku gadejumu, kas un kam

tēs dzīdējis. Un tai apmāram jyut atteiceigē laikmata

elpu. Bet tei nav vairs piļneigi posokoma. Godu sym-
tu gaitā izamainejis ogrēkēs volūdas byutiskais. Se-

kojušūs godu symtüs jaunī ļauds vacūs vördus iz-

maineja ar jaunökim, vīglēk izrunojamim un tyvö-
kim. Varbyut aizamērsa kaida agrēka volūdas nianse,
kaids vörds, tod meklēja un atroda jaunu. Volūda iva-

rojami izamaina pat vīnā paaudzē; daudzūs godu
symtüs daudz kas pörsamaina volūdas jēdzīniskajā un

formös. Taitod — daudz kas aizmērsts un nasaceļs, jo
nav fiksāts palīkūšā veidā — materiāli, bet mutes

vērdim naīspējami namaineigi sagloböt kaidas gora

vērteibas, t. i., volūdu un tautas dzīsmes. Tys nūzei-

moj, ka myusu tautas dzīsmes navarēja sasagloböt nu
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ļuti senim laikim. Zynoms, tauta dzīdoja jau nu naat-

mynamim laikim, bet nu tö nikas nav sasaglobojis.

12, Tikai pēc uzraksteišonas varēja soktīs cytaiž
napīejamēs tautas pagötnes pētnīceiba. Bet pētnīcei-
bas dorbs vēļ mums nabeja īvērzeits pareizos slīdēs.

Daži pētnīki meklēja tautas dzīsmēs romantisku

ijyusmu voi mēkslas dzeju, bet napīvērse vajadzeigū
vēreibu tur atrūnamom dziļom dvēseles problemom.
Tai pētnīceibas dorbs pi tautas dzīsmem vēļ nav

nūslāgts. Lobus pētnīceibas prīkšdorbus un cisu tau-

tas dzīšmu kristalizāciju izvedis Miķelis Bukšs gro-
motā ~Seņču pasaule". Bet vēļ byutu daudz doroms

myusu tautas dvēseles īpatneibuun rūtēšonas inter-

pretācijā. Materiāla savēkts ir daudz, bet tys nav ap-
strēdēts.

13. Šudiņ dzīžamēs tautas dzīsmes kai tautas gora
manifestu ogrēkā izpratnē napīlītoj. Rodös tik daudz

vysaidu aizstējēju, kas pamozam tautas līksmi nūvēr-

zeja cytur. Voi tautas dzīsmes pīdzeivēs jaunatdzim-
šonu? Līkās, vācajā veidā vairs nā. Vēļ Latvijas

breivvaļsts laikā vītom pīkūpe eistu tautas ~dzīšmu
karu" dažaidūs gūdūs voi tolku dorbūs. Tys beja ari

vyss. Bet tys vēļ beja kaut kas. Vacī tāvi un mötes

zynöja labi daudz dzīšmu. Jī dzīdoja vysūs gadeju-
mūs. Jaunī vairs nabeja tik olkoni pēc dzīsmem, tikai

rātais īsamoceja mozu daleņu nu vacūs ļaužu pyura.
Kam vajadzēja lauzeit golvu un mēceitīs, ka vysu va-

rēja pīraksteit. Tod vēļ vīgli beja pīraksteit un vökt

tautas dzīsmes. Lelū dzīšmu vairumu ari tai pīrakste-
ja gon škoļnīki, gon studenti, gon cyti interesenti.

Tautas dzīsmes pörgöja archivā.

Šymā laikā daļa tautas dzīšmu pasamūda jaunai
dzeivei myusu komponistu apströdöjumä par dzīža-

mom dzīsmem voi muzykas gobolim jaunā apdarē un

sabolsojumā. Tai tautas dzīšmu skaneigais elements

īsadzērksteja komponistu ģenialitātē par brözmainom

tautas melodikas atdzimšonas līsmem. Tēs siļdeja un

aplaimoja vysus. Nav nivīnu dzīšmu svātku un ni-

vīna koncerta bez tautas melodiju apströdöjumu uz-

vadumim. Un šam dorbam pi tautas melodikas at-

dzimšonas jaunā skaneibā jösaturpynoj ar vēļ leloku
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etosu. Myusu komponistim jöuzbur tautas dvēseles

senyskö skaneiba samārā modernā jaunmotā. Tautys-
kū lūceņu nadreikst pērstīpt uzspīsti modernā veidā,

jo todJautas dvēseles byutiskö krösaineiba nabyus
eista. Utrys tautas dzīšmu prīcas eksistences veids

šudiņ vēļ ir dažaidēs kūpejēs sanēksmēs, lelokā voi

mozēkā sabīdreibā, kur dažreiz padzīdim pa tautas

dzīsmei. Kaidreiz klētasūšī teišam īsylst dzīšmu prīcā,
un tai rit dzīsme pēc dzīsmes. Te der vairök uzmanei-

bas pošai izpildes skaneibai, lai nabūjotu melodiju
eistumu. Garajūs svešuma godūs šys tys aizamērsis.

Ir labi, ka vairök padzīd korūs. Taidi dzīdotēji var va-

karēšonā skaisti padzīdēt napratēju prīcai, lai ari jī
pasavuica. Tai var gyut navyltötu dzīšmu prīcu, jo
atsaver tautas kūpejais dvēseliskums — radnīceiga
līksmes prīca sovā īpatajā gaisūtnē.

Kai jauna naizmontöta īspēja varātu byut ceļo-
toju dzīsme. Tagad voi kotrā nedēļas nūgalē izbrau-

cam zaļumūs, jaunötne. izīt pastaigös pa mežim un

kolnim puļceņūs. Myus vysur var pavadeit tautas

dzīsmes. Nav tai, ka jaunī nagrybätu dzīdot tautas

dzīsmes. Jī dzīd cīši labpröt. Bet daudzi naprūt un

topēc kaunējās. Jaunētni byutu vairök jopīsaista ko-

rim, jaunötnes organizacijom un grupom jēreikoj
tautas dzīšmu vokori ar saceņseibom dzīdošonā. Tai

varātu daudz dareit tautas dzīšmu popularizēšonā un

jaunatskanē.
Daudz var paleidzet ari tautas dzīšmu konservē

— skaņu plates. Tēs šudiņ jējam nūpītni. Jaunī löga
naprūt meļdeņus. Ar skaņu plašu paleidzeibu var

īmoceit bārnim un jaunīšim tautas dzīsmes, jo vacö-

ku bolsi naskaneigi voi pošim pīsamērsis. Parosti va-

cöki jau nu mozom dīnom mēceis bārnim tautas dzīs-

mes, bet, dzīžūt skaņu plates pavadejumā, lobök pī-
rass pi pareiza meļdeņa un rytma. Tautas dzīsmes pa-

vērs bārnim latvyskü breinumu, jī apgyus tautas

dvēseles bolvas. Tautas dzīsmēs spēceigs audzynötöjs
moments: tautas dvēselisko montöjuma pörjemsona
nu paaudzes uz paaudzi; cilvēces goreigūs vērteibu

apziņa un īpazeišona par sevi. Pörjemsona navar nū-

tikt momentāni, vajadzeigs laiks, pacīteiba, gataveiba
nūdūt un pörjemt. Taitod — ryupeigi jopīīt nu obom
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pusēm, ar sirdi un mīlesteibu jēnūdūd un jöpaleidz
uzjemt. Un jaunajim ar ilgom un dedzeibu byutu

jöuzjam tāvtāvu montējums.

14. Myusu tautas dzīsmēs slēpās lelas bogēteibas
un dziļi dvēseliski momenti. Latvīšu tautas dzīšmu

burveiba apjēme pryušus: Hamaniun Herderi tai, ka

jī gyva īspaidus nu myusu dzīsmem vysam myuzam.

Hamaņs pyrmais pamaneja īpatnējos, vīnkēršēs ryt~
mikas īpašeibas tautas dzīsmēs un pileidzynöja Ho-

mēra monotoniskajim metrim. Hamaņs beja Ruso

ītekmēts dobas filozofs, kas saskateja dzejas pyrmolü-
tus taišni tautas dzīsmēs. Šaidā izpratnē jys praseja

dabysku bilžu volūdu poēzijā ar vysom pīdīneigom,
namēkslētom dvēseles pausmem. Hamaņa uztverē

~poēzija ir cylväku dzymuma mötes volūda". Taitod

— poēzija ir cylväkam byutiska līksme. Un tautas

dzīsmes ir mums napazeistamö myusu seņču poēzija.
Taidu porlīceibu Hamaņs beja givis nu latvīšu tautas

dzīsmem, nūklauseitom latvīšu svātkūs un pi dažai-

dim dorbim. Tūreiz vēļ varēja atrast pyrmatnejü tau-

tas dvēseles spāku rūtēšonas eksistencionalā momen-

tā kai seneju poēziju, kas izapaude dzīšmu, muzykas
un dejas kusteibu kūprūtaļā. Cyta veida senyskü tau-

tas spāku konstatēja dzīsmem pavadeitūs ikdīnas dor-

būs — kur vīn göja tautu meita, tur i dzīdoja. Varēja
konstatēt ari sovas rytmiskas pavodskaņas pi kotra

dorba kai tautas individualitātes pazeimes, t. i., kas

latvīšim beja parostas.

Hamaņs pīvede Herderi pi latvīšu tautas dzīsmēs

apslāpto tautas genija un mistisko seņču rūtaļas go-

ra. Herders göja daudz tölök par Hamani, jys pasöce
tautas dzīsmēs meklēt poēzijas dziļumus un senyskü
skaneibu. Herders beja Hamaņa škoļnīks. Ari jys
īsēce ar Ruso studijom, bet tod pörgöja kai Hamaņs

uz angļu filozofu un rakstnīku dorbim. Sovā atteistei-

bā ari Herders gyust palīkūšus īspaidus Reigas pe-

riodā — nu latvīšu tautas dzīsmem. Herders sēc

meklēt dabiskos dzej as olūtus lirikas navyltötas piļnei-
bas apgivei ar psychologiskas analizēs paleidzeibu.
Un jys maklātū nūslāpumu atrūn tautas senejos dzīs-

mēs, tös nūsauc par tautas dzīsmem. Ar izbreinu Her-
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ders beja vārojis latvīšu tautas pyrmatnejü dzīšmu

rytmus un deju vejeibu, kas jū, izgleitötu filozofu, pa-
jēme sovā „mežūneigajā" varā. Jys tüsauce par ~mež-

ūņu" poēziju, bet tei beja kas vairök. Tūpats izglei-
tötais Herders tūreiz vēļ naapjēdze un napazyna. Jys
gon atsauceigi uzjēme šū ~mežūņu" dzīšmu breinu-

mu, jo tei beja patīši dabyskas rūtaļas pausme, bet

tūmār naspēja izprast nūgistē goru, jo nasaprota lat-

vīšu volūdas. Jys pasēce mēceitīs, bet naīsamēceja
latvīšu volūdas. Jo Herders byutu pratis latvyski,
varbyut jys myusu tautas dzīšmu byutiskü byutu at-

klöjis pīnēceigā dziļumā un patīseibā, jo jys princi-

piāli tū gribēja. Navar aptvert kaidas tautas dvēseles

nianses, jo nasaprūt tēs volūdas.

Kotrā ziņā latvīšu tautas dzīsmes jo dziļi aiste-

tiski īspaidēja pošu Herderi, ka jys maineja sovu dze-

jas byutiskö uztveri. Uztvartū,,,mežūņu" dzejas brei-

numu jys pats vairökkört aplicynoj sovūs dorbūs.

Jam beja īspēja vairökös vītos uz laukim vārot vy-
sas tautas svineibas un dorbu gaitu dažaidūs goda
laikūs. Tautas rūtošona muzykä, dzīsmē un dejā beja
dabisko vīnkoršos dvēseles navyltöta prīcas izpausme.
Mūdē beja Ruso saucīņs — atsagrīzt pi dobas. Ite

Herderam beja dzeiva patīseibā myusu tautas rūtaļā,
vysmoz kas atsateic uz tautas gora montu nu namy-

namim laikim. Un Herders tū labi saskateja. Tai „ciļ-
vēces jauneibas" godu līcinīki — tautas dzīsmes —

atvēre Herderam gora acis poēzijas byutyskö navyl-
tötai uztverei, kas saturēja augstökös ciļvēceigēs vēr-

teibas. Dobas bārnu poēzijā runēja jūs dvēseļu na-

mökslötais skaistums, kū vairs naatroda nikur möks-

las dzejā taidā kvalitātē. Tys beja Herdera atrodums

sovā laikā un izpratnē. Bet tei beja pareiza uztvere,
kū ari šudiņ apstyprynoj. Tai Herders beja pyrmais
modernais vacös dzejas tulks un myusu tautas dzejas
dziļumu atklējējs. Ka jys piļneigi naizprota myusu

tautas dzīsmes, tū nu jē nav jöprosa, jo jam beja cyts

nülyuks, kū sovā veidā pīpiļdeja. Tautas söce ap-

jēgt seņču poēzijas apslāptū burveibu un dvēseles sa-

turu, pi kö cytaiž nimoz vairs natyka. Tys beja svo-

reigs Herdera atrodums vysas cilvēces interesēs.
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Herders tautas dzīsmēs saskateja zynomu orgina-
litati, kur tautas genijs uz sova līsē pegaza taisa im-

pozantus lēcīņus fantāzijā. Vīnkēršēs tautas namēk-

slētē pērdzeivējurna uztvere atklēja tēs dvēseliskā

sajyusmu konkretūs gadejumūs, ka vīnkēršais ir lela

möksla — tikai josaprūt. Tautas poēzijā par parostom
lītom lītoti pat piļneigi naikdīniški vördi un tik drūs-

meiga volūda. Taipat melodikas lūkonums röda attei-

ceiga satura byutiskö izpratni un ijyutu. Tys — gol-
vonūkērt — Herderi tai pörsteidze, koč volūdu jys

napörvaldeja. Un jys dūmoja, ka tikai šēs ~mežūņu"
tautas var radeit dabysku poēziju, cikom tös vēļ at-

sarūn atteisteibas sēkumūs — poša doba ir jūs ško-

lötöja.

Herders pareizi saprota, ka nu latvīšim kai vēr-

dzynötas tautas navar gaideit kaidu Iliadi voi Ossiana

dzejas. Bet jī dūd sovas söp'u situācijas rokstureigu

poēziju, kur atrūn daudz maiguma, vīnkēršeibas, bet

ari dziļas jyutas, lobu ijyutu un dzejyskumu. Patei-

kamais, jaukais kai dabisko daile piiškoj cylväku dvē-

seles tautas poēzijas vörsmös. Herders aicynoj aiz-

mērst uz laiku izsmolcynötü un möksleigi radeitū dze-

ju un apjaust šūs Baltijas ~mežūņu" poēziju. Jī asūt

apbreinojami sovā vērga dzeivē, kū aizpyldüt sajyus-
ma pi gryutajim dorbim, un tai ar dzīsmem jī prīcei-
gi pörvarüt vysus vörgus. Tautas dzīsmēs atrūn vysu

jūs dzeivi: mozū laimes daleņu prīcas breižūs, svātkūs

un svineibēs apbreinojamā smolkjuteibā, kai ari jūs
indevi un žuļkti sameideitē speiteibā un klusā varo-

neibā. Tautas dvēseles poētiskais spūžums te mirdz

eistyns un teirs.

Ar sovu tautas dzejas interpretāciju Herders ir

palicis namērsteigs — kai dzejas un muzykas kūpsa-
kareibas atklējējs pyrmatnejä tautas dvēselē. Herders

atklēja bezdeleigacteņu īpatne jū smördu tautas dvē-

seles poēzijas rūtējumā. Reizē ar Herderi namērstei-

ga paliks ari myusu Uutas poēzija, kur globojās tau-

tas dvēseles pādu nūspīdumi paaudžu paaudzēm.
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Aleksandrs Batņa, B. A.

VĒSTURE UZ VIŅAS LOPASPUSES

Na reši dzeivē godos pa naparostai parēdeibai,
kas sova īkšeja pretruneiguma dēļ līkās loģiski

naīspējama. Ar protu tei ir gryuti izskaidrojama
kai komiska voi traģiska ačgērneiba, kas sovā ku-

riozitatē pērspēj vysfantastiskökös izdūmas. Dobā

taidas parēdeibas sauc par anomalijom, par nada-

beigim izkrūpļējumim. Gora pasauli taidi ir dile-

tantu ražojumi, kas pasaröda zam pseudozynöt-
nes voi pseudoliteraturas vörda. Par cik intellek-

tualā ziņā tī ražojumi ir absurdi, par tik morāliskā

ziņā tī ir perversi un destruktivi. Eksaktajos zy-
nētnēs taidim diletantu ražo jumim ir gryutök īsa-

spīst, jo tur tī teik dreižēk atklēti un atmasti kai

nadereigi. Gora zynötnös paīt laiks, cikom tūs at-

klēj un saduļķo jumu atšķir nu skaidras patīseibas.
It īpaši ir jējam vārā, ka taidi saduļķojumi teik

pasnāgti vīnpuseigi, šaursirdeigi un tendenciozi, jo
nu vīnas puses tur nūteik nūklusēšona, ignorēšona,

bet nu ūtras puses pērspeilāta izceļšona un izbei-

deisona.

Augšā mynätais beja jēpasoka, lai rostu sapro-

tam kaut cik tveramu pīeju par tū, kai . tagad

trymdä teik raksteita Latvijas vēsture.

Dzeives 64. nr. izlaseju prof. Leonarda Lat-

kovska rokstu: Latvijas vēsture bez Latgolas. Va-

rātu vaicēt: voi taida ir īspējama? Voi Latvijas
vēsture bez Latgolas naskaņ satrīcūši na tikai lat-

gaļam, bet kotram nu šovinisma breivam latvīšam?

Voi tod Latgolā vairs napīdarātu pi Latvijas? Lat-

vijas vēsture, kai sovas zemes un tautas pagötnes

aproksts, taču ītver vysas provinces un apvydus
vīnaidi, bez prīkšrūceibas un izškireibas, jo tei

vēsture grib sauktīs par zynötniskü disciplinu.
Bet jo vēsture teik raksteita ar tendenci, vīnpu-

seigi un naobjektivi, tod jau tei napeļnej zynötnes

vörda, tod tei ir tikai vīna vērzīņa propaganda.
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Prof. Leonards Latkovskis šū vērsrokstu ir licis

šovam apcerējumam par divejom 1962. godā iz-

dūtom grömotom, kuru autori ir A. Švābe un E.

Dunsdorfs. Jo A. Švābe, rokstūt 734 lp. bīzu lat-

vīšu tautas vēsturi par vairök nakai godu symtu

(1800 —1914), Latgolai varēja veļteit tikai vīnu lo-

paspusi un pi tam tamā pat vīnā lopaspusē Lat-

golā ir nūstēdeita negativi, tod izskaidrojumam uz

tū var byut tikai divi īspējas:
Voi ņyuLatgolā, pēc Švābes dūmom, nikod nav

pīdarējuse pi Latvijas un ar tū nav bejušas nikai-

das vēsturiskas saskares un kontinuitātes ni etno-

grāfiskā, ni volūdas ziņā, voi ari šaids Švābes dorbs

ir apzynöta diskriminācija, tēpēc vīnpuseigs un na-

objektivs. Trešās īspējas nav. īmesļus šaidai reicei-

bai varātu meklēt vīneigi poša autora dobā, jē sub-

jektivismā, šaursirdeibā, simpatijös un antipatijös.
Bet ir piļneigi nūžālojami, ka Švābe vysam tam ir

mēginojis dūt it kai zynötnes sagumu. Pēc tradici-

onālos definicijas, vēsture irkaidas tautas pagötnes

apraksteišona sistemātiskā veidā uz objektivi pör-
baudeitu datu pamata. Tēpēc vēsture dūd auten-

tisku faktu metodisku analizi, kam ir sakars ar

aprokstomū laikmatu un tautas naportrauktū at-

teisteibu. Poša vēsturnīka personeigī īskoti, jö pa-

tyka voi napatyka pret zynomim nütykumim un

pret tūs atteisteibu, hipotēzes un vēstures filozo-

fija, atsarūn örpus pošas vēstures. Bet tikleidz vēs-

turnīks šūs elementus īnas vēsturē, jys padora
vēsturi par naobjektivu un vīnpuseigu. Objektivā
vēsturē vēstures faktim vajaga byut pasnāgtim bez

tendences tūs izcelt voi nūklusēt un ignorēt.

Vēstures rūkas grömota zaudej kotru zynötnis-
kü nūzeimi, jo fakti ir jau īprīkš pakļauti un pīlā-
göti kaidai teorijai. Tod nūteik tai saukto vēstures

stīpšona Prokrusta gultā (Prokrusts beja seņgreku
mitoloģisks brīsmūņs, kas stovēja ceļa molā ar so-

vu gultu un kotram lyka tur atsaguļt. Kas beja ga-

röks par jö gultu, tam atcērta nūst, kas beja ei-

söks, tū pastīpe garēku, lai pīpiļdeitu jö māru).
Prokrusta gulta symbolizej varmūceibu un patī-
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seibas krūpļosonu. Vēstures taiseiona pēc Pro-

krusta gultas izmārim vairs nav objektīva vēsture

un nav saucama par zynötniskü disciplinu. Taida

vēstures uztaiseišona un uzfrizēšona nav vairs

vēsture. Tei dreižok atgödynoj kosmētikas kabine-

tu, un taidu vēstures ~doktoru:
'

chirurgiskös skais-

tuma operācijas pīdar cytom sfairom, bet na vēstu-

res zynötnei.
Pret Švābes un Dunsdorfa vēstures rūkas grö-

motom ir ari teiri formāli ibyldumi. Obi dorbi sau-

cās Latvijas vēsture, bet eistyneibä ir tikai Vydze-
mes un Kūrzemes vēsture. Nivīna kaut cik nūpītni

jamama möceibas īstode par zynötniski apmiryno-

jūšu dorbu nauzskota taidu dorbu, kura saturs na-

atbylst vērsrokstam. Svābe topēc pareizök byutu
darejis, sovu grömotu saukdams: Vydzemes un

Kūrzemes 19. g. s. vēsture. Navajadzēja tod ari pī-
likt tēs vīnas nūžālojamos lopaspuses par Latgolu.
Tei vīna lopaspuse, kurā Švābe roksta par Latgolu,
napadora jē dorbu par Latvijas vēsturi. Tys ir ti-

kai taids vīns nūžālojams pīdēklis bez kaida samāra

ar vysu porejū tekstu. Par nūžālēšonu tys nav vys

nūticis aiz kaidas nazynösonas, bet tys ir dareits ar

saradzamu tendenci, lai parödeitu, ka Latgolai Lat-

vijas vēsturē nav nūzeimes. Acim radzūt Švābes

un Dunsdorfa šovinisms ir stypröks par zynötnika
cīneibu pret patīseibu. Topēc taidai vēsturei mes

navarim pasaļaut un autorus skaiteit par autoritāti.

Atteiceibā uz Latgolu šī vēsturnīki sekoj vīnam

kūpējām principam, kaids jau tyka pīkūpts politi-
kā: Latgolai vīns ministrs Latvijas vaļdeibā un

topēc vīna lopaspuse Latvijas vēsturē. Tei ir Lat-

golas daļa.
Tam vajaga byut lelam cynismam, lai runētu

par latvīšu tautas vīneibu, vīnprēteibu un kūpsūli
un tamā pat laikā reikētūs pret vīnu Latvijas pro-

vinci — Latgolu, lai tū saimnicyski izmontötu un

etnogrāfiski iznycynötu, kai tū tik ceņteigi pīkūpe
autoritāro režima pādejo Latvijas vaļdeiba.

Latvijas vestures profesori A. Tentelis un Fr.

Balodis nabeja nikö nūzeimeiga paveikuši Latvijas
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vēstures pētnīceiba. Prof. A. Tenteļa specialitāte

beja Romas vēsture, un Fr. Balodis skaitējos Ēģip-
tes archaiologs. Latvijas vēstures olūtu pētnīceibā

jī nikē jauna naīnese. Vydsskülös Latvijas vēsturi

möcejös pēc F. Zālīša rūkas grömotas, kas storp

cytu beja daudz objektivöka atteiceibā uz Latgolu
nakai Švābes un Dunsdorfa gromotas, jo vysmoz

kotras nūdaļas beigös beja kaut kas ari par Lat-

golu.

Vyspörejü vēsturi möcejös pēc prof. R. Vippera
dorba tulkojuma. Vippers latvīšu volūdas napēr-

vaļdeja, lekcijas läse ja krivyski, vālok gon jys pör-

göja uz latvīšu volūdu, bet pēc pyrmös okupācijas
1941. godā aizbrauce leidza boļševikim. Latvijas
universitātes Vēstures fakultāte vēļ nabeja izau-

dzynöjuse Latvijas vēstures speciālistus. Topēc nav

breinums, ka uz ētru rūku par vēsturnīkim Latvi-

jas vēsturē klyva cylväki nu cytom nūzarem: ju-

rists, vējs dzejnīks un romānu autors A. Švābe,

romāņu filologs A. Spekke un tautsaimnīks E.

Dunsdorfs. Kū nu jim varēja sagaideit? Ni vairök

ni mozök, kai nu kura kotra pērnūvodu rakstnīka

voi publicista, kam Latgolā vīnmār ir bejuse „ter-

ra incognita" (napazeita zeme) un kas uz Latgolu
vērās ar pērnūvodnīka brillēm. Mes pīteikami labi

zynim, ka tys, kū pērnūvodu rakstnīks attāloj, kū

volūdnīks komentej, vēsturnīks interpretej voi fe-

ļetonists pasasmej, ir nūstēdeits ar tendenci de-

gradēt, diskriminēt.

Latgaļa vörds taču lelmaņu apzeimējumā beja

palicis par kolpa apzeimējumu, kur vīns ūtram

mēdze vaicöt: ~Cik tad tev to latgaļu ira?" Topēc
ari tikai Latgolai, bet na Vydzemei un Kūrzemei

var atsaļaut raksteit vēsturi uz vīnas lopaspuses.
Kū mes nu taidim rakstnīkim, volūdnīkim un

vēsturnīkim varim sagaideit? Voi vēļ arvīn cerēt

uz saprūtūšu tautas brēļa syltu rūkas spīdīni, kas

kaidreiz varātu nēkt pi mums kai Latgolas sapra-

tējs, Latgolas vēstures iztulkotojs? Voi tys nav pö-
rök nareals sapyns, kas nikod napīsapiļdeis, cikom

mes poši un ar pošu spākim nasakersim lītai pi
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pošas saknes? Sovas zemes liktiņu tulkotoji un sa-

pratēji byus tikai tī, kas nu Latgolas nēkuši, kas

Latgolas gorā īauguši un tam gorām palykusi uz-

ticeigi, bet na oportunisti. Vīneigi dērgē zeme

mums ir meilē Latgolā, un tēpēc mes par dērgu
turim jēs vēsturi — myusu tāvu syupela un kopu
vītu. Latgolu nikod nasaprass svešinīks, caurgē-

jējs, ni ari laipētējs, kas, sova lobuma maklādams,
ir aizalīdzis nu sovim sencim. Latgolas ari nav sa-

pratis pērnūvodnīks, kam Latgolā ir
~terra incog-

nita". Tys zeimojās na tikai uz politiskū vēsturi,
bet ari uz tykumim, volūdu, ticeibu, vördu sokūt,
uz vysu, kas sastöda latgaļu tautas goru.Pornūvod-

nīkam ir na tikai sveša zemes vēsture, kultūra, bet

ari ģeogrāfija. Latvijas ģeogrāfijas rūkas grēmotēs
beja mynäts, ka Latvijā augstökais kolns asūt Gai-

ziņš Vydzemes augstīnē, bet tikai trejsdasmytajüs
godūs topografim nocēs konstateit, ka augstökais
kolns ir Līpu kolns pi Bukmuižas, storp Rāznas un

Eša azaru. Bet ari šys fakts tyka turāts, kai soka,

zam polas, kai kaids napateikams atgadejums.
Saraksteit lobu vēstures rūkas grömotu nikod

nav bejis vīglys uzdavums. Lobu vēstures grömo-
tu pasauļa mārūgā nav daudz. Ir līta tei, ka bīži

vēstures rūkas grömotas ir raksteitas, lai nüstypry-
nētu un attaisnotu kaidu vīnu politisku vērzīni. Par

taidu rūkas grömotu politiķim bejis Machiavelli

(1469—1527) dorbs II Principe (Vaļdinīks), uz ku-

ras ir baļstejīs Musolini, Hitlers un par kuru vīnā

nu sovom runom jyusmöja latvīšu Ulmanis. Pēc

Machiavelli möceibas, morale ir relativa līta, vaļ-
dinīkam vyss ir attaisnojams, kas kolpoj jö varas

nüstyprynösonai. Machiavellisms attaisnoj poli-
tiskū hanibalismu un ari vēļ tagad skaitos varas

principa: mērķis attaisnoj leidzekļus, īmīsējums.
Saceitais lai ir kotram par breidynöjumu sor-

gētīs nu viļteigim politiskūs doktrinu un vēstures

vyltötöju teiklim. Reizē tys ari ir breidynöjums
napasaļaut veļteigom cereibom, ka objektivu Lat-

golas vēsturi varātu uzraksteit kaids Švābe, Duns-

dorfs voi jim leidzeigī. Mes navarim un nadreik-
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stim uz jim pasaļaut, jo sovu naobjektivitati at-

teiceibā uz Latgolu jī tik daudzi reizes jau ir pa-

rēdejuši. Mes navarim atsaļaut sevi maldynöt. Šū

dorbu ari navar uzticēt kaidam cytam, kas nav

nēcis nu Latgolas paaudžu paaudzēm styprö gora.

Latgolu saprast un Latgolas vēsturi uzraksteit var

tikai tys, kas Latgolas klēpī uzaudzis. Latgaļu zy-
nētnīkim, vēsturnīkim un volūdnīkim ir pošim jē-
roksta sovas zemes vēsture — Latgolas vēsture.

Gaideit vairs navar un ari nav uz kū gaideit. Un

jo ari kaidreiz gadeisīs, ka nu Latgolas cēlīs vēstur-

nīks raksteis Latvijas vēsturi, tod dūmoju, ka gū-
da prēts jam naatļaus tū dorbu nūsaukt par Latvi-

jas vēsturi, atvēlejūt Vydzemes un Kūrzemes

vēsturei tikai pa vīnai lopaspusei. Taids šovinisms

latgaļa dobai ir sevšs. Tö jys nu sovim tautas brē-

lim vēļ nav īsamēcejis. Parosti teik dūmots, ka

vēstures rūkas gromotas saraksteišona prosa nu tēs

autora augstu akadēmisku izgleiteibu un erudī-

ciju vēstures faktu apdarē. Tys ir pareizi tikai pa

daļai. Eistē vēsture var byut tikai pošas tautas sa-

raksteita, kas tū vēsturi ir radejuse un pērdzei-

vējuse, Taidā nūzeimē tei ir tautas autobiogrāfija.

Vysa vēsture napastēv tikai nu militarom un

diplomatiskom chronikom, kū vēsturnīki parosti

apzeimoj par vēstures materialim. Tī materiāli ir

svoreigi un napīcīšami. Bet jau Valters Skots so-

vūs vēsturiskajūs romanūs parēdeja, ka na mozēk

vēstures ir pošā reālajā dzeivē, atteiceigē laikmata

cylväku morālē, dzymtü iztureibā, parašēs, cylväku
raksturā, kū jys sovūs dorbūs parēdeja na kai

vēsturnīks, bet kai mēkslinīks — kai rakstnīks.

Krīvu sentimentalūs noveļu autors Karamzins be-

ja tys, kas saraksteja pyrmü Krīvijas valsts vēsturi

(1818. g.). Jys nabeja vēsturnīks, bet beja īintere-

sāts sovas tautas vēstures faktu pazeišonā. Byu-
dams patriots un eists vörda meistars, jys ar cara

labvēleibu īgyva pīeju pi Krīvijas archivim un, go-

dim ilgi tur pētejūt un meklejūt, saraksteja 12 sē-

jumu, ītvardams tymūs autentiskus faktus, par

kurim leidz tam krīvu laseitöjam, pošu caru īskai-
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tūt, nabeja ni jausmas. Lobas volūdas dēļ jē gro-

motas tautā tyka laseitas kai interesants romāns

nu pošas krīvu dzeives. Sovaidi ir tys, ka bez Ka-

ramzina grömotom navar nivīns vēsturnīks ari ta-

gad iztikt, jo daudz nu tim dokumentim, uz kurim

Karamzins beja baļstejīs, sadaga Moskvas guņs-

grākā 1812. g. karā ar Napoleonu. Ir svoreigi izda-

reit vēstures dokumentu foto kopijas. Ir ryskanti
tūs uzskateit par drūšim sakrautus bibliotekös, ar-

chivūs, muzejūs voi cytös par drūšom uzskateitēs

vītēs. Daudzi muzeji un archivi laika straumē ir

nūslauceiti nu zemes vērsa — karūs un guņsgrā-
kūs. Taidu liktini pīdzeivēja Latgolas muzejs, kas

nūdaga Rēzeknē, kur sadaga rūkroksti, gromotas
un muzeja eksponāti. Zaudējumi byutu bejuši mo-

zēki, jo tī materiāli jau byutu pasarēdejuši publi-
kacijēs.

Mums sovas zemes pagētne ir jēdokumentej!
Mes nadreikstim ilgēk gaideit! Pyrmajam dorbam

vēsturē navar uzstēdeit praseibas pēc absolūtas

piļneibas un namaļdeibas. Nu svora ir pats sēkums.

Kas byus mozēk piļneigs, vālēk tiks papyldynöts
un koriģēts. Latgolas zvnētnīki, kulturvēsturnīki,

filologi un teologi ir Rītumu pasauli, kur ir pīejami
tik daudzi archivi un bibliotēkas, ka, dzimtinē

byudami, mes par tū pat navarējom dūmot. Ir jau
daudz kas paveikts, pat apbreinojami daudz. Lai

ari teišu sakaru ar dzimtini tryukst un daudz kas ir

jēpīcīš, tod tūmār materiāli par Latgolu kotru go-
du ir vairējušīs un krējušīs. Na vyss vālamais un

vajadzeigais ir samaklāts. Bet ari tys, kas ir, ir jau

pīteikūši daudz, un tū navar atsaļaut atstēt na-

publicātu. Latgolas vēsturei ir materiāli, ar kū aiz-

piļdeit sējumus, na vīnu lopaspusi, kai tū Švābe

dora. Latgolas vörds snādzās tölök vēsturē nakai

Latvijas vörds, kurs rodös tikai Pyrmö pasauļa ka-

ra laikā, ogrökös Livlandes, Kūrzemes un Livonijas
vītā. Pyrms tö tys vörds nabeja pazeistams, nav

mynäts nivīnā chronikā un nav īvasts nivīnā en-

ciklopēdijā. Tēpēc Latvijas vördam ari šudiņ pa-

sauļa vēsturē ir mozöka skaņa nakai Leitovas un
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Igaunijas vördam. Tys ir topēc, ka Latvija, taipat
kai Vēcija, nabeja politiski apvīnēta, bet zeme be-

ja pazeistama pēc provinču nūsaukumim, pi kam

tēs provinces pīdarēja politiski pi dažaidom sve-

šom vaļstim: Zvīdrijas, Pūlijas, Krīvijas.

Švābes un Dunsdorfa saraksteitēs vēstures rū-

kas gromotas latvīšu cilšu radnīceibas un konti-

nuitātes ari nameklej, bet apsamirynoj ar Baltijas
jyuras pīkrastes provincēm, pi kurom, zynoms,

Latgolā napīdar. Par vysom lītom jī beistās minēt

Latgolas vördu, latgaļus un atzeit jūs kontinuitāti,
lai nasabruktu jūs nu spēļu kartim saslītais na-

meņš par latgaļu dialekta voi, kai jī degradej, ~izl-
oksnes" rasšonūs vālokā laikā nu nazkaida sajau-
kuma. Bet atzeistūt vēsturiskū faktu, ka Latgolā ar

sovu volūdu sastēda vīnu vēsturisku kontinuitāti

kai vīna organiska vīneiba un ka latgali ir vīna

nu vacēkajom latvīšu ciļtim, sabryuk Bleses un

Endzelīna teorijas par latgaļu ~izloksnes" izcelsmi.

Latgaļu volūdas vacums ir naapstreidams un kon-

tinuitāte ir pīrodeita, bet Bleses teoriju par mēk-

sleigu rasšonūs 17. g. s. (kopēc taišni 17. g. s.?j
dereigök byus nūsaukt par personeigas gaumes

teoriju. Zynötniski tei nav nūpītni jamama. Par tū,
ka latgaļu volūda ir vācu vacais calms, nu kura ir

veidojušīs vairēki latvīšu dialekti, un ka taišni Lat-

golā ir meklējamas vacökös latvīšu volūdas formas,

par tū šī personeigēs gaumes teorijas aizstövi na-

grib i dzērdēt. Kai vēsturē, tai ari filoloģijā īsa-

vīš mūdes teorijas kai kosmētikā, bet tös ir pöre-

jūša parödeiba. Ari vēsturē un filoloģijā īnas laik-

mata saukļus, kas kolpoj ~idejai," bet ar laiku tī

nūīt nu skotuves. Ilgstūši patīseibu nūslēpt na-

var, tei nēk gaismā un izklaidynoj napatīseibu,

viļteibu un malus, leidzeigi kai saule izklaidynoj
myglu. Bet patīseibā nēk lānom, jo pēc tēs na-

meklej. Cilvēces vēsturē ir daudz ceiņas izceineitas

patīseibas un taisneibas dēļ. Tys prosa uperusun ari

daudz pacīteibas. Latgali ir bejuši vīnmār pazei-
stami ar sovu pacīteibu, vysaidas pēresteibas ir pa-
nasuši ar platonisku mīru, un taišni var tagad ma-
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neit, ka šys apstöklis teik izmontēts: latgalim var

uzamökt, var uzspīst, jī jau nikē pretim nasaceis.

Latgali ir bejuši apbreinojami pacīteigi praseibös
pēc sovas taisneigēs daļas, pēc sovom tīseibom.

Latgali ir sasamīrvnējuši ar nasamīrynojamū, pa-
cītuši napacīšamū, ir pīkrytuši, kod beja jēpro-
testej, un ir ļēvuši šovam pacīteibas traukam byut
piļdeitam leidz molom. Sovā ticeibā latgaļs ir pa-

saļēvīs Dīvām un Jē taisneibai, it kai pīmērsdams
kaidu patīseibu, ka nu Dīva ir dūta breiveiba vy-
sim cylväkim un ka Dīva paleidzeiba nēk tikai tim,
kas poši sev paleidz, kas grib un prūt sev paleidzēt.
Bet īvārēsim, ka kotras tautas nacionālo atmūda ir

rodusēs kai ceiņa pret apspīdēju, pret vēsturiskū

nataisneibu un ir prasejuse patriotisku pošuzau-
perēšonūs.

Tagad okupātajā dzimtinē latgali ir vysvairök
nacionāli apdraudāti, un tautas brēļu šovinisms

steidzās komunistiska jim iznycynötöjim paleigā,
parēdūt ari jim tū nūžālojamū vīnu vēstures gro-
motas lopaspusi (pēc vysim godu symtim latvyskös
pagötnes), kas tikkū turīs, pikabynöta pi Latvijas

zemes vēstures. Jo jau tai roksta breivajā pasauli
asūšī Latvijas vēstures rūkas grömotu autori, tod

krīvim Latgolas rusifikācija klyust vēļ vairök at-

vīglynēta. Pret krīvu nūdūmim tai uzraksteitö Lat-

vijas vēsture nastöv pretim, tei krīvus „zynötnis-
ki" atbolsta. Atkreit pat pērmatumi par genocidu
(izskausšonu),porkrīvošonu izdora ar latvīšu pērnū-
vodnīku vēsturnīku un filologu atbolstu.

Taču Blese un ari cyti ir vairökkört apgolvöju-
ši, ka latgaļu ~izloksne" ir rodusēs maisejuma ce-

ļā ar slavu volūdom, tod krīvi šū vēsturiskū ~klaid-
u" izloboj tagad un latgaļu volūdu nūlikvidej pa-

vysam. Bet tikai var pavaicēt, kū latvīšu šovinisti

ar tū ir īgyvuši, voi jī ar latgaļu iznycynošonu so-

vu myužu ir pagarynojuši? Naideigös šovinistu

grupas sazvēresteiba pret sovim cilts brēlim jau ir

Kaina dorbs, tys ir rūbežs, par kuru tölök vairs na-

var īt.

Mums — tim, kas asam breiveiba — vairok kai
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nikod ir napīcīšami parödeit Latgolas vēsturi patī-
sā gaismā. Tys nav vīnas dīnas dorbs, tys prosa

uzauperēšonu un atbiļdeibu, bet tys nav naīspē-

jams. Kai jau daudzim cytim dorbimlatgaļu litera-

tūrā, volūdnīceibā un kultūrvēsturē, varbyut teiši

trymdas apstēkļūs, vairök nakai tū varējom dareit

sovā zemē, šaidai īspējai apstökli ir vyslabvēlei-

göki. Apstökli mums vīnmār ir bejuši nu svora.

Nu daudzim apstöklim mes asam bejuši atkareigi,
un reti kod tī mums ir bejuši labvēleigi. Beja lai-

ki, kod vajadzēja ilgi lyugtīs pēc atļēves, lai latga-
liski nūdrukētu kaidu dorbu. Bet breiveibā asūšim

tys ir vīgli sasnādzams, it īpaši, kod mums ir jau
tik daudz kompetentu zynötmku, kod ir sova Lat-

gaļu izdevnīceiba, Latgaļu Pētnīceibas Instituts,
tod mums patīši ir taids stēvūklis, kaids nikod

ogrēk nav bejis.
Lai Dīva svēteiba tam autoram, kas Latgolas

tautas un patīseibas lobā ar dzimtines mīlesteibas

un pašuzauperēšonas goru stēsīs pi šē seņ gaideitē
un naatlīkamē dorba!
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Prof. Leonards Latkovskis

APSE KULTURVĒSTURYSKĀ

SKATEJUMĀ

Apse pīdar pi meikstajim kūkim, topēc ir sī-

vīšu körtas. Ari drabūšēs lopas ir spēlējušas lūmu

körtas nūteikšonā. Apses nūsaukums ir kūpejs bal-

tu, ģermāņu un slavu volūdos, atskaitūt dinvydu
Eiropas slavu volūdas, kur apses nūsaukumsir īnē-

cis nu latiņu volūdas un topēc ir kūpejs ar romā-

ņu volūdu apses nūsaukumu. Apse pīdar pi ötri

augūšim kūkim, pi körklu dzymtas (Salicaceae), un

tös zynötniskais nūsaukums ir Populus Tremula. Ir

vairökas apšu sugas un pasugas. Apsei ir bīza, rī-

vaina, zaļgoni īdzaltona myza. Apses aug māronā

klimatā nu Baltijas jyuras leidz Malnajai jyurai,
myträ un meikstā augsnā taipat kai kērkli un vei-

tuli. Sal. Verg. E. 7.66 Populus in fluviis „Pape-
les aug upēs". Ar tū ir dūmots, ka papeles aug gar

krostim. Bez tam apses aug ari Mozazijā, sevišķi

gar yudini, pīm. Jordana īlejā un Eufrātas krostūs

(Populus Euphratica). Te ir mynams vīns rakstu-

reigs citāts nu Vacös Dereibas: Ps. 137. I—s1 —5 „Pi

Babilonijas upēm mes atsasādom un raudējom, kod

mes pīminējom Cionu. Mes pakērem sovas kūkles

veitulūs. Jo tī, kas myus aizvede prūjom, praseja,
lai mes dzīdojam. Kai mes varim dzīdot Kunga
dzīsmi svešajā zemē?" Pēc cytas numerācijas šys
ir 136. psalms, tai tys ir ari bazneickunga St. Moz-

gas tulkojumā. Švmā tekstā pīmynātī veituli (ari
bkga St. M. tulkojumā ir veituli) patīseibā ir

Eufrata upes apses (seņebreju volūdā arabah,
daudzskaitlī arabim), kuras aug lāzonajūs krostūs

Sirijā, Palestinā un Arābijā, sevišķi Jordana upes

īlejā. Šī kūki sasnādz 45 pādu augstumu. Lopas un

lūkoni zori nūsakar uz leju un vīgli šyupojās, kas

atgödynoj skumstūšas un raudojūšas sīvītes. Lopas
ir sirdsveideigas un vīgli kust uz sovim kētenim.
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Pec leģendas nu šo kuka ir bejis pagatavots Pestei-

töja krysts, topēc lopom jēdreb.
Latvijas apse atsaškir nu Vokoreiropas apsēm,

kuras sauc par papelēm. Vīnaapšu suga ir tai sauk-

to sudobra apse Populus Alba, un Latgolā ir pa-
zeistama Vēczemes apse, kas kai kūšuma kūks

greznoja muižu parkus un alejas. Kai jau pats nū-

saukums nūrēda, tū apšu sugu muižinīki beja īva-

duši nu Vokoreiropas. Šai apšu sugai rakstureigi
ir pavasarūs ļūti svečaini un smērdeigi pumpuri,
kurus tauta lītēja medicinā (atškaidūt alkoholā lī-

tēja īreivēšonai). Apses aug ari Kanādā un ASV

zīmeļaustrumu daļā.

Apses nūsaukumam ir tyvs sakars ar indoeiro-

pīšu tautu pyrmdzimtini, kas ir meklējama tamā

klimata jūslā, kur aug apses. Apse ir vīns nu na-

daudzajim kūkim, kam ir tik plaši izplateits kū-

pejs nūsaukums: latvyski apse, latgalim ir ari pa-
zeistama forma epse (ar obejom plotom c skaņom),
dem. apseite, epseite, leišu volūdā: apuše, apušis,

epušis, seņpryušu abse, seņaugšvocu asp, aspa,

aspe, vöcu Espe, dāņu, zvīdru un angļu asp, nor-

vēģu asp voi osp, seņnormaņu osp un holandīšu

esp, krīvu osiņa, kas nēk nu vacēkas formas op-

sina, pūļu osika, osiņa, īpašeibas vörds osinowy,
osikowy, uzvörds Osinski, ukraiņu osika, čechu osi-

ka, serbu, vosa, vosina, vendu vosa, vosina (v ska-

ņa ir pilykta vörda sokumā patskaņa aizsorgošo-

nai), bet slovēņu volūdā ir topoļ (nu latiņu Popu-

lus), kroatu topola un topolik, topolovina ir apšu
mežs, saleidzynöt var ar krīvu formu dubrovina—

vīta, kur ūzuli aug. Uzvörds Topolski. Bulgāru
volūdā apsi sauc topol. Pamatsakne taitod ir: ep,

ap, paplasynöta ar s. Par indoeiropīšu volūdu pa-

matformu teik pījemta apsā (pēc Fr. Kluge Ety-

mologisches Wörterbuch der deutschen Sprache,
zam vörda Espe), kas vystyvöka ir latgalu formai.

Apses nūsaukumu tölök saleidzynoj ar latiņu abies

„egle" un tölök ar seņgreku aspis, gen. aspidos
„vairügs", jo vairūgi senök ir taiseiti nu kūka un

apse tamā ziņā ir izdeveiga, jo tys kūks ir samārā
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vīgls un reizē ari seiksts un napleist. Grekija nav

apšu un nav ari vītu nūsaukumu pēc apses; šū

vördu grēki ir īnasuši, īceļēdami Grekijā. Tölök ap-

ses vördu vad sakarā ar grēku apris, kas ir kaida

nanūteikta kūka suga: ūss voi ūzuls, un ar verbu

aspizö „es aizstövu". Radnīceigs apses nūsauku-

mam, kai pörpalykums nu pyrmvolüdas ir sanskri-

ta vörds sphya, kas ir reliģiskā ceremonijā lītēts

kūka vairūgs, kulta pīdarums un nūroda uz zīme-

ļu izcelsmi. Nu armēņu volūdas apses nūsaukums

ir īnēcis turku volūdā aspak un čuvašu volūdā

eves. Turku aspak nūzeimoj papele, cikom ir ari

ūtrys nūsaukums: titrek, kas nēk nu vörda tir

~drebēt", pīmāram teicīņs „dreb kai apses lopa"
turku volūdā skaņ: tir tir titremek. Te saleidzynö-
šonai var minēt rumāņu apses nūsaukumu tremu-

ratura, tremuratoare„drabule,drabātoja". Izteicīņs
„dreb kai apse" voi „dreb kai apses lopa" ir gon-

dreiž universāls, pīm. vöcu „Zittert wie Espen-
laub", krīvu: „Drožit kak osinovyj list", čechu:

~Trasi se jako osika" un tai ari cytös volūdos. Lati-

ņu volūdā apsi sauc populus, pi Plinija: Populus
foliis ludentibus „papele ar rūtaleigom lopom".
Vördu populus vad sakarā ar formom papula, pa-

pilla, pampinus kas nūzeimoj: ataugas, atvases,

kam ir sakars ar latvīšu vördu pampt, jo apsēm

resp. papelēm pyrms saplaukšonas stypri sapampst

pumpuri bryunä krosā un tod kūkām pīškir īpat-

nēju izskotu. Pampināre nūzeimoj dzeit atlases. Nu

latiņu volūdas papeles nūsaukums izaplatejis vy-

sös romāņu volūdos. Runojūt par apses nūsauku-

mu dažaidos volūdos, ir interesanti pīminēt ungāru

volūdu, kur nyar nūzeimoj „vosorā" un nyarfa ir

apse, nyarfalevel ir apses lopa.

Apse mitoloģijā. Senejā mitoloģijā apse (po-
pulus) skaitējos Herkulesa īmīļētais kūks (sal.
Verg. E. 7. 61), jo kotrai dīveibai beja kaids īmī-

ļēts un pateikams kūks voi augs vyspöri un kūki

skaitējos kai zynomu vītu lapnums un greznums.

Apses drabūšēs lopas ir par pamatu vairēkim ti-
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cējumim. Pi latgalim vysvairök izplateitais ticē-

jums ir, ka apsei lopas topēc dreb, ka tamā pasa-

kēris Judašs. Pazeistami ari cyti ticējumi, kas ir

ceļojusi motivi: nu apses kūka bejis pagatavots

Pesteitöja krysts. Pesteitöja cīsšonu laikā vysi augi

drebējuši un nūlīkuši golvas, izjamūt apsi, kas sa-

cejuse: ~Kēpēc mums vajaga raudot un drebēt?

Mes naasam grākējušL" Nu tö laika apse zaudē-

juse volūdu un tös lopas dreb, kod cytu augu lopas
stēv mīreigi. Nu šē ticējuma ir radzams, ka apse ir

bejuse runojūšs kūks; grēku mitoloģijā ir runojūšs
ūzuls. Pēc cyta motiva Svätös Gimines bēgšonas

laikā uz Egipti apse nav parēdejuse gūda. Tod

Pesteitöjs runöj is uz apsi, un nu tö bolsa apse sö-

kuse drebēt. Tautā pastēv ticējums, ka apsei va-

jadzēs drebēt leidz Postora dīnai.

Vītu vordi, kam pamata apses nūsaukums.

Storp vītu vördim, kam pamatā kūku nūsaukumi,

radzamu vītu ījam apse. Vītu vördi, kas ir atvasy-
nöti nu apses nūsaukumā, ir dūti naapdzeivētom
vītom: mežim, atseviškim meža gobolim, pļovom
un pļaveņom un apdzeivötom vītom: atseviškom

saimisteibom, möju grupom un sādžom. Apdzeivē-
tu vītu nūsaukumi, kas darynöti nu apses vörda,
rodös pēc tam, kod naapdzeivötas vītas nūsaukums

jau pastēvēja.

Apsaine ir apšu mežs, bet Preiļūs apšu mežu

sauc: apšyulējs. Apsāni kai apdzeivēta vīta ir Ag-

lyunas tyvumä un stacija ar taidu pat nūsaukumu

nu Aglyunas stacijas uz Rēzeknes pusi. Apsāni Baļ-
tinovā ferma un mēju grupa, kas rodös, fermu sa-

dolūt agrārreformas laikā. Apšineica meža pļave-
ņa un Apšu kaļneņš atsevišķas vītas Olužneicā

(masivs mežs Varakļonu pog.). Opsa mēju nūsau-

kums pi Rušyunas azara. Šai pat vördu grupai pī-
dar ari šaidi vītu vördi: Osyune kai pogosta nūsau-

kums, Borkovas pogostā ir uzvörds Osyunits, Osve-

ja, Osvejas azars. Osvejas azars Vitebskas guber-
ņā, vīns nu lelökim azarim tamā apkērtnē, 13 km
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garumā un 8 km plotumā, azara kūpejē plateiba 49

kv. km. Azara vydā ir sola, kuru apdzeivoj dažas

zvejnīku gimines.
Osvejas piļsāta azara dinvydu krostā (2000

īdzeivotoju 1938. g.), īvārojams zyrgu tērdznīcei-

bas centrs. Osvejas piļsāta mynäta vēstures doku-

mentus 15. g. s. Daudz cītuse pūļu un krīvu karūs,

pliskovīši Osveju nudadzynöja 1633. godā, un pēc

Pūlijas sadaleišonas 1772. g. tei nēce zam krīvu va-

ras. Osveja ir pīdarējuse pi latgaļu teritorijas un

itylpuse Livonijas valstī. Apšinīku sādža Gaigalo-
vas pogostā un turpat uzvörds Apšinīks, uzvörds

Apšs Körsovas pogostā.

Apses vördu var meklēt ari šaidūs vītu

vērdūs: Osugols (Apšu Gols) un Vysugols, kam

pamatā ir vendu forma wosa „apse", jo vördu vo-

sa nasaprota, un tautas etimoloģija nu tö iztaiseja
Vysu-golu, tepat pīdar ari Osnīši un varbyut ari

Asnīnes — divi sādžas uz Maltas krosta, kai uz pa-
ralēli var nūrodeit uz vītu vördu Līpsalīši un Lī-

pudrivīši, kas ir tamā pat apkortnē un ir nūsaukti

pēc kūkim. Vītu vördi ar Os- ir vendu volūdas pör-
palykums, jo latgaļu vydā ir dzeivējuši vendi, un

kai vendu volūdas fonētikas pādi latgaļu volūdā ir

saradzama tendence likt vörda sēkumā v, jo vörds

socās ar patskani, sal. uts un vuts, ūrbt un vūrbt,
uzvörds Utnāns teik izrunöts kai Vutnāns, vuška

un vucyns pīdar šai pat kategorijai, jo saleidzyno-
jami ar leišu uožka „koza", sal. özs, gen. oža. Pryu-
sijā ir daudz vītu nūsaukumu, kas atvasynöti nu

apses.

Krīvu volūdā ir kaida sēņu suga podosinnik,
~sēne, kas aug zam apses", Latgolā ir sēņu suga

eļksnines. Apse saimisteibā ījam radzamu vītu.

Apses molka dūd moz syltuma, topēc skaitos kai

vīgla molka. Labeibas kaļtēšonai rejā tyka lītēta

apses molka, jo tei dūd vīglu syltumu un nakvāpst,
taipat īsolu kaltēja ar apses molku. Apse pazei-
stama kai lītas kūks. Nu apses blučim taisa siles lū-

pim, jo apse ir meiksts kūks, vīgli izcārtams un iz-

dūbams, ari vīnkūča laivas ir taiseitas nu apses.
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Nu ūtras puses apses kūks ir seiksts un naplaisoj.
Nu apses taiseja valātives un drēbu velējamos vē-

lēs, jo apse ir gluds kūks un napleist skoborgas. Nu

apses blučim šķeļ škindeļus voi skaidas, ar kū klēj

jumtus, jo apses kūkām pīmit tei īpašeiba, ka tys
natrunej un napyust. Nu apses taisa rotu plēces.

Apses kūkām pīmit tei īpašeiba, ka ir atspereigs un

zam spīdīņa pasadūd un nalyuzt, nav trauslys. Ap-
ses zorus zīmā līk vušku aizgoldā, jo vuškas ap-

grauž myzu, kas torn ļūti pateik. Apses myza un

vyspöri apses sula ir ryugta, kas ir klivuse par pa-
runu: ~Ryugts kai apse". Apšu lopas rudiņūs teik

savöktas un lītotas kai pakaiši lūpim un nēkūšā

vosorā teirumā nūder kai māslojums.
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L. Latkovskis

LATGOLAS VĪTU VORDI AR

PĪDEKLI -OVA

Pīdeklis -ova Latgolā ir sastūpams divejaidus

gadejumūs: darbeibas vördu -ā calmu pagotnes for-

mā un vītu vērdūs. Vacökajā latgaļu volūda_ļau-
dis runöj a tai: as dūmovu, tu dūmovi, jys dumo-

va, mas dūmovam, jyus dūmovat, jī dūmova un

darbeibas vördu byut pagētnē lūceja tai: as buvu,

tu būvi, jys buva, mas buvam, jyus buvat, jī buva.

Formas, darynötas ar -ova,Preiļūs un Vērkovā ty-

ka litötas vēļ 1944. godā. Šos formas piļneigi at-

bylst atteiceigom leišu formom pagētnes laikā un

ar latiņu imperfekta formom ar -bam, -bas, -bat,
pīm. amābam, amābas, amābat, amābamus, ama-

bātis, amābant, nu kö provansalīšu volūdā izavei-

döja formas ar -ava leidzeigi latgaļu formom, un

ari italīšu formas pagētnes laikā teik darynötas nu

-a calmim ar -ava, pīm. amāva ~es mīļoju".
Bet šē roksta nülyuks nav apskateit seikumūs

darbeibas vördu pīdekļus, nülyuks ir tikai nūrodeit

uz sasagadeišonu, ka vīnaids pīdeklis -ova ir sa-

stūpams tiklab darbeibas vördu pagētnes formā kai

vītu nūsaukumūs. Tēpēc tys nav uzskotams kai

vīns pīdeklis, bet kai divi dažaidi pīdekli ar da-

žaidu izcelsmi. Tēpēc tölök pērīsim uz vītu vēr-

dim.

Radzamu vītu storp Latgolas vītu vördim ījam
vītu nūsaukumi, darynöti ar pīdekli -ova. Ceļās
jautojums, voi šam pīdekļam ir kaida pamatnūzei-
me, voi tys ir tikai sufikss jaunu vördu darynošo-
nai. Šē roksta nülyuks ir nūrodeit uz īspējameibu,
ka pīdeklis -ova kaidreiz ir bejis patstöveigs vörds

un sevī ir slēpis vīnu nu senejim yudiņa nūsauku-

mim (yudinam ir bejuši vairöki nūsaukumi). Bet

pyrms eisumā apskateisim yudiņa nūzeimi vyspö-
ri vītu vördu dūšonā.

Yudiņs ijam radzamu vītu vītu nūsaukumus, jo
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cylväku apmetnes un administrativ! centri atsa-

teisteja yudina tyvumä. Tös beja vītas, kur upes

satecēja (Satakas), porbrīnamas vītas (Braslas), voi

ari vyspöri vītas, kur beja yudins. Pīmāram upu

nūsaukumi Reina, Rona sovūs pamatūs ir ķeltu

vördi, kas nūzeimoj „yudina straume", taipat cytā
ķeltu dialektā yudina nūsaukums ir onna, unna,

onno, kas ir uzaglobējis taidūs vītu vērdūs kai

Sena, Garumna, Garonna (kas nūzeimoj akmiņai-
nö upe), Matrona, Sequana. Vokoreiropā ir vairö-

kas upes, kas teik sauktas Izar (Vēcijā, Francijā un

Beļģijā), kas ir radnīceigs ar vördu azars, slavu

ozero, jezioro, taitod pamatnūzeime ir „yudina krē-

tive" voi „yudina baseins" un šymā pat sakarā ir

mynams seņpryušu vörds asaran „azars". Senejā
Itālijā beja provinces nūsaukums Apulija, kas nū-

zeimoj: ar yudini bogöta zeme, un ir vadāms sa-

karā ar latiņu aqua un rumāņu apa „yudins". Da-

žūs itāļu dialektūs yudins ir saukts apa, tepat ari

mynams tautas nūsaukums Mesapioi: tauta, kas

dzeivoj storp divejim yudinim, saliktiņa pyrma-

jā daļā grēku vörds mesos „vyds", sal. vördu Me-

sopotamia „zeme storp divejom upem". Ovidijs
sovā biogrāfijā dzymtü vītu Sulmonu cyldynoj kai

bogētu ar yudini: Sulmo mihi patria est gelidis
überrimus undis. Horatijs cytu vītu sauc par na-

badzeigu ar yudini: pauper aquae (Car. 3. 30. 11).
Dinvyditalijä, Bari tyvumä ir vītu nūsaukums

Aquaviva (dzeivais yudins, kas zeimoj: takūšais

yudins) un Dīnvydfrancijā ir vītu nūsaukumi:

Eaux Bonnes (Lobī yudini), Eaux Chaudes (Korstī
yudini), Eaux Mortes (Myrušī yudini, kas nūzei-

moj: natakūšais yudins, voi aizsērējušais yudins).
Kulta vajadzeibom dreikstēja lītēt tikai dzeivū voi

takūšu yudini. Latgolā pastovēja tradicija, ka Le-

lajā Catūrgā bārni agri nu reita skrēja muti moz-

göt uz takūšu strauteņu, lai vysu godu byutu re-

dzeigas un spūžas acis.

Vēcijā yudins figurej šaidūs vītu nūsaukumūs:

Aachen (kam sakars ar latiņu aqua), taidūs nūsau-

kumūs kai Reischach, Perach un Wasserburg.
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Piļsātas nūsaukums Itālija Aquileia ir vadāms

sakarā ar yudini — aqua.

Latgolā vītu nūsaukumi ar pīdekli -ova ir sastū-

pami Lubönabaseinā un austrumu Latgolas leidzo-

numā: Gaigolova, Borkova, Bykova, Rykova, Bal-

tinova, Körsova, Püdynova, Styglova. Sevišķi iz-

plateiti vītu nūsaukumi ar pīdekli -ova ir Körso-

vas pogostā. Vyspöri, vīnā apvydä ir kaids voldū-

šais pīdeklis, ar kuru vītu vördi teik atvasynöti, un

Körsovas pogostā taids ir pīdeklis -ova. Iztryukst
vītu vördi ar pīdekli -ova Latgolas augstīnē, var-

byut atskaitut Kröslovu, Balbinovu, un iztryukst
ari sēliskajēs izlūksnēs. Vītu vördi ar pīdekli -ova

ir ari cytös latgaļu zemēs: aiz valsts rūbeža Bigu-

sova, Vydzemö: Kalsnova, Saikova, Vītolva un

Kūrzemē: Kandava, Abava.

Pīdekļa -ova variācija ir pīdeklis -eva, sal.

Saļneva, kuru ari izrunoj Saļņova (Körsovas po-

gostā). Pyrmatnejī jamūt, vītu nūsaukumi ar pī-
dekli -ova ir dūti plašēkai teritorijai un naapdzei-
vötai vītai: pļovai, zarnai vītai, vītai yudina ty-
vumä un vyspöri vītai, bogētai ar yudini. Kai ti-

pisks šēs grupas pörstövis ir Gaigolova, Bonifacova,

Laigolova. Tölök vītu vördi ar pīdekli -ova ir dūti

apvydam: muižai, bazneicai resp. draudzei un ad-

ministratīvam centram, nūvodam, pogostam un sā-

džom. Varakļonūs ir Brangova kai muižas un nūvo-

da nūsaukums. Körsovas pogostā ar pīdekli -ova

pērsvorā ir tikai lelēkas sādžas: Bözova, Sviļpova,
te pīdar ari muižas nūsaukums Malnova. Var ma-

neit, ka pīdekļam. -ova ir tendence izaplateit un

klyut vyspörynötam. Pīmāram Körsovas pogostā
sādža Dzērkaļova 1868. goda kartē ir atzeimēta

kai Dzērkali. Ludzas apriņķī uz rūbeža irvīta, kas

saucās Goliševa.

Pīdekļa -ova / -eva pamatnūzeimē varātu me-

klēt senejū yudina nūsaukumu, izejūt nu apsvā-
ruma, ka ar pīdekli -ova ir nūsauktas zarnas vītas,
pļovas un vyspöri vītas yudina tyvumä. Taitod

tys byutu kolektīvs nūsaukums izplatejumam tel-

pā, leidzeigi tam, izsoka klöns, klona pļovas —
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plašs, leidzons klajums. Topēc sovūs pamatūs pī-

deklis -ova kaidreiz varēja byut patstöveigs vörds,

kas tyka pilykts kaidam cytam vördam. Kai uz pa-

ralēli var nūrodeit uz Bolderājas nūsaukumu, kur

ūtrajā daļā ir senejais yudina apzeimējums — āja.

Pīminēsim, ka vöcu un krīvu terminoloģijā Lelupi
un Gauju apzeimoj Aa, kas jau tyvu stöv Bolderā-

jas nūsaukumam, kam pyrmajä daļā ir auga nūsau-

kums, leidzeigi tam kai Gaigalovas nūsaukumā.

Vairöki pīdekli sovūs pamatūs ir bejuši patstē-

veigi vördi ar patstöveigu nūzeimi, bet ar laiku pa-

matnūzeimi ir zaudējuši un uzaglobējuši kai pī-
dekli jaunu vördu atvasynöjumus. Te var minēt

angļu pīdekli -dom, kai vērdūs: freedom, kingdom,

wisdom, kas ir radnīceigs ar vöcu pīdekli -turn:

Reichtum, Altertum, Königtum, un sovūs pamatūs

tys vörds ir apzeimējis stövükli voi situāciju.

Vöcu pīdeklis -lieh un angļu -ly ir pörpalykums
nu patstöveiga vörda, kas ir nūzeimoj is seju, sal.

Krīvu lico „seja" un gotu lik ar taidu pat nūzeimi.

Romāņu volūdos īpašeibas un apstēkļu atvasyno ja-
mais pīdeklis -ment, -mente nēk nu latiņu mens,

mentis „pröts", krīvu nüdybynojamö teikuma

saiklis ibo (jo) ir radnīceigs ar myusu pīdekli

-ība, -eiba: gūdeiba, mīleiba. Myusu pīdeklis -šona

ir radnīceigs ar vērdim še, šejīne, šenīne, Varakļo-
nūs pazeist formu šene (šei vīta, šejīne).

Pīdeklis -ova ir saleidzynojams ar vöcu die Aue

ar pamatnūzeimi: yudins, sola, zeme yudina tyvu-

mä, zarna, slapņa vīta, mytra vīta, plova, ganeiba.

Atvasynējumi nu šē vörda ir bogöteigi ģermāņuvo-

lūdos: seņaugšvocu auwia, ouwa „Das Land am

Wasser, nasze Wiese", vyds vöcu: ouwe. Pi tös pat
saknes pīdar Skandināvijas nūsaukums, kas ir:

Snīga dīvītes Skandi sola (saliktiņa pādejē daļa —

avia nūzeimoj sola, jo Skandināvijas pussoļa se-

ņēk tyka uzskateita par solu. Retoromāņu volūdā

yudini sauc aua, kas atbylst myusu pīdekļam:
-ava, -ova. Latvīšu volūdā tū pat sakni var meklēt

Aivīkstes vērdā kai upes nūsaukumā, kam para-
lēli ir aivīkstes voi avenes ūgas, tys ir, ūgas, kas
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aug garum upes krostim — änainös, mytrös vītos.

Saleidzynö jumam var nūderēt upines, kas aug ga-

rum krostim. Avenēm nav nikaida sakara ar aunu

voi āvi (vušku). Garum upes krostim, pakrēslī un

mytrā vītā aug upines, aivīkstes un apeini, kai tys

izsaceits tautas dzīsmē: göju, göju, göju pa upes

krostu, šķinu apeineišus.

Tölök tū pat sakni varātu meklēt ari olūta ap-

zeimējumā, olūts nu ogrökas formas ovūts, kur ū

resp. v skaņu velarize jūt, rodös 1 skaņa, kai pīmā-

ram vordā Dalgova Daugovas vītā, dažos Latgolas
izlūksnēs syunas izrunoj: sylnys. Nu ūtras puses

var nūrodeit, ka ir izsaceitas dūmas, ka vordā olūts

1 skaņa varātu byut ari pyrmatneja. Tölök pi tös

pat vördu saimes pīdar ari vītu vörds un uzvörds

Joksti, Joksts. Saleidzynöjumam var minēt, ka to-

charu volūdā joksti nūzeimoj ~dzert". Te i nūty-
kuse vörda nūzeimes pornesšona nu prīkšmata uz

darbeibu, kai pīmāram latiņu volūdā: potus ir dzē-

rīņs un anglim pot ir dzeramais trauks, pūds. Kod

nu pīdekļa -ova pamatnūzeime beja aizmērsta, tū

varēja pikabynöt kai atvasynoj amūformu apdzei-
vötas vītas kai kolektiva jēdzīņa apzeimēšonai,
pīm.: Bözova, Pvušļova, Sviļpova, Odumova. Zy-
noms, te ir joatškir latgaļu pīdeklis -ova nu leidzei-

gi darynötajom krīvu personu formom: pīmāram

Bēržgaļa pogosts 19. g. s. tyka saukts par Kuļnevas
pogostu pēc ģenerāla Kuļneva. Bykova, Rykova un

Stoļerova varātu ītiļpt šymā kategorijā, kur vītu

nūsaukumā darynöjums irnūticis, izejūt nu perso-

nas.

Atsevišķs skaidrojums ir dūdams vördam Vör-

kova, kas ir saleidzynojams ar uzvördu Vörkals —

vara kalējs resp. bronzas apströdötöjs taipat kai ir

Mežkaļs — kūka apströdötöjs voi kūka kalējs un

Dzērkaļs — dzērnovu kalējs. Vörkova topēc byutu
cālusēs nu vacökas formas Vörkola, vīta, kur ap-

strödöja varu voi bronzu.

Bet mums ir ari vāci vördi, darynöti ar pīdekli
-ova, kur yudina jēdzīņs nabyutu meklējams, pīm.:
Tölova, Pftölova, ari slaviskais Latvijas apzeimē-
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jums Lotwa, nu pījamamas formas Latava, Latuva,
Latova. Vītu vördus ar -ova, -ava sastūpam Vocijā,
īpaši austrumu Vocijā, senejūs baltu un slavu ze-

mēs, kai: Breslau, Blumenau, Reichenau, bet tī ir

sastūpami ari Alpu apkortnē, pīm. Murnau un Itā-

lijā: Capua, Mantua. Capua ir cālusēs nu campus

~lauks", „leidzonums, klajums". Tei ir Kampanijas
provinces lelökö piļsāta. Pēc pošu romīšu autoru

dūmom, Capua ir atvasynöts vörds nu campus: Ca-

pua a campo dicta, Plin. 3. 5. 9. un Liv. 4. 37. 1.

Mantua ir nūsaukta pēc nimfas Manto, kurai be-

jušas profētiskas spējas, jös dāls Ocinus dybynö-
jis Mantuas piļsātu (Fatidicae Mantūs et Tusci fili-

us amnis, Verg. A. 10. 198, īpašeibas vörds manua-

nus). Piļsātas dybynötöjs ir bejis nimfas Manto un

upes dāls. Latgaļu tradicijös upeite figurej jaunas
dzeiveibas izskaidrošonai. Kod īsarūn talāns, jē-

reņš, kumeleņš voi mozs bārns, tod pīaugušī moza-

jim bārnim paskaidroj, nu kurīnes tys rodös: nu

upeites izvylka. Šymā pat sakarā mynams vītu

vörds Padua. Vītu vördi ar -ova ir slavu zemēs:

Pūli jā, Čechoslovakljā un Krīvijā leidz Volgai, lai

mynam tikai dažus: Karova, Varšova, Ļvova (lati-
niskais nūsaukums Leopolis), Bratislava, Rostova,

Charkova, Saratova. Izejūt nu šim pīmārim, pī-
deklis -av ir uzskotams kai vacs un kūpejs indo-

eiropīšu tautu formants (vördu atvasynojamö daļa),
kas ir saisteits ar apdzeivötom vītom, ar admini-

strativim un kulturalim centrim un vyspöri ar or-

ganizētu sabīdreibu un kam pamatnūzeime varēja
byut „zeme"; myusu rodu tautai hetitim Mozazijā
ir vītu vörds Arzawa, tepat ir mynams vītu vörds

Ahiyawa ~Achaju vīta voi zeme" (Grekijā). Nu

šo veidūkļa verūtīs, myusu vītu nūsaukumim ar pī-
dekli -ova var byut dažaida izcelsme. -Toļokī pēte-
jumi šymā vērzīnī ir ļūti vālami.
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T. Puisāns

CYRMS,

TO „MĀRGU SOLA" UN ZALTA PIĻS

Kai šys sovaidais vörds rodös, pastosteišu välök.

Pagaidām varu tikai pasaceit, ka tai saucās vīns nu

vysskaistökajim Latgolas azarim, apvīnojūt sovūs

krostūs daudzus cīmus, kur skanēja tikai latgaļu
volūda un latgaļu dzīsmes.

Sokūt ar Muižinīku cīmu zīmeļaustrumu
krostā un sekojūt saules tecējumam, cīmam pīsa-
slēdze skaists prīžu mežs, kur, rudiņam socūtīs, ūgu

un sēņu bogöteiba beja pīteikuša, lai apkörtnes
īdzeivotoji šovam ēdīņam varātu pīvīnot gordu-

mus, par kū svešajos zemēs varim tikai sapņot.
Aiz meža socēs Tutynu cīms, pēc tam Plātova,

Gaudišova, Dzērkaļova, Žogoti, Kivti, Lauči, Vērmi

un otkon, riņķi nūslādzūt — Muižinīki. Vysi mynā-
tī cīmi pīdarēja Zvērgzdines pogostam, īzeimejūt
vīnu nu vystautyskökim Latgolas apgobolim.

Azars uz kartes izaver pavysam opols, kaut gon,

vārojūt nu austrumu krosta, tys lykös īgarons, ar

pussoļu dziļi stīpūtīs azara īškīnē. Es nazynu, voi

kaidi nu apkörtnes vacajim cylväkim azaru beja
mērejuši, bet ziņas, kaidas mes, jaunö paaudze, nu

jim sajēmem, vīnmār pörlicynojusi apgolvöja, ka

azars asūt trejs kilometrus gars un trejs plots. Prū-

tams, seikökom māra vīneibom zemnīka izpratnē
lelas nūzeimes nabeja, jo laiks un telpa beja Dīva

dūtī lobumi, un Dīvu šymā ziņā par skūpu nivīns

navarēja uzskateit. Tai Cyrms ari palyka trejs ki-

lometrus plots un trejs gars, un jo kaidam nu lasei-

töjim rūnās šaubas par skaitļu pareizeibu, datus

var pörbaudeit uz kotra mārūga Latvij as,kartēm, jo
azars beja lels dīzgon, lai izapeļneitu vysu topogrā-
fu uzmaneibu.

Bet na jau ar sovu lelumu azars beja īvārojams,
bet gon ar sovu smiļšainū gultni un dzidrū yudini.
Azarā beja jobrīn töli pa cītū, saules zalta apmyr-
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dzātū smilti, lai sasnāgtu dziļumu, kod jau varēja
sēkt peldēt. Topēc ari bārnu izprīcom pīmārotoku
vītu gryuši īsadūmēt. Tur nabeja dūbu ar

lelu dziļumu, nabeja ari stövu nūgozu, kas tyulen
pazustu dzelmē. Cylväku dzeiveibas azara yudini
naapdraudēja. Natyka dzērdēt gadejumu, ka kaut

kod, kaut kas Cyrmā peldūtīs byutu nūsleicis. Utra

īpašeiba, kas saisteja cylväka uzmaneibu, kam tikai

gadejös airētīs pa azara vilnim, beja tö dzydrais
yudins. Varēja braukt azarā cik töli patyka, vīn-

mārsmilšaino gultne beja labi saskotama, it sevišķi

tod, kod pi debesim rütöjös vosoras saule un aiz tos

bezgaleigi dzydrö zylgme, kotru zöles stībreņu,
kotru akmini voi ari nūgrymuša kūka gobolu va-

rēja redzēt un vārēt. Laiski peldušos zivteņas it kai

vīna ūtru apbreinödamas, bez steigas maineja kus-

teibas, vērzīņus, nabādojūt par cylväka tyvumu.

Azars nabeja dziļš. Dzilökö vīta, kaidu myusu
tāvi beja atroduši, snēdzēs, tai sokūt, ~drusku vai-

rök par trejom asim". Modernajam laseitöjam šī

statistiski dati par azara dziļumu radēja pavysam

myglainu īspaidu. Cik gara beja ~ass" un cik lels

beja jēdzīņs „drusku vairök" zynötnis-
kai kriterijai. Vīna „ass" beja apmāram divi ar pu-
si metri gara un cik daudz centimetrus varātu uz-

rödeit „drusku vairök", navaru pasaceit. Pīmiņu,
ka ass garums vītejim zemnīkim vysai skaidrys
nabeja. Vērmu cīmā varēja byut vīns garums un

Muižinīku — ūtrys. Jo jau kaidu reizi kaut kur ar

vīnu ass māru mēreja, ar tū pošu ceņtēs ari at-

mēreit. Kotrys ass mārs möjös ryupeigi tyka glo-
böts un izsnāgts lītošonai tikai labi zynomas vaja-
dzeibas gadejumūs. Muižinīku cīmā divi slovoni

ass māri pīdarēja vīns Ļudikam un ūtrys Dono-

tam, un Ļudika ass mārs vīnmār beja garöks par

Donota. Tū pošu var saceit ari par svoru mārim.

Cīma divi bazvani, nu kurim vīns pīdarēja Ļudi-
kam un ütrys Donotam, rödeja daudz leloku

starpeibu. Jo maizes gobols, svārts uz Do-

nota bazvana rödeja trejs mārceņas lelu svoru,

tod drūsi varēja apgolvöt, ka tys pats maizes go-
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bols, pērsvārtsuz Ļudika bazvana, uzrödeis pylnas

picas mārceņas. Bet tai kai tī fakti vysim beja la-

bi zynomi, dūmstarpeibas nikod nasaroda un lelas

vajadzeibas pēc precizom māru vīneibom nabeja.
Dīvs ari šymā ziņā Latgolas zemnīku nabeja patai-
sejis par knauzeri.

Prūtams, nav josaprūt, ka vaļdeibas īstodem

par Cyrma azara patīsajim izmārim nabeja inte-

reses. Azars tyka mēreits ar to laika vysmodernö-

kajim instrumentim gon vertikālā gon horizontālā

vērzīnī un precizus datus atteiceigös īstēdēs va-

rātu atrast, bet azars beja sirds līta tikai apkörtnes
zemnīkam un, jo jau cylväkam kaida līta mīla,

seikumim vīgli vērās pöri.

Jopīzeimej, ka azarā īplyuda tikai vīna nalela

apmāra upeite un ari yudini nu azara izvadeja ti-

kai vīns möksleigi rokts kanāls, pīvodūt azarā uz-

krotū dobas spāku Zvērgzdines patmaļom. Vairu-

mu yudina azars sajēme nu nasaskaitama daudzu-

ma strautenim, kas raiti mutuļoja nu stövajim
krostim, nasdami zemes vāsumu azara vilnim. Cyr-
ma yudins nabeja Sylts. Vyskorstökajä vosoras tvei-

cē paldätöjs varēja atrast veldzi un zamēkī yudina
slöni palyka pavysam vāsi. Kailös paldätöja köjas
bīži sola, jo lelokā dziļumā nēcēs tausteitīs pēc

azara gultnes.

Natryuka cylväku apkörtnes cīmūs, kas saim-

nicysku apsvārumu dēļ gribēja panökt, lai azaru

nusausynoj. Lela zemes plateiba, pēc jūs aprēki-
nim, byutu nūdūta kultivēšonai, un praktiska prö-
ta cylväkim taidas idejas stēvēja tyvu pi sirds.

Līta beja nūnēkuse tik tyvu eistineibai, ka gara

nūvodgrova rakšona beja īsokta, bet tai kai vīn-

pröteibas_ šymā jautējumā nabeja, dorbs palyka
pusceļā. Isöktais grövs dreiži aizauga un atminos

palyka tikai vītejūs puišu sasadaleišona divös gru-

pēs: vīni strödötöji un ūtri— runötöji. Kai jau ku-

rā kotrā cytā sabīdreibā, tai ari Latgolā dzyma
strodnīki, filozofi, politiķi, vodūni un beidzamos

trejs profesijas pi grövu rakšonas vairök strödöja
ar muti kai ar löpstu, prūtams, sajamūt tū pošu



90

olgu. Gūdeigam strēdnīkam tys kērēs pi sirds, bet

protestus varēja dzērdēt tikai tod, kod vīglas pro-

fesijas daleibnīks nabeja tyvumä.

Tautas nūstēstūs un ticējumūs azaram pīdarē-
ja pozitīva vīta. Kaida tautā dzymuse ~patīseiba"
apgolvöja, ka Cyrma yudins kai magnets pivylka
zibiņus, lai tī nanūnēktu apkörtnes zemnīku möju
jumtūs. Vacökös paaudzes oculīcinīki zynöja stös-

teit, ka poši redzējuši vasaļu guns jūstu īsaryty-

nojūt azara līminī, sajaucāt ritmysku viļņojumu uz

ilgu laiku.

Laika apstokļu paredzēšonā Cyrmam pikryta
pavysam nūpītna lūma. Tai saukto ~azara šņēkšo-
na" nūzeimēja vātru, leitu un nagaisu dažu stuņžu
laikā. Pyrms kotras vātras spēceiga azara šņēkšo-
na beja dzēržama. Šai vīnkēršajai patīseibai par
līcinīku varu byut ari es pats. Tikai našņēce vys

azara yudins, bet gon kūki apkört azaram, kod tūs

sköre pyrmī vēja pyutmi, vātrai tyvojūtīs. Lelö-

kös daļas vertikālos atteisteibas mēkūņu ceļojums
beja nu rītumim uz austrumim, nasūt cisas vātras,
pärkyuni, zibiņus, krusu un lelas leita gozēs. Tau-

tas ticējumūs Cyrms, tai sokūt, pivylka mokūņus
un leitu par svēteibu vysai apkörtnei. Pēc kotra

eisa un spēceiga leita, kod jau krošņa varaveiksna

rūtoja austrumu pusi, vacī ļaudis pateiceibā Dī-

vām cēle rūkas, un vīnmār bejadzēržams vīns un

tys pats teicīņs: ~Paļdis Dīvām, šys nabeja vys

leits, bet gon maizeite nübyra nu dabasim." Tei-

cīņam izskaidrojums nabeja töli meklējams. Nu

lopom un zēlu stībrim nūmozgotī putekli pazuda
zemē, tveikstušos dryvas sajēme veldzi, sauleite

nakarsēja vairs tik stypri, lūpi un cylväki atstöja

änainös slāptuves. Pi uzplaukušom labeibas vör-

pom pīlypušī yudina pilīni atspūguļoja saules sto-

rus vysös varaveiksnas krösös. Doba beja varo-

ņa krošņuma un bogöteibas pylna.

Vālajūs rudiņūs, kod vysi yudini söka klotīs

ar ladim, Cyrms parödeja vēl nikur naradzātu

īpatneibu. Yudina plašajai vērskērtai pörsaklöjüt
ar lādu un izaplēšūt apmāram par devenim pro-
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centim nu sova tylpuma, kai tū moca moderno me-

teoroloģija, azara krosti palyka par šaurim. Yu-

dini uzkrötais syltuma daudzums, pasateicūt azara

saklumam, beja samārā nīceigs, un lada saga pēr-

klöja līmini eisā laika spreidī. Solstušais yudins
izaplēšūt meklēja jaunu gultni. Sēkēs lada

plaisēšona. Dzastrēs un klusajos rudiņa naktīs

azars burtiski vaidēja. Skaņas leidz ar lada škeļ-
šonūs ceļoja nu vīna azara krosta leidz ūtram. Vīns

trūksnis vēl nabeja beidzis, kod jau sēkēs ūtrys,

un tai turpynöjös, cikom lads atroda sev pīteikuši
lelu gultni.

Apkörtnes cylväki stösteja, ka beidzamajā ru-

dinī pyrms boļševiku īnēkšonas azara vaideišona

bejuse naparosti spēceiga. Zemnīki, kuru möjas at-

saroda tyvu azara krostam, nav varējuši gulēt. Tī

stēvējuši pogolmūs, slyktu nūjautu mēkti,un klau-

sejušīs azara vadēšonā. Ari Cyrms paredzēja so-

vas tautas nalaimi.

Azara izaceļšona ir izskaidrota nūstēškā, kas pa-

lyka tautas atmiņā nu paaudzes uz paaudzi. Kai

bārns šū nūstošku asmu dzērdējis vairēkas reizes,
tikai nazynu, voi tys kaidreiz ir bejis pīraksteits.
Jo ari nūstēškys rokstūs kaut kur beja, tūmār ce-

ru, ka nabyus par slyktu pastēsteit tū ari tagad.

Seņ senejūs laikūs Cyrma nimoz naasūt bejis.
To vītā bejuši labi kūpti teirumi, pļovas un ganei-
bas. Cylväki kustējušīs kai skudras storp viļņoju-
šom dryvom, arūt, sējūt un pļaunūt. Blokus cylvā-
kim ganejušīs lūpi, kam zoles nav tryucis auglei-
gajā zemē nikod.

Teirumu pošā vydā burbuļojis kaids nalels olū-

teņš, kas ar sovu vāsū apakšzemes yudini devis

veldzi cylväkim, lūpim un ari stēdim. Dzidrais yu-

dins, matūt nalelus viļneišus, sovā tecējumā uz

zamēku vītu, draudzeigi murmynöjis cylväkim
nasaprūtamas skaņas, it kai labi apsazynödams
sovu vītu dzeivēs radeibas sabīdreibā. Pa tē gultni
brodējuši bārni, meklejūt boltus akmisteņus, un

klusūs vītu līmiņs atspūguļējis zylös debesis, kai

ari dažaida vacuma sejas, kas gribējušas apsavērt
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pošas sevi. Pi olūteņa vadušas trejs bosu köju nū-

meideitas taceņas, kotra nu sova tyvökö cīma. Bol-

tūs kējceleņu vērspuse bejuse tik gluda un cita, ka

tur naīsadrūšynējispasarēdeit nivīns zöles stībreņš
un pat dubli pēc leita pazuduši otri, it kai nūsabei-

duši par sovu pērdrūšeibu. Pi olūta steigušīs cylvä-
ki nu trejom dažaidom pusēm smelt vāsū yudini
dzeršonai, lūpim un ari skolot möjös mozgötös drē-

bes. Pi olūteņa pulsējis spraigs dzeives rytms. Tur

sasatykušas vācas sīvas, lai pērrunētu jaunēkūs
nütykumus, izmaineitu ziņas un pījemtu lāmumus

nabyušonu nūvērsšonai jaunajā paaudzē, kas na

vysai labprēt gribējuse sekot vacūs ļaužu īmeitajūs
pādūs. Pi olūteņa sasatykuši veiri gon prīcā, gon

bādēs, lai pērrunētu dorbus un snāgtu paleidzeigu
rūku tam, kam kaut kas dzeivē nabeja gējis nor-

mālos slīdēs. Pi olūteņa sasatykušas jaunas meiti-

nes, lai izklīgtu jautreibas voi mērktu osorēs, un

beidzūt, pi olūta meklējuši ceļu ari jauni puiši, lai

pasavārtu uz torn jaunovom, kas varātu byut jūs
nēkušēs sīvas. Kotram gējīņam īmesļus vīnmār

varējuši atrast. Mozgojamūs drēbu gobolu nikod

möjös natryuka Un olūteņa vāsajā yudini tūs vīn-

mār varēja izskolot. Tai skolojamūs drēbu nasteņas

aizsagā jaunas meitines mārētī sūli bīži vīn

varējuši nūzeimēt pavysam kū cytu. Ari zyrgam

slēpes varējušas rastīs kotrā laikā, un patīseiba be-

juse pērbaudama tikai ar olūta yudini.Tymus laikūs

ļaužu kautreibu sagušas praktyskas izdareibas, na-

nūdorūt nivīnam ļauna. Tai dzeive ritējuse labi,

mīreigi, draudzeigi un laimeigi. Cik laimi var at-

spūguļēt mīreigs cylväka prēts, draudzeiba vīnam

pret ūtru un tēvišķa aizgēdeiba kai pret dzeivinī-

kim tai ari stēdim. Zeme cylväkam nadavuse dau-

dzi, bet možas bejušas ari praseibas. Sausas mai-

zes gobols smoga dorba laikā nūzeimoj is augstē-
kēs varas svēteibu, un tē ādējs kotru reizi cēlis acis

uz zylajim dabasim pateiceibā Dīvām.

Kaidas korstas, saulainas dīnas ūtrajā pusē, vo-

soras vydā pi olūta pīsasteigušas trejs jaunovas,
kotra nu sova cīma un kotra pa sovu celeņu. Vys-
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apkört zanējušas izkaptis, grīžūt suleigū zöli. Sī-

vas un bārni izkaltētu sīnu ar plotim kūka

gröbeklim vylkusi kūpā un krēvuši gobonēs, lai ro-

sās pilīni pa nakti nasabūjētu zaļajam sīnam da-

beigū krosu. Vysā apkērtnē bejis pīnēcis tveiceigais
sīna laiks. Cylväku dorbs teirumūs un meitiņu

steigšonēs pi olūta bejuse vīna nu parostom ikdī-

nas parödeibom, napeļnejūt nikaidu sevišķu uzma-

neibu.

Meitines, kas gondreiž reizē sasnāgušas olūtu,
labi pazynušas vīna ūtru. Jos beja sasaty-
kušas daudzasreizes, tū pošu dorbu dorūt tymä po-
šā vītā. Divas nu jom bejušas vacēkas godūs un

trešo pavysam jauna. Sarunas raisejušēs jautri un

napīspīsti. Dzērkstējušas jautreibas un skanējuši
smīkli. Pērrunētī vaicējumi nabejuši dūmoti pre-

tējo dzymuma cylväku ausim, tēpēc ari tyvumä
asušī sīna pļēvēji dzērdējuši tikai smīklus. Pērru-

nu saturs palicis treju meitiņu nūslāpums. Ari šy-
mā ziņā nikas naparosts nabejis monoms.

Korstēs dīnas pēcpusdīna sūlejuse leita gēzes,

pärkyuni, zibiņus un cisas vātras. Zemes strēdētē-

ja drudžaino steiga sīna laikā izskaidrojama ar ba-

žom par dreizom laika pērmaiņom. Bet kai

par breinumu rītumu pusē, kur vysa mēkūņu bor-

dzeiba dzymuse, dabasu mola bejuse pavysam
skaidra un uz vokorim sleidušē sauleite napērstē-
juse laisteit šovus syltüs storus uz zemes kūpējim.
Meitines, skolojūt drēbes, slaucējušas svīdrus un

jautri runējušas par lītom, kas jom vystyvök stē-

vējušas pi sirds. Tikai poša jaunēkē šūreiz bejuse
klusöka kai cytom reizēm un rešipīsabīdrējuse sa-

runēs. Pēški vacēkē nu jom pörstöjuse cylöt olūtā

īmārktēs drēbes un pacāluse skotu uz augšu. Drēbu

skolēšonu pērtraukušas ari pērējos divas meitines.

Dabasu zylgmē, jau gondreiž vērs golvas ētri pel-
dējis mains un draudeigs mēkūņs. Sauleite pazu-
duse aiz tē nacaurspeideigēs masas, un tymss pa-
krēslis pēri olūteņam ītinis meitines naparostā vā-

sumā. Vātras mēkūni bejuši radzāti daudzi. Tī ma-

tuši zibiņus un gaisu trycynöjis pārkyuņs, bet šys
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mokūņs nasaleidzynöjis nivīnam nu tim. Kluss,
mains, draudūšs un smogs sovā skrējīnī tys pör-

spējis vysu leidz šam radzātū.

„Nu kurmes tys tik peški rodos?" vaicoja pyr-
mö meitine.

„Cik naparosti mains un brismeigs mokuņs!"
saceja ūtro.

„Mosenas", uztraukuma īsasaukuse jaunoko
meitine, „tys jau nav mokūņs, tys ir Cyrms!"

Pēc liktineigö vörda izrunas nūticis pavysam
kaut kas taids, kö nivīns nagaidejis. Malnais mo-

kūņs nūkritis zemē, apklējūt ar skaidru, dzidru un

väsu yudini dryvas, pļovas un ganeibas. Būrēja

vörds bejis atmynäts. Tikai kēpēc tys tai nūticis,
nivīns navarējis paskaidrot, taipat kai vēl nivīns

nav varējis pastösteit, kū eisti vörds „Cyrms" nū-

zeimoj.

Divi vacökös jaunovas vilni izskolojuši krostā

dzeivas un vasalas. Kas nūticis ar tim cylväkim,
kas pļēvuši un kaltējuši sīnu, teika nastösta. Pazu-

duse ari būrēja vördaatmynätöja, jaunēkē mei-

tine, naatstējūt nikaidas dzeiveibas zeimes. Un kai

lai izskaidroj solas rasšonūs pošā azara vydā, kur

agrök nikaida paaugstynöjuma nabejis?
Vacī ļaudis daudzi runöja, prötöja un grūzeja

golvas. Vīnu gudra veira sprīdumu nūraideja ūtrys,
un ūtrē dūmom navarēja pīsavīnēt trešais. Gudru

cylväku apkörtnes cīmūs beja daudzi, bet pi eistas

gudreibas nivīns gudrinīks ilgi natyka.
Pēc daudzu godu un daudzu gudru cylväku dū-

mēšonas, izskaidrojumi nūslāpumim sēka .rastīs.

Tai kai tī ir ilga laika un daudzu gudru cylväku
dūmēšonas rezultāti, nav pamata ziņom naticēt.

Un tös byutu taidas:

Zam solas ir aprokta zalta pils, kurā azara yu-

dini uz vysim myuzim nūvītējuši būrēja vörda at-

mynätöju _meitini. Tei dzeivojūte porticeibā un

spūžumā. Adūte madu nu zalta traukim un dzerūte

varaveiksnas yudini, kū tai pīgēdojūt septeņos kro-

sos zalta lūks nu zylajim dabasim, snādzūtīs pēri
vysim vātras mēkūnim. Kotru dīnu trejs reizes jei
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mozgojūt boltā pīnā bolū seju un rūkas,kas jau seņ
naasūtredzējušas sauli. Tai drēbes asūt nu vyslobö-
kim zeidim un cytim dērgim audumim, kas nikod

nanūsavolkojūt un napalīkūt nateiras. Slaidu, jau-
nu augumu, uz kura nasasakrējūt godu nosta, ap-

jūžūt jūsta, kuras rokstus zalta burtus tāvu tāvi

nasuši cauri cīsšonom un vērgim. Meitinei naasūt

jēstrēdoj dorbi, kas rodūt svīdrus un nūgurumu.
Osoras nūzudušas nu jaunovas acim uz vysim lai-

kim, un skorbū cylväku vördi jau ilgi naasūt skē-

ruši jös ausis. Meitine nadzēržūt smīklus un na-

dzēržūt dzīsmes. Volūdas naskaņūt zalta pils dau-

dzajos ustobös, tikai zemes dvaša, kū tai syuta ar

svīdrim slaceitös dryvas, kai vīgla zeida čauk-

stūņa reizi pa reizei pērtraucūt svineigū klusumu.

Voi meitine ir laimeiga? Šys jautojums vēl šu-

diņ nav atbyldäts, kaut gon daudzi vāci, gudri un

gūdeigi cylväki beja sūlejušīs par tū stypri dūmot.

Bet vacī cylväki myruši un jauni daudz kū ir aiz-

mērsuši. Borgas, svešas varas vālušēs pēri zemei,

atstējūt rātas cylväku sirdīs un šovus nateirumus

dvēselēs.

Meitine zalta pilī dzeivoj, un leidz ar jū dzeivoj
nūstēškys, Hcynödams par Latgolas zemes orēja
tēlū pagētni un tē ašņa saitēm ar zemi Cyrma
krostā.

Pēc daudz, daudz godim reizi jaunova dreikstē-

juse atstēt sovu zalta pili un izīt vērszemē. Solas

pošā tēļēkajā styurī azara vilni izveidojuši grants

uzkaļneņu ar akmiņa trepēm leidz pošam yudina

līmiņam. Grants uzkaļneņš, kuru kotrys var apsa-

vērt ari šudiņ, beja mīlēkē vīta, kur meitinei ap-

sasēst, un nadaudzī akmini yudini, pret kurim

bolstūtīs, mozgēt šovus garūs zalta motus. Cik dau-

dzi reizes jaunova beja raudzejusēs Cyrma līminī,

nivīns nazynöja pasaceit. Akmiņa trepes borgī vēji

beja jaukuši, bet granta uzkaļneņš palicis, svīžūt

atmiņu tyltu nu pagötnes uz nokūtni.

Sola, kas sedze zalta pili, vēl pa šudiņ dīnaisaucās

~Mārgu sola" par pīmiņu trejom meitinem, un dzi-

lökö Cyrma vīta beja tur, kur kaidreiz mutuļojis
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apakšzemes olūteņš; skaistos stidzeņas azara gult-
nē pērsavārtušas gaišajos smiltīs, kuras vēl tagad
meida kailas paldātēja kojas, un vacī ļaudis bīži

pērrunēja par sīna gobonom azara dzelmē, kas deve

līceibu par nūstēška patīseibu-.
Cyrms symtkörteigi atleidzynöjis vysim ap-

körtnes īdzeivētējim par zaudātim laukim un pļo-

vom, dūdūt zivis un vēžus cauru godu, breidynojut
cylväkus nu vātrom, pīvalkūt leitu, nūvēršūt zibi-

ņus. Nu nalyugta cīmeņa azars beja klivis par lab-

dari vysim.

Tai beidzas myusu stosts. Voi tam ir priceigas,
voi skumeigas beigas, tö nazynu ari es pats.

�

Pīzeime: Cyrma azara teiku kai bārns pyrmū
reizi dzērdēju nu Annas Mikažānes lyupom, kas

sovu myužu nūdzeivoja Ludzas apriņķa, Zvērgzdi-
nes pogosta Muižinīku cīmā. Anna beja pīcu bār-

nu möte un daudzus godus atraitne, kas ar sovu bo-

goteigū dzīšrhu un pösoku kröjumu voldzynöja kai

bārnus tai ari pīaugušūs, kaut gon poša naprota ni

laseit, ni raksteit. Ar šom riņdeņom jös pīmiņai
līcu sovu golvu. T. P.
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Ontōņs Dzeņs

POGOSTU DYBYNŌSONA UN DAR-

BEIBA LATGOLĀ

Kod zemnīki Latgolā 1861. goda 19. februārī be-

ja atbreivöti nu muižinīkim, tod tyka izdūts ly-
kums par pogostu dybynösonu. Pogostu zemes pla-
teiba un īdzeivētēju skaits beja tik lels, cik lela

beja draudze. Beja ari pogosti, kuru rūbežūs beja
divi draudzes. Tai Josmuižas pogostā beja divi

draudzes (parapejas) Josmuižas un Nīdreicas, un

Sylajönu pogostā Rībeņu un Feimaņu. Tyka caltas

lelas pogostu möjas, kur beja paradzātas ryumes:

kancelejai, pogosta tīšai, lela ļaužu saīšonas ustoba,
divi ustobas gubernatoram, divi ustobas rokstve-

žam, vīna pogosta vacökajam (staršina) un vīna po-
gosta sorgam. Vērs golvonūs durovu līveņa (gan-
kom) beja lels Krīvij as gerbūnis (ērglis) un krīvu

volūdā uzroksts Vorkovskoje volostnoje pravienije
(Vörkovas pogosta valde).

Muižinīkim beja lykts par pīnēkumu nūdūt

īdzeivētēju sarokstus, kaidi pērīt nu muižinīkim uz

atteiceigu pogostu. Muižinīki izsnēdze pogostim

īdzeivētēju grēmotu, kura saucēs: ~Revizskaja
skazka" kurā kotrai saimei (giminei) beja īroksti uz

divom puslopom. Pyrmā vītā saimes golva, tod jē
bārni,bārnu bārni un tai tēļēk.Saimes golvas vörds

un uzvörds un jo beja kaids cyts nūsaukums, tys ari

beja pīraksteits klēt,pīmāram: KlybaisOdums,Ma-
teiss Löcs ar vīnu rūku, Galējais Jēņs un tamlei-

dzeigi voi nūlomēti kai Seikstais Morteņš un tai tö-

lök. Tod vacums (uzdūts godu skaits). Sīvom vörds,

dzymtais uzvörds, sādža un pogosts un meitom vei-

ru vörds un uzvörds, sādža unpogosts, kai ari kurā

godā izpracāta. Tai par trejom četrom paaudzēm
bilde beja skaidra. Grömotas beigös muižinīks ar

sovu parokstu apstyprynöja ziņu pareizeibu. Kūpā
ar šū grömotu tyka nūdūti sūdamūs saroksti, kurūs

raksteits vörds un uzvörds, par kaidu pörköpumu
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voi vainu sūdeits un ar cik reižu pērīņs. Šaidus sa-

rokstus es pats Vörkovas pogostā laseju pyrms
1917. goda revolūcijas. Vālokūs godūs tī jau beja
pazuduši.

Pogostu valdes sastēvēja nu staršines (pogosta
vacökö), starostom (valdes lūceklim) un pisara
(rokstveža). Klöt nöce pogosta tīsa.

Pogosta saiminīks beja staršine, kuram pat be-

ja tīseiba pīsprīst administratīvā kortā treju dīnu

arestu pogosta cītumā. Jö reiceibā beja nauda, ku-

ra globöjös lelā dzelža lodē (skreinē) kurā beja aiz-

slēdzamas atvilktnes. Vīna beja staršinei un sešas

dēļ starostom. Staršinei vajadzēja ari paraksteit
papeirus. Beja ari staršines, kuri naprota raksteit,
bet jī uzspīde dzelža štampeiti, kurā beja nūspī-
dums, ka taids tö pogosta staršine. Es navaru īsa-

dūmēt, kai staršine, raksteit napratējs, varēja uza-

jimt atbiļdeibu par roksta saturu, ka jys nazyna,
kas raksteits. Jys varēja uzspīst sovu ~pečeti" pat
pi sova nēves sprīduma. Maņ līkās, ka daudzejī,
kuri kaut kaipasaraksteja, navarēja roksta izlaseit,
ni saprast, jo krīvu volūdas labi naprota. Varbyut
tymus laikūs beja gūdeigums cvlvākūs un rokstve-

dis nagribēja pīkrēpt sovu staršini. Tamdēļ vysa
nūteikšona beja rokstvežim, jo moz beja staršinu,
kas prota rokstu volūdu. Starostas skaitējos kai

staršines paleigi, kuru skaits beja atkareigs nu po-

gosta leluma. Vörkovas pogostā beja seši nūvodi un

seši starostas kai Šūsta, Borkovas, Znūteņu, Vörko-

vas, Mačānu un Rožanovas. Kotrā nūvodā beja so-

va muiža. Krivyski saucēs Mačanskoje seļskoje ob-

ščestvo. Pyrmajus godūs starostom beja moza nū-

zeime. Pogosta staršinei un starostom beja medali

pīspraužami pi kryutim. Pi dīnastu piļdeišonas pī-
spraude medali. Staršines un starostas tyka vāļāti

nu tautas atklētā bolsēšonā. Nūlyktā dīnā sasapuļ-
ceja daļa idzeiyötöju pogosta lelajā ustobā, sauktā

par „sbornü". Iprīkš cylväki grupējos mozūs puļ-
ceņūs, apsasprīde, kuru uzstēdeit par kandidātu un

vēlēt par staršinu. Šymā ziņā sevišķi aktivi beja
krīvi, kuri ar sovu uzstējeibu un bļausteišonūs, byu-
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dami mozēkumā, tūmār panöce sovu. Iznöce nu

kancelejas pisars ar grömotom un atklēja sapulci.

Lyka nūsaukt kandidātus. Krīvi ar sovu styprü

klīgšonu pērklīdze latvīšus, kuri trūksnī daudz rei-

žu natyka dzērdāti. Tod pisars izsauce kandidātus,

nūpraseja, kas par jū bolsoj, lai paceļ rūkas. Cēle

na vīnu rūku, bet obas un ar klīgšonu, jo lykös, ka

rūkas ceļšona bez klīgšonas nav nikaida bolsēšona.

Kod natyka golā ar pacaltūs rūku skaitei-

šonu
,

tod lyka atbreivöt vīnu ustobas kok-

tu un tod lyka pērīt uz breivū koktu tim,

kuri bolsoj par atteiceigu kandidātu. Te ari natyka
cauri bez klīgšonas. Tys, kurs īt, valk sev leidza cy-
tus. Kod ar lelom pyulem tyka bolsi saskaiteiti un

nu rokstveža vēlēšonu protokols saraksteits, tod sa-

pulce beja slāgta. Taidā pat veidā tyka vāļāti sta-

rostas un tīsneši. Tod rokstvedis syuteja protokolu
vaļdeibas pörstövam, kurs īvālātū staršinu ap-

styprynöja. Gadejumūs, kod vaļdeibas pörstövam

beja īnēkušas par īvālātū personu kompromitēju-
šas ziņas, jys varēja apstyprynöt nēkušū kandidātu

voi nūzeimēt jaunas vēlēšonas. Atolgējums starši-

nem un starostom beja ļūti mozs, un šūs omotus

dreižēk varēja skaiteit kai gūda omotus.

Golvonī dorba dareitēji pogostūs beja rokstveži,
kuri vyscauri Latgolā tyka saukti par pisarim.
Rokstveži nabeja vāļāti, bet īcalti. Jī ari apsazynöja,
ka ir gudröki par staršinem, un moz rēkinējos ar

jim kai sova omota napratējim un beja golvonī nū-

teicēji pogostūs. Nu sökuma vairökus godus rokst-

veži vīni poši veice vysus dorbus pogostā bez palei-
gim un navītā ir jaunūs laiku apgolvējums, ka se-

ņēk kancelejēs beja lels birokrātisms, bet ūtraidi

— Latvijas laikā beja papeiru plyudi un daudz kas

navajadzeigs voi maināms. Pyrmī pogosti Latgolā

beja leli, beja ap desmit un pēri desmit tyukstūšu
īdzeivētēju. Rokstvežu darbeiba beja šaida: sastö-

deit budžetu īnokumūs un izdavumūs. Aprēķinot
kotram zemnīkam nūdūkļus, sadolūt atteiceigēs
ailēs voi grupēs. Dēļ nūdūklim beja lītojama lela,
bīza grēmota kura saucēs ~Licevoj sčot". Kotram
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nūdūkļu moksötöjam beja divi lopas puses šymā
lelö formāta gromotā, kur jau beja sarēkinēts, cik

jömoksoj izpērkšonas nūdūkļu „mirskö sbora", ap-

drūšynēšonas un cytu nūdūkļu godā. Kod aizgöja
moksöt nūdūkļu moksötöjs, rokstvedis sameklēja
lelajā grēmotā moksētēja lopu un pasaceja, cik

daudz jömoksoj. Kod cylväks samoksöja vysu voi

daļu, tyulen imoksötö nauda tyka īraksteita nū-

dūkļu golvonajā gromotā (~licevoj sčot") un ari

činča grēmateņā, kura krivyski saucēs: ~Platežnaja
knižka". Pyrmös činša grēmateņas beja burtneicas

lelumā un nūdrukētas, ka Dinaborgas apriņķa, jo

tod par Dvinsku nav saukts. Rokstvedis īraksteja
pogostu, „derevni" un vördu, uzvērdu. Zemnīki šū

gromateņu pa lelökai daļai globēja aiz obrozim, lai

bārni natyktu klöt. Vālok šēs gromateņas beja uz

pusi mozēka formāta un vīgli īlīkamas kabatā

(kuldā, kārmanā) un ar mozök grafom. Nikaidi pör-

protumi par nūdūkļu moksošonu nabeja storp nū-

dūkļu moksötöju un nogostu. Cylväks kotru breidi

varēja atškērt sovu nūdūkļu gromateņu un redzēt,

cik ir imoksöjis šūgod, pārņ un aizpārņ.

Tod kotru godu tyka raksteita jauna gimiņu

grēmota kura krivyski saucēs ~posemeinyj spisok"
dēļ vysa pogosta un tod pa vīnai grēmotai dēļ kotra

nūvoda, kūrēs raksteja tikai nūvoda gimines. Pyr-
mais Vörkovas pogosta rokstvedis bejis latgaļs

Jēņs Dakuis, kurs bejis pi muižinīka par rokstvedi

un tod īcalts pogostā, jys gimines grömotös ir

rakstejis vērdus un uzvor dus tai, kai cylväki sauce

vīns ūtru, tikai atmatūt golūtnē burtu s, pīmāram:
Pīter Dzeņ, Ilža Vajvod, Apaļa Prikuļ. Gimines

grömotas vastas taidā pat veidā kai pi muižinīkim.

Pēc 1900. goda gimines grömotas tyka pörrakstei-
tas tikai par vairökim godim reizi, lai gon rokstve-

žam beja vīns voi divi paleigi.

Kotru godu rudinī voi zīmā, kod teirumūs dorbi

beja izbeigti, tyka sasaukta sapulce (schotka). Kod

cylväki beja sasapuļcējuši, tod rokstvedis izgēja nu

kancelejas uz sevišķa paaugstynöjuma pi kancele-

jas durovom ar grēmotu un söka saukt gimiņu gol-
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vas pēc kērtas. Pi kotra izsaukto vajadzēja atbil-

dēt, kaidas pērmaiņas goda laikā giminē nutyku-
šas, tys ir, kas un kod izsauktā giminē ir dzimis,

miris, precējis voi meita izgējuse pi veira. Voi nu

pats izsauktais, voi kaids nu kaiminim atsasau-

ce un pastēsteja par nūtykušom pērmaiņom,
un rokstvedis pīraksteja pērmaiņas gimines gro-
motā. Nūtykušēs pērmaiņas na vysas pareizi īrak-

steitas, jo ziņu snēdzēji deve napareizas ziņas. Pī-

māram: Bārtuļu Jēņs dzyma ap Zīmassvātkim, Le-

lais Mērteņš myra pēc Leldīnom un tamleidzeigi.
Sevišķi napareizas ziņas snēdze krīvi, kurim nikai-

das metriku grömotas natyka vastas, jo daudzejī
jūs popi naprota raksteit. Un taida īdzeivētēju pēr-
baude nütyka kotru godu.

Lels un atbiļdeigs dorbs pogostu rokstvežim be-

ja sasaraksteišona ar īstodem un īstēžu vadeitējim.
Civilīrēdnim beja činas (paköpes) un kotram či-

novnikam (īrēdņam) sovs tituls un jēroksta kotra

roksta sēkurnā atteiceigi pagüdynöjuma vördi. Pī-

māram pi gubernatora vairēki goldi, vairēki goldu
prīkšnīki (načaļniki). Sorg Dīvs, kod augstökam

īrēdņam byutu bejis īraksteits zamēkē īrēdņa pa-

güdynöjuma vörds. Pīlaižūt šaidu pavēršeibu, pat

varēja zaudēt vītu. Kotra roksta papeiram vaja-

dzēja sastēvēt nu divejom lopom un na mozēka for-

māta (leluma) kai puse lelös lūksnes, lai rokstam

byutu kaut trejs vīn riņdeņas. Papeiram vajadzē-
ja byut porlīktam un sastēvušam nu divejom lo-

pom. Rokstūs vajadzēja īvārēt vysus atstotumus un

raksteit gleitim burtim. Teišam taidi roksti iza-

skateja gleiti un pateikami pajimt rūkā un laseit.

Maņ beja izdeveiba redzēt vīnas Vitebskas guber-
natora kancelejas rokstu kūpojumu kur beja roksti

nu vysim pogostim, un nivīna naatrodu, kas nabyu-
tu raksteits gleiti un salosami. Vysi sajimtī roksti

tyka pīšyuti rokstu kūpējumūs ar vysim kuvērim

(apluksnem). Uz kuvēra beja skaidri štempe-

ļa nūspīdumi, uz kurim beja radzams, kod

roksts ir syuteits un kod sajemts pādejā postā.
Sokumā Preiļu, Vörkovas, Josmuižas un Kapiņu
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pogosti postu ir sajāmuši nu Rusyunu dzeļžceļa sta-

cijas un na kotru dīnu, bet par nedēļu voi divom

nedeļom reizi, jo nu Vörkovas pogosta leidz Ru-

syunu stacijai beja 35 verstes. Uz pogosta kance-

leju roksti tyka syuteiti nu vysom vītom un vysom

istödem, jo pogosts ir taida vīneiba, nu kura ziņas
un izziņas vajadzeigas vysim.

Pogostu rokstvežim vajadzēja pīsadaleit pogosta
tīšas sēdēs un raksteit līcinīku līceibas un tīšas

protokolus un lēmumus, sagatavot sarokstus īsau-

camūs kara dīnastam un daudz cytu rokstu dorbu.

Vīnam cylväkam vysu padareit vajadzēja strödöt

na tikai dīnā, bet ari vokorūs. Olga ari nabeja lela.

Dzeivūklis ar apkurynöjumu un apgaismēšonu be-

ja par breivu, un sīvītes pēc kērtas gējušas rokst-

vežam mozgēt greidas un teireit dzeivūkli.

Brauce ari kontroles, kuras vērēs pēc körteibas.

Tai pyrmais zemskais načaļniks vīna goda laikā pī-

jēme un atlaide septeņus rokstvežus. Jys ari īcēle

dažus latgaļus par rokstvežim kai, pīmāram, Jēni

Džereņu, broļus Bramaņus, kuri strödöja par rokst-

vežu paleigim. Beja gadejumi, kod vīnā dīnā nu

Preilim Vörkovas pogostā īsaroda divi reizes, lai

kontrolātu pogosta tīšas veirus, voi ir dzāruši. Jys
sovu īsarasšonu nikod napīsaceja un nivīns nazy-

nēja, kod jys īsarass.

Körteibas uzturēšonai beja vīns uradniks, ku-

ram kai paleigi beja symtniki (sotskī) un desmitnī-

ki (desjatskī). Desmitnīki tyka īcalti uz desmit sā-

tom voi saimēm un symtniks uz vīna symta sai-

mēm, kura reiceibā beja desmit desmitnīku. Des-

mitnīki pēc körtas tyka nureiköti uz nedēļu voi pi

uradnika, voi Preiļūs pi pristava. Desmitnīkim sātā

tyka sataiseita kule ar ēdīnim dēļ vysas nedēļas. Jī

sēdēja nedēļu bez dorba voi pi uradnīka, voi pi

pristava, lai vajadzeibas gadejumā byutu pi rūkas.

Jo beja kaida vajadzeiba voi nu aresta nūgēdot uz

kaidu vītu, voi kaidu cytu ziņojumu aiznest, tū va-

jadzēja izdareit desmitnīkam. Kai symtnikim tai

desmitnīkim beja medali. Desmitnīkim beja lels nu

misiņa skērda kai mozē škeiveiša dybyns, drusku
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ovals, ar ispistu vordu „desjatskij". Vörkovas po-

gostā ilgus godus beja par uradniku Čakšs, lat-

gaļs.

Taidi beja tī laiki, taida körteiba. Jaunajai pa-
audzei tys līkās natycami, jo tagad pavysam sovai-

di ļauds un sovaida körteiba. Es eisūs vördüs gribē-
ju pastösteit, kaida pogostūs beja körteiba symtu

godu atpakaļ. Vacūs cylväku, kas tūs laikus pīmiņ,
ir palicis vysā moz un nu tim moz ir taidu, kurim

beja izdeveiba īsavērt tē laika grömotös un nūsa-

klauseit tūs cylväku stöstus, kuri senejūs laikus

poši pördzeivöja un kuri seņ guļ kopu kaļneņā. Ma-

ni seņ interesēja vacī laiki,un es krēju rakstiskas

un mutiskas līceibas par senim laikim, bet laika

tryukums man nalöve tū vysu savēktū materiālu

sakūpēt vīnā rokstā un publicēt. Tod nēce komu-

nisti un iznycynöja vysusakrötü materiālu, un ta-

gad palyka vīneigi tys, kas ir palicis atmiņā.

1964. g. 11. martā.
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AIZMĒRSTAIS MŌKSLINĪKS,

BKGS ONTŌNS RYMOVIČS

Latgolā taipat kai cytös katoliskajos zemēs beja daudz

sakrālos mēkslas (kai ari sakrālos amatnīceibas) prīkšmatu.
Bazneicēs, kapleicēs un uz kopim beja svātūs statujas, bet

krysti ar atteiceigi veidētom ~mūceņom" (t. i., Pesteitēja
tālim pi krysta) beja bez tam vēl pry vatēs möjös, cīmūs, pi

ceļmolom, tyltim utt. Šī prīkšmati lelokū tīsu beja nazy-
nomu autoru darynöti. Storp tim beja gon oriģināli, gon

kopijas ar ļūti dažaidu mēkslinīcyskū vērteibu un dažaidu

nacionalū saturu.

Reliģisko möksla ii* internacionāla. Latgolas bazneicu

greznēšonas tradicijas ir gējušas nu dinvydim. Kod 18. g. s.

uzplauka Latgolas bazneicu ceļtnīceiba, uzplauka ari gorei-
gö möksla Latgolā. Latgolas goreigös mökslas stylu pa-

vadīni it nu Itālijas caur Dmvydvöciju, Austriju un Pūliju.
Tai ka Latgolā strödöja daudzi pēc izaceļšonas leišu tautei-

bas goreidznīki, tod ari daudzas leišu tradicijas varēja tikt

pörstödeitas Latgolā.
Leitovā sakrālo möksla un amatnīceiba ir bejuse vy-

sai izplateita. Par tū ir daudz losoms pi leišu mēkslas

vēsturnīka P. Galaunes. Leitovā sakrālos mēkslas amatnī-

kus sauce par „dievdirbim". Latgolā taidi beja pazeistami

gon bez kaut kaida nūsaukumā, gon ari kai „dīveņu" t. i.,

mūceņu taiseitēji. Parosti tī beja apkortceļojušī nabogi,kas

loböja sakralūs prīkšmatus, taiseja jaunus voi ari tikai

pērdeve, kū beja taisejuši jim leidzeigi, bet varbyut tikai

veiklöki omota bröli.

Kod Latvijas laikā tyka nudybynöts valsts vösturys-
kais muzejs un pīminekļu valde, tod pamozam sēcēs ari

rokstureigēkūs sakrālos mēkslas prīkšmatu apzynēšona
Latgolā. Cik tei beja piļneiga voi napiļneiga, par tū lai pa-

līk narunöts, tūmār mökslas vēsturnīki varēja vārēt, kaida

Latgolas sakrālo möksla beja un kū tei paude. Naatka-

reigi nu myusu pošu īskotim, ir svoreigi atzeimēt, ka pro-

fesors B. Vipers beja konstatējis, ka Latgolas sakrālo

möksla ir emocionāla, mistyska un svineiga, ka Latgolā
sastūpamēs statujas ir liryskökas un maigökas nakai tūs

atteiceigas radineicas Kūrzemē, ka Latgolas statuju forma
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nav tik izteiksmeiga kai Kūrzemē, bet tūtīs emocionalēka,
ar vairök plvustūšuun bezkerminysköku rytmu. Nu tö B.

Vipers sacynöja, ka Latgolas mökslai ir sovi nacionāli ele-

menti, soys specif ysks roksturs, kas daudzejaidā ziņā at-

saškir nu Kūrzemes un Vydzemes tradicijom. (Sal. B. Vi-

pers: Latvijas māksla baroka laikmetā, 138., 235. uc. lp.).
Daudzom Latgolas statujom leidzās internacionāli nanū-

teiktajom sejom ir sastūpamas ari etnografyski typyskas
latgaļu sejas un vaibsti. Topēc B. Vipers runöja pat par

typysku latgaļu baroka stylu pi kūkgrīzumim un pērējā

ceļtnīceibā (sal. op. cit. 212. lp.).

Storp latgaļu baroka mēkslas paraugim B. Vipers miņ
ari b-kga O. RYMOVICA dorbus. Bet kas ir šys mēkslinīks

dēļ Latgolas, tē nav apcerējis nivīns, un var saceit, ka jys
tautīšupavēršeibas dēļ jau ir tikpat kai pazudis nu latgaļu
kultūras vēstures. Tūmār vacökö paaudze vēl jū pīmiņ
daudzi (īskaitūt ari šē raksteņaautoru), ir redzējuši jē dor-

bus, un tēdēļ ir pādejais laiks dokumentēt šē mēkslinīka

pīmiņu. Šymā sakareibā es grīžūs ar vēstuli pi profesora
A. Novicka kai Latvijas bazneicas vaicējumu lobēkē pazi-
nēja un ari nu jo sajēmu laipnus paskaidrojumus. Nu jē
27. 8. 63. dateitēs vēstules izrit, ka:

Bazneickungs Ontöns Ry movies ir dzimis Leitovā,
bet vysu sovu myužu ir pavadejis Latgolā, jys ir strēdējis
Malnajā Dyužgolā, Bolvūs, Bykovä un Rudzātūs, kur ari

miris ap 1925.—26.g.,byudams apm. 70 g. vacumā.Leluīvē-

reibu jys ir givis kai kūkagrīzējs, kū jys beja īsamēcejis

pošmēceibas ceļā, varbyut šū tū montēdamsari nu Leitovas

„dievdirbu" tradicijom. Bet jys tūmār ir bejis daudz le-

loka mārūga mēkslinīks kai parostī kūka grīzšonas amat-

nīki. Sovai mökslai jys ir nūsadevis ar ērkērteigi lelu iz-

tureibu, pīsaspīsšonu un pacīteibu un, pasateicūt tam, beja
izveidojis ļūti daudz reliģiska rokstura skulptūru. Pi jö
īvārojamēkajim dorbim ir pīdarējušas krysta ceļu grupas

vysom 14 nūstēšonom. Tēs ir bejušas eisti monumentāls

dorbs. Kūkā grīztī attāli tur ir sastēdejuši apm. 65 x 40 cm

lelas statuju grupas (voi kai tauta saceja bildes). Rymovi-
cām ir bejuse speciāla telpa, kur jys beja kröjis vysus šo-

vus ražojumus un tūs beja labprēt rēdejis kai sovim vīsim,
tai ari cytim apmaklātējim, kas beja speciāli interesējušīs

par jē mēkslu. Pretstotā dažaidim cytim sakrālos mēkslas



106

amatnīkim, kas šovus dorbus pördeve pēc vajadzeibas,
b-kgs Rvmovičs šovus dorbus nikod nav pērdevis un ar tim

nikaidas peļņas nav meklējis. Jys ir vīnkērši bejis „amator

artis"(t.i.mēkslas mīļētējs), kurai jys beja veļtejis sovu nu

Mōkslinīka O. Rymoviča

skulptura „Eņgeļs" nu

grupas „Pasludynōšona".

Bazneicas pīnēkumim breivū

laiku. Tūmār Latgolas baz-

neicēs jē ražojumi nav be-

juši populāri. Kai perso-

neiba b-kgs Rymovičs ir

bejis ļūti vīsmīleigs cyl-

väks, un jē vīsmīleibu pa-

laikam ir izmontējuši ari

daži Mēkslas akadēmijas
studenti, kas pa vosorom

ir uzaturējuši pi jē it kai

dēļ pasapyldynösonas pi
vacē meistara; tai sovēs

atminēs roksta prof. A.

Novickis.

Ap 1927. g. (taitod jau
pēc mokslinīka nēves)
kaida lela jē dorbu daļa
atsaroda Rēzeknē, katoļu
b-bas un Zīdūņa redakci-

jas (voi pareizök varbyut

Zīdūņa nülyktovas telpēs,
kur tūs varēja vārēt ari

apmaklātēji, storp kurim

kaidreiz beju ari es kai

ģimnāzists. Kas ar šim

mēkslas dorbim ir nūticis

pēc tam, par tū pagaidom
nav nikaidu ziņu. Taipat

tryukst ari jē dorbu foto-

grāfiju. Augšēk rēdeitais

attāls ir jemts nu jau my-

nātēs prof. B. Vipera grö-
motas par Latvijas mēkslu

baroka laikmatā (izgēja
1937. g.). Tur 212. lp. ir

saceits, ka šys ir eņ-
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geļs nu O. Rymovica veidotos grupas „Engela pasludy-
nösona". Attāls, cik saprūtams, ir atsaradis storp pīminekļu
valdes mökslas prīkšmatim. Nikaidu tyvöku ziņu par Ry-
movica darbeibupi Vipera nav, bet nu jö sacynö jumim tū-

mār izrit, ka O. Rymovics ir bejis īvārojams Latgolas
sakrālos mökslas darbinīks ar vītejū latgaliskū koloritu.

M. Bukšs

J. Trūps

KAIDAS LATGAĻU GRŌMOTU

SĒJĒJAS PĪMIŅAI

Ir loba daļa zynoma par Latgolas tautas drukas

aizlīguma laika dzīsminīkim un grömotu pörrakstei-

töjim. Ir mozök zynoms par šo nabreiveibas un vā-

löka laika latgaļu drukötö vörda teiri fiziskim sa-

globötöjim — grömotu sējējim. Te pyrmom körtom

jörunoj par lelū lyugšonu grömotu. Tei gon tyka

globöta ar lelu ryupeibu, bet, jamūt vārā tös dau-

dzūs uzdavumus, īskaitūt bārnu vuiceišonu gromotā,
ar laiku tei tūmārnūsalītēja un beja jöpörsin par jau-

nu. Ari breivös Latvijas laikā tauta, sevišķi vacökö

paaudze stypri turējos pi vacös lyugsonu grömotas
tekstim. Pēc b-kga St. Vaikuļa lyugsonu grömotas
~Uz augšu sirdis" iznokšonas, varēja dzērdēt atzynu-

mus, ka ni ~nešpors", ni psalmes, ni krysta ceļš „pa

jaunam" lēgā naskaņūt un naejūt tik labi pi sirds.

Par speiti prāvestu pyulem taipat tautā naigöja Kun-

ga lyugšonas sökuma vördi „Myusu Tāvs . . •" Tauta

turējos pi vacös versijas: „Tävs myusu ..."

Var pījemt, ka sovā laikā, pa kaidam grēmotsējē-
jam beja kotrā draudzē voi pogostā. Šūreiz grybu pa-

stösteit par vīnu taidu grēmotsējēju — sīvīti, kas mu-

nas bērneibas laikā dzeivoj a munā dzymtajä pusē —

Sakstagola pogosta Dzeņagolā. Jos vörds ir Anna Lai-
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zāne, bet vysi jū apkortnē pazyna kai „ciotku Äni".

Munu pyrmüs bērneibas atmiņu laikā (30-tūs godu sö-

kumā) jei jau beja pöri šovam sesdasmytajam myuža
godam, sērmu golvu, bet ļūti žērgta un spāka pylna.

Dzymuse jei varātu byut ap 1861. godu. Jauneibā

jei beja strödöjuse Drycänu muižā pi gaspažas, kur

jei beja īsamocejuse labi šyut sīvīšu drēbes un veirīšu

kraklus. Turpat ari posa nu sevis beja īsamanejuse

grömotu sīšonas mēkslu. Skolā jei nabeja göjuse ni

dīnas, bet labi prota skaiteit grömotu, raksteit drukas

burtim un pīteikami labi runöt krīvu un pūļu volū-

du. Taipat jauneibā jei beja īsamocejuse skaiteit bal-

tīšu „gotu burtus" (jei tūs sauce par greizim burtim,

pareizök „greizös bukvas" — ~greizī literi") un vīn-

mār ari vālēkūs godūs, jei kotru godu pērka kaidu

baltīšu kalendāru, kurs pēc jēs dūmom ~lobök para-
göja laiku" un kurā beja ~vysaidas pavuiceišonas".

Byudama napracāta, jei dzeivoja pi sova broļa šo-

vā ustobā, nūdaleitā nu brēļa saimes ar siņcem.
Jei beja ļuti lela barnu mīļotoja. Garajus zīmas



109

vokorūs sēbrineicas mīļoja sasalaseit jös ustobā ar

adeklim un cytim rūkdorbim uz vakarēšonu. Bārni,

izzynējuši,kur jūs mötes voi mösas īt, nabeja sātā nū-

turami, jo cioces pösoku vöcele beja naizsmeļama, un

zynöja, ka dēļ kotra jai beja vīnmār kaids gordums:
konfete, cukra gryuds, voi svaigi capta mīžu plēciņa
gobols un vysim sirsneiga sajimšona un mīls vörds.

Ciotka Ane dzeivöja myusu sātas vystyvökajüs
sābrūs. Sātas škeire tikai kaidus symts sūļus plots
dörzs. Es ar jū beju ļūti lelūs draugūs, un tai var-

byut tys un šys vairök palyka maņ atmiņā kai cytim
cīma bārnim.

Jēs ustoba beja vīnkērša. Vairök kai catūrtū daļu
nu tēs aizjēme lels maizes ceplis ar plitu. Nu mēbelēm

beja gulta ar izraksteitu lynu aizkoru. Lels golds ar

krāslim. Tam blokus syunamö masyna. Gar vysu sī-

nu göja sūls ar šyušonas un grömotu sīšonas pīdaru-
mim. Pi sīnas gūda vītā beja divileli, vāci obrozi —

gaspažas dēvona par kolpēšonu jai muižā. Vīnā obro-

zā beja Pesteitöjs — ~Ecce Homo" — ar rasnu ērš-

keižu krūni golvā. TJtrys beja taids, uz kuru bārnim

nikod naapnyka vērtīs, bet kas reizē ari bīdēja. Tur

beja attālots svātais Jurs spūžēs bruņos, bolta, uz pa-

kaļkojom sasaslējuša zyrga mugorā. Ar lelu škāpu
svātais dyure brīsmeigam nazvēram koklā, nu kura

plyuda mains asnis. Pyučs pynös zam zyrga köjom,

spļaudams guni un dyumus un ar sovim vystas köjom
leidzeigim nogim kacējēs grēbt pēc turpat ceļūs nū-

samatušas jaunovas. Drusku tölök kūkūs beja pils, pa

kuras trepēm, rūkas slaisteidami, skraideja sasabeidu-

ši cylväki. Trepu augšgolā stovēja pats kēneņš, vārda-

mīs, kai ceiņa beigsīs.
Obroza apbreinotojim tod ciotka arvmu pastoste-

ja skaistū nūstēšku par svātū Juri.

Šaidim skaistim saīšonas vokorim Anes ustobā var

pasateikt, ka maņ kai možam puikam beja izdeveiba

nūvārēt, kai cioce ~šyun pötoru grömotas".

Lobošonai atnastö grömota ar lelu uzmaneibu ty-
ka atbreivöta nu vacajim vēkim un sadaleita pa dru-

kas lūksnem voi „čypim". Tod ciotka ryupeigi izškūr-

steja vysus cypus. Jo kaidom lopom beja īplāsumi, tī
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tyka porleimāti ar caurspeideigu papeiru. Škapeitī

pi sīnas jai globöjös vairökas vācas lyugsonu grömo-

tas, kas vairs nabeja lobojamas. Jo kaidai nu loboja-
mom grömotom tryuka lopas voi tös beja tai sa-

plēstas, ka vairs navarēja saleimēt, tös tyka atvītētas

ar lopom nu šom vacajom grömotom. Jo vajadzeigö
lopa tūmār nikur nabeja atrūnama gotova, tod Ane

kērēs pi rokstamspolvas un vajadzeigū lopu voi lopas
uzraksteja sovim drukas burtim par jaunu, jemdama
paleigā sovu lyugsonu grömotu. Saplästös, nalītoja-
mös lopas īmete gūdbejeigi gunī — lai Dīva vörds

nasamātētu apkērt.

Beja ari gadejumi, kur grömotas īpašnīks vēlējos,
lai jö gromotā īvītoj kaidu īpašu atlaidu lyugšonu voi

goreigu dzīsmi, kas gromotā nabeja. īdūtais teksts tod

ari tyka atteiceigi pörraksteits. Vālēkūs godūs ciotka

parosti lyudze kaidu nu ~školas bārnim ar spūdrē-
kom acim" šaidu pērrokstu izdareišonai. Tai vīnu rei-

zi maņ gadejös pörraksteit dzīsmi svātē Pītera gūdam.
Dzīsme beja dīzgon gara. Nu tēs maņ atmiņā palyku-
šas tikai sökuma ryndas:

Dzid Piteram augstu gudu,
Apostolu veršiniku . . . (veršiniku, navys

veršinikam).

Nu kurīnes tei dzīsme rodusēs, maņ palīk nazynoms.
Fakts ir, ka nivīnā vacūs lyugšonu grömotu izdavu-

mā tei nav atrūnama. Jo nav cyta izskaidrojuma,

gondreiž jodūmoj, ka vēl breivēs Latvijas laikā tautā

cyrkulēja anonimu autoru goreigi sacerējumi rūk-

rokstā.

Kod grēmota beja šaidi „izredigöta", čypi tyka sa-

lykti pareizā korteibā atpakaļ. Pyrmajam un pādejam
grömotas cypam pīvīnēja stypra leimes audakla (kle-

jonkas) lūksnes. Grömotu tod styngri īspeilēja grö-
motu stellēs (ciotka tēs sauce par ~kautovom")un mu-

gorā tai ar rūkas zēdžeiti īgrīze četrus rūbus — zy-

nomā attēļumā vīnu nu ūtra. Pēc tam grömotu izjēme
nu stellēm un sēka „šyut" uz īpaša sīnamē gaļdeņa.

Stovi voi kautovas sastoveja nu divejom cita kuka
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(uzula voi uša) plonkom apmāram 4 collu bizuma un

kaidu 7 plotumā un garumā. Plonkas savīnoja apmā-

GRŌMOTU STELLES

ram 3 collu rasnas drejjotas kūka skryuves, ar kuru

paleidzeibu stelles atvere voi savylka. Skryuvu gol-
vös beja caurumi, kurös ilyka spryudzynu styngrai

steļļu nūviļkšonai.

Sīnamais gaļdeņš beja vīngobolains kūka dēls, ap-

māram 60 x 40 cm lels un kaidus 4 cm bīzs. Dēlī beja
četri caurumi, kurūs īspraude apmāram 15 cm garas

GRŌMOTU SĪNAMAIS CALDEŅŠ

sīnamēs odotas. Odotu un caurumu attēļums vīnam

nu ūtra beja tys pats kai attēļums storp grömotas mu-

gorā īgrīztajim rūbim, tai ka, pīlīkūt čypu pi odotom
s

tös göja rūbā īškā.

Grömotu sīt söka ar grömotas beigu čypu. Lītoja
stypru, parostajā šyunamajā odotā īvārtu lynu dīgu,
verūt tū caur čypa vydu tai, lai kotrys uz öru vārstais

dyurīņs ītu apkört sīnamai odotai.

Kod vysa gromotā beja tai sasita, tu otkon ar vy-
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som sīnamom odotom īspīde stellēs. Odotas izvylka
ērā un tūs vītā cauri grömotas mugorai izvēre stypras
lynu šķipsnas, golus torn izpūrkšūt plotus. Lai mv-

ĪSĪTA GROMOTĀ PYRMS VŌKU PĪLIKŠONAS

gorai byutu vajadzeigais opolums un lai tei paškirūt
labi krystu vaļā, grömota tyka pakēpiniski nu vīnas

un ūtras puses ar vasareiti voi völeiti nūdauzeita. Tai

īgyva leidzonu, opolu mugoru. Mugorai tagad uzlyka
vīnaidu kortu leimes un uz tös leimes audaklavoi lynu
drēbes slūksni. Grömotu atstöja tagad kautovös leidz

ūtrai dīnai, lai leime labi sakolst.

Tagad grömotu izjēme nu stellēm un ar osu nazi

un lineālupacīteigi apgrīze gludi lopu golus. Grömota

beja gotova vöku pīlikšonai.
Vökim Htöja stypru papi, kurai apvylka apkört

vyslobökü un meikstēkū chroma ödu, tū papei aplei-

mejūt un vēka īkšpusē sašyunūt. Vökus sovukört

pistyprynöja grömotai, pīleimejūt tim grömotas mu-

gorai cauri izvārtos lynu šķipsnas un tom pēri grömo-
tas prīkšpusē un aizmugurē ogrēk pīvīnētos leimes

audakla lūksnes.

Kod vöki tyka pīleimāti (grömotas leimēšonai

ciotka vysur lītēja būdē pērktu īdzaltonu pulverveida
papeira leimi, kuru samaiseja pyrms lītēšonas ar yu-
dini apmāram mada bīzumā. Kod leime sakolta, tei

turēja kai cements), tymūs beja jēīspīž ornamentē-

jumi. Ciotkai beja divi ūzula kūka dēleiši — drusku

leloki par grömotas vöku. Vīnā nu tim gludā reljefā
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Beja īgrīzts krysts un ūtrā Vysusvätökö Sakramenta

bikers. Obim grīzumim apkört vēl gēja taipat reljefā
īgrīzts ornamentisks īrāmējums.

GALDENI VŌKU ORNAMENTĒJUMIM

Tod šūs gaļdeņus ar grīzumim pret vēka ēdu uz-

lyka grēmotai kotrā pusē. Parosti krysta ornamentu

lyka prīkšejam vēkam un tod grömotu uzmaneigi kū-

pā ar gaļdenim īlyka kautovös un ļūti styngri nüvyl-
ka skryuves. Kautovas tod nūvītoja sylta cepļa tyvu-
mä (na pi poša cepļa) un atstöja tai uz 2 voi 3 dī-

nom. Kod grömotu pēc tam atbreivēja nu stellēm, tei

beja piļneigi gotova, labi izkoltuse, un kotrā vokā beja
skaisti krysta un biķera īspīdumi.

Tai īsītas grömotas kolpöja godu desmitem. Naat-

miņu, ka jai lobēšonai voi pērsīšonai byutu kaids at-

nesis grömotu, kū jei jau sovā laikā byutu sēj use.

Par dorbu ciotka Ane jēme atleidzeibu ~naudā voi

gryudä". Vysvairök gon „gryudä". Naudas zemnīku

cylväkim vīnmār beja moz. Par atleidzeibu cylväki
deve gonkaidu vylnas pyckuli, audakla gobolu, dzejas
motku voi sprēžamūs lynu kūdeles. Beja ari gadejumi,
kod pēc padareitö dorba jös pogolmā kvakšynēja vīn-

tuļa peile voi bröla vystu pulkā traci taiseja jaun-
atnasta vysta. Nūteiktu moksu par grömotu sīšonu

Ane nivīnamnapraseja, jo jös uzskots beja ka „ar pö~
toru grömotu navar nikaidas andeles vest". Bet cyl-
väki ari šymā lītā nasaskūpēja ■— deve, kū varēja. Nu

komerciāla veidūkļa atleidzeiba tūmār tikkū varēja

segt jai grömotas sīšonai veļteitū laiku un materiālu.

Kas jai beja gromotsmamus reikus taisejis, tys

maņ palīk nazynoms. Kotrā ziņā tī beja ļūti vāci. Pī-
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māram, vöku ornamentējamī gaļdeni nu lelas lītošo-

nas beja palykusi pavysam maini un speideigi kai

malnais marmors. Var byut, ka reikus jai dövöja Dry-
cānu muižā, var byut ari, ka pyrms jös tūs dyumainä
zemnīka ustobā beja lītoj is kaids cyts — nazynoms

grömotu sējējs.

Anna, cik atmiņu, natyka īsējuse nivīnu laiceigu
grömotu, bet taidu ari beja lauku sātos moz un jo be-

ja, tēs natyka vārtātas taipat kai lyugsonu grömotas.
Bez pādejom atmiņu, ka jei vēl beja īsējuse pörs na-

lelus katechismus.

Ciotkai beja ari sovas „vöjeibas". Breivā laikā jei
mīlēja ar kaidu cīmā atgojušu sābri voi ar bārnim

spēlēt kārtas. Na jau hazarda spēles, bet gon pa-

rostū ~duraku", ~šovus kozurus", voi ~cyukas".
Jös bröla sīvai ari tys na pörök patyka un vīnmār

taidūs breižūs pörmete, ka Ane otkon cylojüt ~čorta

obrozeņus".
Utra „vöjeiba" beja, ka jei peipēja peipi, kas Lat-

golā sīvītem beja pavysam naparosta izdareiba un kai

bārnim, tai pīaugušim, kas jū sastopa pyrmū reizi —-
ar peipi zūbūs, sagödöja sovu pērsteigumu.

Annai Laizānei kai vysim vīnkoršim vacös paau-
dzes lauku cylväkim nabeja nikaida eista prīkšstota
ni par latgaļu literatūru, ni par drukas aizlīgumu. Par

pādejū jai tūmār sova elementāra zynösona byus be-

juse. Šymā sakareibā grybu pīminēt pērs jös nū-

stēškus:

Kod jei jauneibā kolpöjuse Drycänu muižā, jei

dzērdējuse tur taidu runu, ka ogrēk kungs (Gustavs

Manteifeļs) drukavöjis grömotas „myusu ļaužu mē-

lē". Vīnu dīnu kungs ībraucis muižā ötri sovā „kara-

pačkā" (karetē) nu töla ceļa un tyulen ~aizskrējis" uz

sovim „pokojim" (dzeivoj amom ustobom), ni capuri,
ni sveitu nanūjimdams. Dreiž tod pa muižu dabovuši

zynöt, ka kungs atvedis taidu ziņu, ka dēļ myusu ļau-
dim grömotu vairök nabyušūt.

Daudzus godus vālēk jei bejuse vīnu svātdīn Dry-

cänu bazneicā, kod pēc svātē miša draudzes prāvests

Voicechovskis (pēc tauteibas leitovīts) tur pat nu ol-

tora pakēpīnim draudzei sacejis:
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„Muni mīli bārni! Viškin lelu prīcu jyusim pasa-
ceišu. Bo lelas lāskas nu Dīva un vaļdeišonas augstas
da jyusim dagöjusas. Byus otkon grömotas svātas ik-

šan mēles latviskas drukavötas . . .

Mīli barni! Dzidosim „Atej, Svats Gors
.
. .

Bazneickunga runa A. Laizānes atstēstejumā beja

garöka, bet tys maņ nav vairs atmiņā. Šys fragments

maņ nav pīsamērsis tikai tēpēc, ka ciotka ļūti labi

prota imitēt bazneickunga leitoviskū akcentu, par kū

klauseitējim beja jautreiba. Voicechovskis par prā-
vestu Drycānūs ir sabejis turpat pi 30 godu (apm. nu

1892—1922).
Interesants beja jös uzskots tauteibas un ticeibas

lītos. Parosti jo kaidam vacökam Latgolas cylväkam
vaicöja, kaidas jys tauteibas, ļūti bīži atbilde beja:
„Kataliks". Ciotka tūmār vīnmār itaidös reizēs atbil-

dēja, ka jei ir ~latvīša cylväks", par latvīšim jei uz-

skateja tikai latgaļus, pornūvodnīki beja un palyka
~čyuli" (tys beja parosts apzeimējums, bez kaida nai-

da voi tendences baltīšus aplomöt). Gadejös dzērdēt,
ka Ane tērga dīnā vaicöja kaidam säbram: „Nu kö ta

tu tū gūvi nūpērki — nu latvīša voi nu čyuļa?"

Kod vālēkūs godūs školu jaunötne mēginēja jai

īskaidrēt, ka pornūvodnīki ir taidi poši latvīši, jös at-

bilde, peipi pakšynojūt, beja: „Taida gveļžšona vīn

byus! Kas ta čyuļs par latvīti? Ni jys latvīšu bazneicā

īt, .ni gavēņa svētej. Myusu mēles čyuli narunoj, i

vördi jūs kalendāri jim taidi vīn sadūti kai lūpenim
— Velta, Zenta — Maija, Paija, tryukst tikai raiba-

ļas . . ." Latvīša un katoļa jēdzīņs jai beja, kaut i na-

apzynöti, absolūti naškirams. — ~Svētēt" šymā ga-

dejumā nūzeimoj a tū pošu kas „īvārēt, svinēt, atzei-

mēt", leidzeigi kai bausleibā vacajā versijā: ~Tev

byus svātdīnes svētēt!!"

Grömotu sīšonu voi drēbu šyušonu ciotka veice

veikli, bez sevišķas pipyules, pa tū pošu laiku stēstei-

dama pösokas un nūstēškus, kod, kai minēju, zīmas

vokorüs jös ustobā nütyka vakarēšona. Sanēkušos

sēbrineicas dareja šovus rūkdorbus un bārni, satu-

puši uz syltö myurena kai gailāni loktā kūpā ar omu-

leigu runci staigöja leidza ciotkas pösokom pa tēļom
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kēnestem aiz trejdeveņom jyurom, aiz trejdevenim
kolnim. Redzēja kēneņa dālus un breinuma putnus.
Un kod valns ar divpadsmit golvom beja īdzinis

styprö tāvadālu jau leidz placim zemē, apsastēja kus-

tēt ari rūkdorbu dareitēju rūkas. Aiz lūgim šņēce vēj-

putnis un škūrstinī svilpēja vējs, drabynödams aiz-

šaunamūs. Lykös, ka pats naškeistais doncētutepat ap

ustobu. Vysi atvylka elpu, kod stiprinīks beigēs ļau-
nū nūveice, daboja sev puskēnestes, kēneņa jaunēkū
meitu par sīvu un svinēja varonas kēzas. Ciotka tod

nūbeidze sovu pēsoku ar parostim vērdim: ~I as ty-
mēs kēzēs beju, ēžu un dzēru, par lyupom tecēja, mu-

tē ni lāses. Tai jī i šudiņ dzeivoj laimeigi, jo vakar

nav nūmyruši." (Pēsokas jei vīnmār īsēce ar vērdim:

~Beja cytureiz tai kai itū reiz.")
Anci beja lobās stēsteitēja dēvonas, ar lobu iz-

teiksmi un intereses köpynöjumim. Ļaudis saceja, ka

jēs stēsteišona asūt ~ar sēli".

Anna Laizāneaizgēja myužeibā sovā dzymtajä cīmā

1960. goda janvārī pēc turpat 100 godu pavadeišonas

šymā pasauli. Vēl dažus godus pyrms jös nēves skū-

pas ziņas nu dzimtines vēsteja, ka jei, koč naspēceiga
un ar vēju redzēšonu, vēl arvīn mīļojūt reizēm ~aizaj-

imt ar sovom kautovom". Taitod jei vēl, cik spāda-

ma, turpynöja īsīt tös pošas lyugšonu grömotas, ku-

ras beja sökuse sovā tolajā jauneibā, cytas nabreivei-

bas laikā un kuras otkon beja palykušas par vīneigū
tautas goreigēs dzeives olūtu. Zeimeigs symbols Lat-

golas literatūras traģēdijai.



117

M. Bukšs

FRANCIS TRASUNS

tautas atmudas darbiniks un valsts veirs
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Francis Trasuns pīdar pi lelajom Latvijas personei-
bom, kam gūds un atzineiba vīnaidi pīsanēk kai nu latga-
lim, tai ari nu pörejim latvīšim. Jo pīmiņa ar pateiceibu un

atzineibu ir jöizjyut vysim Latvijas idzeivötöjim, jo
jys ir bejis navīn Latvijas republikas tāvs un sovas valsts

izceineitējs, bet ari ceineitējs par vysu pilsoņu vīnaidom

tīseibom un labklöjeibu sovā valstī. Jys sovā darbeibā un

ceņtīņūs ir bejis plaša vērīņa valsts veirs ar augstu ētisku

stēju, kaidu ir moz pat lelajom tautom. Bez šim vyspörejim
lela valsts veira nūpalnim, kuru dēļ kotra tauta cīnej un

gūdā tur šovus dyžēkūs dālus, latgalim ir sevišķs pīnēkums
gudynöt Fr. Trasunu ari kai sova apgobola tautīti, kai sovu

pērstēvi tē laika parlamentus,kai Latgolas tradiciju aizstēvi

un latgaļu literatūras kuplynötöju. Tik vyspuseigi spējeigu
un sovā darbeibā augsti stēvušu personu ir bejis ļūti moz

na tikai pi mums, bet ari vacajom tautom. Trasuns caur

sovim rokstim, par cik tī ir sasaglobējuši, ir pīejams un

saprūtams kotram tautīšam tikpat kai sovs dzimtines ūzuls,
kas tik skaisti kuplynoj kolnus un lejas un pi kē ir drūšs

patvārums kotrā nagaisā. Tēdēļ Fr. Trasuna pīmiņa ir be-

juse svāti turāta kai naatkareigēs Latvijas laikā dzimtinē,
tai ari trymdas tautīšu sirdīs.

Franča Trasuna dzeives gējums ir söcispyrms 100 go-

dim, t. i.,1864. g. 4. (pēc jauno stila 16.) oktobrī Sakstagola

pog. Kolnasātas möjös, kū jē vacēki beja īpērkuši nu valsts

muižas Sakstagola centrā. Franča tāvs Staņislavs (tautas
izrunā Tanclovs) beja dzimis dziļajā klaušu laikā, 1805. g.

Ružynas pog. Svikšūs, bet möte Iva Edarčāne beja dzy-
muse 1815. g. un cālusēs nu Prezmu draudzes. Sakstagolā,
kas tūreiz pīdarēja pi Cyskodu draudzes, jī taitod beja īnē-

cēji, kas ar apbreinojamu enerģiju, lelu ceņteibu un prē-

teigu saimnīkēšonu beja tykuši pi samārā lobās tureibas

un spēja bārnim (kaut ari na vysim) nūdrūšynēt pīklējeigu

izgleiteibu.
Franča vacökim beja daudz bārnu: 7 dāli un vairēkas

meitas. Dāli jūs vacuma seceibā ir bejuši šaidi: Ontēns,

Ignats (beidzis D-piļs reālskolu), Donots (pazeistamē depu-
tāta Jezupa tāvs), Jēņs, Jezups (nūsadorbējis ar ryupnī-

ceibu Pīterpilī), Francis un Konstantins (beidzis ģimnāzi-

ju), Kai radzams, Trasunu dzymta ir bejuse varoņa, un
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ekonomyskö stabilitāte ir davuse dzymtai pošcīna un naat-

kareibas sajyutu, sevis atzeišonas grybu un nacionalū lap-
numu kai krīvu un pūļu, tai ari vālēk Baltijas latvīšu

prīškā.

~Ir breiveiba duta nu Dīva,
Breivs dzymu, breivs grybu es mert.

Nu taisneibas, tautas un Dīva

Nivīns mani navarēs škert!"

Tai myuža ūtrajā pusē pats par sevi raksteja Trasuns.

Un tur eisūs vērdūs ir savylktl vysi jē myuža ceņtīni: cei-

ņa par breiveibu un naatkareibu, ceiņa par taisneibu, cei-

ņa par tautas tīseibom un kolpēšona Dīvām. Tī ir myu-
žam vāci, bet ari augsti ideāli, kuri īsamīsoj tikai lēlēs per-
soneibēs.

Franča izgleiteibas gaitas ir sēkušos 1875. g. Uz prā-
vesta Dominika Andrekusa pamudynöjumu jys kūpā ar

cytu puiskynu boru tyka nüsyuteits mēceibā uz Jelgovu,
kur jys dažaidas skolas apmeklēja leidz 1883. godam.

Kēpēc jys tyka syuteits uz Jelgovu, bet na Daugov-

pili, kur beja mēcejīs jē vacēkais brēļs Ignats? Atbildi tam

dūd tē laika (t. i., drukas aizlīguma un Muravjeva laik-

mata) vyspörejö Krīvijas skolu politika nu vīnas puses,

un leišu izcelsmes prāvesta Andrekusa, kas beja par pa-

dūmnīku vītejēs izgleiteibas lītos, pasivē pretesteiba rusi-

fikācijai nu ūtras puses. Tai sauktajā Muravjeva laikmatā,
kod Leitovā un Latgolā vaidēja drukas aizlīgums (1865 —

1904), beja aizlīgta ari vītejē volūda šūs zemu školēs un

īstēdēs. Kas tē laika Latgolas školēs pasaceja kaidu vördu

sovā volūdā, tys tyka stropāts gon ar kauna zeimēs pī-
kēršonu koklā, gon ar pērīnim, gon stēvēšonu uz celim

utt. Latgali par školētējim tod natyka pīlaisti, un pareizti-

ceigē propaganda tyka izvasta ar vysim īspējamajim lei-

dzeklim. Turpretim Baltijas guberņēs. kur vaidēja 1845. g.

cara apstyprynöti vītejī provinču lykumi, tur tautas vo-

lūda beja atļauta vysös zamēkajēs školēs un īstēdēs. Ru-

sifikācijas tur nabeja tikpat kai nikaidas. Bez tam Kūrze-

mes katoli tymūs laikūs (t. i., nu 1850. g. tēļēk) atsaroda

zam Leitovas veiskupu jurisdikcijas un kaidu laiku pat jūs
lelē tautas darbinīka un rakstnīka, veiskupa M. Valančiusa
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(miris 1875. g.) teišā gēdeibā. Ari pūļu īspaids Jelgovā beja
mozöks kai Daugovpilī. Tēdēļ ir dabeigi, ka Andrekuss so-

vu Latgolā dzeivojūšūs radinīku un draugu bārnu izglei-
tösonu vērzeja uz Jelgovu. Fr. Trasuns tur nūdzeivoja šo-

vi 8 skolas godi. Vyspyrms jys möcejös katoļu bazneicas

skolā (Latgolā taidu nabeja), pēc tam reālskolā. Kai Tra-

suns atminēs ir stēstejis, tod nikaidu ērpusškolas audzynö-
tēju tur īceļējušim jaunīšim nav bejis. Jī poši bejuši par
sevis audzynötöjim, baļsteidamīs uz tēs ticeibas, kū vacēki

jim beja davuši leidzi nu sovas sātas. (Saskaņā ar prīstera
P. Smeļtera līceibu, Trasuns ir bejis piļneigs attureibnīks

kai nu dzeršonas tai ari peipēšonas.) Dzeivēdams Jelgovā,
bez pūļu un krīvu volūdas zynösonom Trasuns beja īgivis

ari lobu vöcu un latvīšu volūdas prasšonu, kai ari īpasazi-
nis ar turīnes tautyskü kusteibu.

Kū dareit pēc vidējos izgleiteibas īgyušonas? Tys ir

vaicöjums, kas jaunīšus nudorbynoj vysüs laikūs, bet se-

višķi svoreigs tys ir bejis Trasuna laikā. Trasuns pēc sovas

dobas beja humanists, ar styprom interesēm gora pasaulī,
un jys gribēja strödöt sovā dzimtinē. Bet nu profesijom, ar

kuru paleidzeibu kaut kū dzimtines lobā varēja veikt, be-

ja tikai goreidznīka ceļš. Šū ceļu tod izavēlēja ari Fr. Tr.,

un, kai jys sovēs atminēsir sacejis, tod jys šū izvēli ari ni-

kod nav nūžālojis: ~Nivīnā cytā omotā es nabyutu varējis
tik daudz dareit sovas dzimtines lobā, kai byudams go-
reidznīks, lai gon ari nivīns cyts omots maņ nabyutu atne-

sis tik daudz napatikšonu, vojēšonu, spydzynēšonu un ļau-
žu ļaunas grybas." Taids ir bejis jē sprīdums par sovu

omotu, un tys ir bejis pareizs.
Taitod — 1883. g. Fr. Tr. īsastoja Pīterpiļs katoļu Go-

reigajā seminārā, kur vacokā kursā jau möcejös vālok plaši

pazeistamais latgaļu darbinīks J. Višnevskis. Pīterpiļs Go-

reigē semināra studenti tod golvonā kortā komplektējēs nu

pūlim.un leišim, un tur ir vaidējis stypri pūlisks gors. Pū-

lim tur ir bejuse sova pryvata bibliotēka un pryvatas vo-

lūdas un literatūras studijas. Leišim tys vyss ir bejis slyk-
tök, bet par latgalim tur vyspöri nav nikē zynējuši un nav

ari gribējuši zynöt, kaut gon Pīterpiļs Goreigais seminars

faktyski beja vacais Latgolas seminars, kas nu 19. g. s. vy-

da beja pērcalts uz Mogilevu, bet vālok nu Mogilevas uz

Pīterpili. Ari atsarūnūt Pīterpilī, šys Goreigais seminars ar
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goreidznīkim apgödöja pyrmä kortā vacös latgaļu zemes,

bet latgaļu volūdas seminārā namöceja, un jauni goreidz-
nīki īsaroda dorbā, vitejös volūdas piļneigi naprozdami.
Taidā veidā gon teiši, gon nateiši vysā Latgolā nütyka
viļkšona uz pūļu pusi un vitejös volūdas krūpļēšona. Tei

beja līta, kas Trasunu apbädynöja leidz sirds dziļumim, un

jys ceņtēs tū loböt. Sadarbeibā ar tautīti J. Višnevsku jim
izadeve panökt kaut naoficialu un naapmoksötu latgaļu
stuņžu īvesšonu 2 reizes nedēļā. Trasuns šū prīkšmatu ir

pasnēdzis nu 1885. — 1887. g., kod jys semināru beidze.

Latgaļu stuņžu īvesšona seminārā bejis lels kulturvēs-

turysks nütykums, jo beja pagējuši apm. 40 godi nu tö lai-

ka, tod vācajā Latgolas seminārā sakarā ar rusifikācijas
spīdīni beja pörtraukta vītejos volūdas mēceišona. Tagad
vacais zaudējums beja atgyuts. Ap latgaļu stuņdem, kai

prozdami, jēmēs Višnevskis un Trasuns. Lai ari jūs volūd-

nicyskös zynošonas nabeja lelas, tūmār dzymtü volūdu jī

prota labi, un šamā ziņā jī beja krītni vīn pöröki kai jūs

prīkšgējēji pyrms sovim 60—70 godim Krēslovā, kur lītoja
Akileviča un Rymkeviča Inflantu volūdas gramatikas. Ari

Trasuns sēka dūmot par sovas gramatikas un chrestomati-

jas sastodeišonu, kas vālēk ari tyka izdūtas (kod tös semi-

nāram vairs nabeja vajadzeigas). Par paraugim jys lītēja
jau labi vīn izströdötös lejas latvīšu volūdas gramatikas
(pīm., A. Bīlenšteina uc). Bet te nalaime beja tei, ka caur

tū latgaļu tautyskö runa tyka stypri īspaidēta un pör-
veidöta. Pīterpilīšu lozungs — tyvynöt latgaļu rokstu vo-

lūdu baltīšu rokstu volūdai— ir radejis jaunu volūdas vei-

du, kas stovēja kaut kur vydā storp vacū latgaļu volūdu

un t. s. lejas latvīšu rokstu volūdu. Tū koriģēja tikai 1929.

g. latgaļu ortogrāfija, bet ari tikai pa daļai. Myuža ūtrajā

pusē Trasuns tūmār sēka arvīn vairök pīsavērst dzeivajai
tautas volūdai, un taidu mes tū redzim ari jö fabulös v. c.

literarūs dorbūs.

Bet nu atsagrīzsim pi Trasuna dzeives göjuma Pīter-

pilī. Pēc semināra beigšonas 1887. g. jys īsastēja Goreigajā

akadēmijā, kuru beidze 1891. g. ar teoloģijas maģistra grā-
du. Tod jē dorbs socēs gon dzimtinē, gon Krīvi jā. 1891. g.

jys ir bejis par D-piļs meitiņu ģimnāzijas kapelānu. Ticei-

bas mēceibas pasnēgšona tur ir nutykuse pūļu volūdā, pret
kū Trasuns ir protestējis, bet direktors Savickis jū apsyu-
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dzējis uzraudzeibas istödem, un tös Trasunu ir strēpējušas
ar izsyuteisonu. Nu izsyuteisonas uz īkškrīviju jū ir glöbis
tikai prelats Dovgiallo, kas ir strödöjis cytticeibu departa-
mentā un ir bejis labvēleigs latgalim. Krīvij as vītā Tra-

suns ir ticis nūvērzeits uz Reigu, kur jys 1892. g. ir bejis
par kapelānu atteiceigös skolos un jēme daleibu Reigas
latvīšu b-bas darbeibā. Nu 1893. g. leidz turpmökam jys ir

daböjis tīseibu uzaturēt Pīterpilī, bet 1896. g. jys ir ticis

strēpāts ūtru reizi ar izsyuteišonu, bet šūreiz jau uz Vladi-

miras guberņu, kur ari jys nudzeivöja leidz 1898. g. Šymā
godā sakarā ar Nikolaja II krūņēšonu jys teik amnestēts,
un nu 1898. — 1900. g. ir par vikāru pi sv. Staņislava baz-

neicas Pīterpilī. 1901. g. jys teik pērcalts uz Reigu, kur ot-

kon pīsadola vītejā sabīdryskā dzeivē, kū voda Reigas lat-

vīšu b-ba. Propagandēdams Latgolu, jys 1901. g. zineibu

komisijas vosoras sapulcē nūlaseja referātu ~par zamökas

kultūras īmeslem pi Vitebskas guberņas latvīšim, saleidzy-

nojūt ar vydzemnīkim un kūrzemnīkim". Te ir jöpimaty-
noj, ka Trasuna referāti un roksti baltīšu periodikā (kai,

pīm., ~Tēvijā", ~Magazinā", ~Apskatā", ,Baltijas Vēstne-

sī" un ~Zemkopī") stypri paleidzēja popularizēt zynēšonas

par Latgolu un veicynöja apsavīnēšonas dūmu, kaut ari

tei pi baltīšim nimoz nabeja tik populāra kai pi latgalim.
1902. g. Trasuns īgyva profesora omotu Goreigajā se-

minārā, kur pasnēdze filozofiju un fundamentalūteoloģiju.

(1904. g. jys kliva par goreigēs tīšas lūcekli.) Byudams Go-

reigē semināra profesors, jys söka otkon ryupētīs par lat-

gaļu stuņžu atjaunošonu klerikim, kas pamozam beja likvi-

dētas. Semināra inspektors Fr. Karevičs, pēc izcelsmes lei-

tovīts, latgalim bejis labvēleigs, bet jam bejis jopasakļaun

pūļu vērzīņa vērseibai: rektoram Erdmaņam un veiskupam
Nedzialkovskam. (Pādejais ir bejis ari par Goreigös aka-

dēmijas rektoru.) Metropolits Klopotovskis, kas šovus gona

rokstus Inflantijai arvīn beja devis latgaliski, ari latgaļu

stuņžu vaicējumā bejis pozitivs, Trasunam apsūlejis pat

izdūt jē gramatiku un chrestomatiju, bet jys myra 1903. g.,

napaspādams šovus lobūs sūlejumus realizēt. Tikai 1905. g.

kod omotā stējēs metropolits Šembeks, tyka otkon atļauts

īvest seminārā latgaļu stuņdes. (Tēs kaidu laiku pasnēdze
Trasuns un aiz jē Kazimirs Skrynda.) Taidā veidā Trasuna

ceiņa beidzēs ar uzvaru, bet beja īgyuti ari stypri pre-
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tinīki pūļu goreigajös apryndös, kas ari beja par izškirēju
faktoru jö myuža beigu traģēdijā. Ar 1905. g. Trasuns tyka

pörcalts uz Rēzekni un 1906. g. īvālāts Krīvijas I Dūmē.

Sakarā ar Krīvijas I Dūmes vēlēšonom Trasuns izdeve

sovu avīzi ~Auseklis" (1906 — 1907) un pērsacēle ūz Pīter-

pili, kur kliva par Staņislava progimnazijas vadeitēju.
Kai I Dūmes deputāts Trasuns lelu parlamentāru aktivi-

tāti natyka izrödejis (vysmoz tai tys izaver pēc Dūmes ste-

nogramu krējumim). Bet ari poša Dūme pastēvēja ļūti cisu

laiku — tikai 3 mēnešus (nu 1906. g. 27. apr. — 1906. g.
9. jūlijam.) Tūmār nu Latgolas veidūkļa beja svoreigi, ka

Latgolā tur beja pērstēvāta un pērstēvāta ar stypru depu-
tātu.

Dorbēdamīs Pīterpilī, Fr. Trasuns pīsadaleja vysūs tē

laika sabīdryskajūs pasēkumūs. Kultūras dryvā tod golvo-
nais beja nūorganizēt latgaļu tautyskü bīdreibu, un taida

tyka nüdybynöta 1903. g. 8. oktobrī ar nūsaukumu „Pīter-

piļs muzykalö b-ba", kas vālēk regulāri reikēja dažaidus

vokorus, kursus, organizēja kori, sovu bibliotēku utt. Pi le-

la jim Pīterpiļs vaicējumim beja ari volūdas problēmu ry-

synösona. Tai ka latgaļu literāros volūdas tradicijas pastē-

vēja jau seņ un tai ka tei tyka lītēta presē, bazneicā, sa-

reikējumūs un mēceita ari Goreigajā seminārā, tod rodēs

vāicējums: voi, tyvynojüt Vitebskas un Baltijas latvīšus,

byutu jēpērīt uz vīnu volūdu, voi obas literāros volūdas

byutu jēpatur paralēli? Byudams Jelgovas un Reigas lat-

vīšu b-bas īspaidā, Fr. Trasuns ir stēvējis par pērīšonu uz

lejas latvīšu volūdu, kas reizē ari paleidzātu tikt vaļā nu

vysim tim žņaugim, kaidi krīvu administrācijā pastēvēja

pret latgalim un jūs grömotom. Tod ari latgaļu školas tyktu
pi latvīšu volūdas, kaut ari tei nabyutu latgaļu dzymtö
volūda. Šymā nūlyukā 4 godi Trasuns izdeve sovu kalen-

dāri baltyski. Bet tod jys ari pamozam pörsalicynöja, ka

kalendārs tautā naīt, un atzyna, ka ir napīcīšama latgaļu
rokstu volūda. Un tai, pīm,, kod 1907. g. 17. augustā Pīter-

pilī nutyka latgaļu ortogrāfijas sapulce, tod ari Trasuns pī-

kryta principiālajam lāmumam, ka latgaļu dialekts atzeis-

tams par literatūras volūdu, un 1908. g. žurnālā „Zemko-

pis" 21. nr. jys deve plašus paskaidrojumus ar vērsrokstu

~Kēpēc mes, latgalīši, rokstom latgalīšu izlūksnē?" Bet kai

atbildi uz tū ~Zemkopis" ar tē poša goda nēkušū numeri
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pörtrauce ziņu dūšonu nu Latgolas, jo Reigas tauteibnīku

apryndas beja nūlāmušas, ka latgaļu literatūrai nabyus
byut. Tī beja ryugti laiki Trasunam, bet jys sadarbeibu ar

Reigas latvīšu b-bu naizbeidze un turpynöja tur pa kaidam

laikam nūlaseit pa referātam. Jam leidzi uz Reigu brau-

köja ari cyti Latgolas darbinīki un kola plānus par latgaļu
un pöre jūs latvīšu apvīnēšonu vīnā plašā autonomijā voi

pat vīnā sovā valstī.

Nu 1910. g. Trasuns tyka svaideits pa dažaidom drau-

dzēm Krīvijā: Narvā, Novgorodā, Revelē, Pīterpilī, Polockā

un Gatčinā. Eisi pyrms Pyrmö pasauļa kara jys jau beja

Goreigēs konsistorijas lūceklis. Tūmār ceļš pa hierarchijas
trepēm jö augstök navede, jo jam beja par daudz tautyska
stöja, kas napatyka pūļu gora pisötynötajai tyvökajai un

tēļēkajai vērseibai. Šamā ziņā Trasuns sev lelu nažēlestei-

bu izapeļneja ari, pīsadaleidams latgaļu sabīdryskūs darbi-

nīku ceiņā pret polonizacijas tendencēm un tūs atbaļstei-

töju, metropolitu Kļučinsku, kas ir apspīdis myusu volūdas

tīseibas bazneicā. Sakarā ar šo vaicējuma rysynēšonu ir

ticis izdareits īsnāgums Romas Tāvam un īvītēti vairēki

roksti kai latvīšu, tai ari cyttautīšu presē.

Šymūs tautyska jūs kara gējīņūs ļūti aktivs ir bejis ari

Kemps, kas pa laikam ir bejis gon Trasuna pretinīks, gon
ari sabīdrētais, bet tai ka jī beja lelas personeibas, tod ari

jī prota atteiceigā laikā vīns ūtru nūvērtēt un labi sasa-

dorbēt (kai tys, pīm., beja Latvijas parlamentu laikā). Tra-

suns pēc sovas dobas beja lela vērīņa darbinīks ar tautys-
kö romantysma skotu un vīgli pasaļēve uz ļaužu gūda pro-
tu pat politikā; Kemps turpretim, byudams taipat lela vē-

rīņa dedzeigs tautas darbinīks, beja apveļteits ar labi ana-

lizejūšu skotu ari tēlā perspektivā, un tēdēļ jūs uzskoti un

prognozes tautyska jūs vaicējumūs ap Pyrmö pasauļa kara

laiku nasakryta. Tys, pīmāram, sevišķi spylgti izapaude
1917. g. Rēzeknes kongresā, kū beja sasaukuši Latgolas
darbinīki, golvonā kērtā goreidznīki, lai izlamtu vaicēju-
mu par Latgolas pīvīnēšonu pi pērejim Baltijas apgobo-
lim (un pat par Zemnīku Savīneibas dybynēšonu Latgolā).
Trasuns ticēja, ka sadarbeiba tautas daļu storpā nūtiks kai

leidzeigam ar leidzeigu, bet Kemps sprīde, ka bez garan-

tijom apvīnētā vīneibā nūtiks latgaļu apspīsšona un latgali
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byus spisti kapitulēt bez nuteikumim, atsasokut nu sovas

volūdas, kultūras utt.

Tai ka tautyskais optimysms jaucēs ar pamatotu skep-
ticysmu, tod 1917. g. apreļa kongress, par kura vadeitöju

beja īvālāts Fr. Trasuns, pēc garom debatēm nūlēme, ka

pi apsavīnēšonas ar Vydzemi un Kūrzemi Latgolā patur
sev šaidas tīseibas: volūdas, ticeibas, bazneicas, skolu un

saimisteibas. (Vālēk tulkojūt un izdūdūt šū dokumentu

angliski, Bīlmanis tū grūzeja un izlaide volūdas tīseibu re-

zervaciju.) Šī lāmumi vālēk beja par vodūšū motivu kai

Fr. Trasuna, tai ari Fr. Kempa darbeibai Latvijas parla-
mentus.

1917. g. jau beja rodušīs apstēkli, kas deve zynomas
tīseibas ari mozajom tautom uz pošnūteikšonu, tēdēļ Lat-

golas kongress sovu lāmumu eistynösonai īvēlēja Latgolas
apgobola zemes padūmi kas uzjēme kontaktu ar leidzeigom
zemes padūmem Vydzemē un Kūrzemē. Tai ka Trasuns

beja īvālāts Latgolas zemes padūmē, tod jys kai tēs pēr-
stēvs vālēk īgēja ari Tautas padūmē, kas 1918. g. 18. no-

vembrī proklamēja naatkareigū Latvijas valsti. Lai varā-

tu dorbētīs Latgolā, tod tyulen pēc 1917. g. kongresa Tra-

suns panēce jē pērceļšonu uz dzimtini. Kaidu laiku jys
dorbējēs Prezmu draudzē, kur 1919. g. jū lobi cylväki iz-

glēbe nu drūšas nēves. Pēc tam pa juku laiku jys beja
spīsts slapsteitīs šur un tur, bet jys tūmār nikod nabeidze

dorbētīs Latvijas atbreivēšonas lobā. Kai tautas padūmes
lūceklis jys dareja vysu, lai 1919. g. — 1920. g. Latgolā tyk-
tu pē;c īspējas ētrēk atbreivēta un ētrēk varātu sēktīs

jaunceļsmes dzeive. Tys ari dreiž nütyka. Latvijas naatka-

reibas pyrmajüs godūs jys beja par Latgolas lītu departa-
menta pērzini ar ministra tīseibom. Kod 1920. g. leidz ar

cytim vaļdeibas lūceklim jys apbrauköja Latgolu, jys tyka

vysur uzjemts ar sajyusmu un pateiceibu. Tik populārs jys

beja jau tūreiz, bet jē popularitāte auga vēl vairök tod,

kod jys tyka īvālāts Satvērsmes Sapulcē un tai sekojūšos
Saeimēs.

Ar sovu vyspuseigü darbeibu, taisneigumu un demo-

kratiskū stēju Fr. Trasuns beja klivis pat par popularēkū
valsts veiru vysā Latvijā. Par tū Kcynoj Margers Skuje-

nieks kaidā nu 1925. goda Saeimas vēlēšonu statistikas grö-
motom. Tur par 1925. goda vēlēšonom, t. i., II Saeimu stöv
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raksteits: Trasuns ir populārākais valsts vīrs visā valstī!"

Trasunu šovos listēs beja pīrakstejuši gon lobö, gon kreiso

vērzīņa bolsötöji, gon krīvi, pūli un žeidi. 1925. goda 4.

oktobra vēlēšonēs Fr. Trasunam beja 11 983 pīrakstejumi
(nu tim Latgolā 10 776). Cytim popularim veirim sovūs ap-

gobolūs beja daudz mozēk, pīm., Ulmaņam tikai 4407, J.
Čakstei 5524, gen. Balodim 3 113, Raiņam 4283 veiskupam
Rancānam 4265.

Uz šūs skaitļu pamata vīn var saceit: Trasuns tautā

ir bejis örkörteigi populārs un īmīļēts. Bet mīlesteiba na-

nök par tukšim vördim vīn, tū vajaga nūpeļneit ar dor-

bim.

Trasuns beja naparosti apdövynöts, aktivs un vyspu-
seigs politiķis. Pat jö pretinīki beja sacejuši, ka Latvijas

parlaments bez Trasuna asūt tikpat kai naīdūmojams. Jys
beja patstēveigi dūmojūšs, un jam vysös lītos beja sovi

veidūkli. Palosūt Tautas padūmes, Satversmes Sapulces
un Saeimu stenogramas, ikvīns var pörsalicynöt par jö iz-

cylajom spējom runos un lītiškeibu debatēs. Prūtams, jys
navarēja byut namaļdeigs, bet, saleidzynöjumä ar cytim,

jys ir bejis daudz pērēks pat par lelajim parlamentarīšim.
Voi tī ir bejuši ērpolitikas, voi īkšpolitikas vaicējumi, školu

voi zemes lītas, nacionālos atteiceibas voi ari kulturālos

dzeives kērtēšona, vysur Trasuns ir ījēmis sovu stēvūkli

un ir ceinejīs vysas tautas voi plašu nūgrupējumu intere-

sēs. Pyrmä kortā pi sirds jam ir bejuši tī, kam paleidzeiba
ir bejuse vajadzeiga vysvairök. Par so vim draugim kaidā

dzejā jys raksteja:

~Cik ir sylā prīžu kūku,
Sērmom syunom apaugušu,
Tik maņ stypru draugu rūku

Gryutä dorbā nūbrīdušu.

Muni draugi zemnīceni,

Orējeni, strēdnīceni,

Tī, kas vērgūs pīdzymuši,
Tī, kas bādēs izauguši.

Muni draugi borineiši,

Vērguleiši, syuraineiši:
Tim es dzismes skandynošu,
Tim darbeņu darynēšu."

Par cik jam leli nupalni beja tautas loba, par tik jam
leli tī beja ari Bazneicas lobā (pīm., pi konkordata nūsleg-
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šonas, Reigas archiveiskupijas atjaunošonas, katedrāles

īgvušonas utt.).

Patīseibā vysa jö darbeibā leidz konfliktam ar sovu

goreigū vadeibu beja vadeita golvonā kortā nu bazneicas

interešu veidūkļa. Bet nasaverūt uz vysim jö panökumim
šymā vērzīnī, dažom apryndom (sevišķi kur vaidēja pūļu
gors) jys beja un palyka navālama sabidryska persona. Jo

personai un politikai vyspöri beja daudz vācu un stypru

pretinīku, kas navarēja sasamirynöt ar jö nalūkameibu, ar

jö pošapziņu, ar jö lelū popularitāti un varbyut ari zyno-
mā mārā ari ar jö politiskū styurgalveibu. Tys vyss vede

jū arvīn jaunūs konfliktus ar tim, kam beja tīseibas par jū

pavēlēt. Trasuns gon palyka pi porlīceibas, ka taisneiba ir

jö pusē un vyss atsarysynös labi, bet 1925. g. rudinī, eisi

pyrms Saeimas vēlēšonom nöce katastrofa: jys tyka izslāgts
nu Bazneicas. Tagad, napazeistūt ni apsyudzeibas, ni aiza-

stēvēšonas materiālus, ir gryuši orientētīs Trasuna vaicē-

jumā, bet tai ka jys pats asūt gaidejis, ka ekskomunikā-

cija dreiž tikšūt atcalta, tod ir pamats dūmot, ka cyti ļaudis
Trasuna vaicöjumu byutu atrysynojuši pavysam cytaidi.

Jo jū nabyutu tik ötri pörsteiguse nēve, īspējams, ka

tys byutu nūticis vēl jē dzeives laikā. Pret ticeibu jys taču

nabeja uzastējis un tū nabeja apkarojis nikod. Pēc vyspu-

seigas nūskaidrēšonas pērejī vaicöjumi byutu bejuši regu-

lējami ar atteiceigom mozökom ströpem. Tys byutu bejis
lobök kai dēļ ticeibas, tai i dēļ tautas: jo Trasuna vīta Lat-

vijas vēsturē taču ir nanūlīdzama, un ir lobēk, ka jys sovu

peļneitū vītu ījam, nivīna naneists un nivīna nasmēdāts.

Bez tam ari Latvijas katoļu Bazneica nav tik bogöta, lai

sovas zemes īvārojamēkūs dālusvarātu bez zaudējumim at-

gryust nu sevis. Tēdēļ ari ir jopalīk pi porlīceibas, ka laiks,
kas vysu dzīdej un vysu izleidzynoj, agri voi vālu izleidzy-
nös ari Trasuna vaicöjumu, un jys tiks otkon pījemts at-

pakaļ Bazneicas klēpī.

Kai zynoms, Fr. Trasuns 1926. goda pavasarī caur at-

škēršonu nu Bazneicas kai dziļš katēļs beja īvaiņots

vysvöreigökajä vītā, un šys īvaiņojums jū grauzeun vylka
jö veseleibu uz leju.

1926. goda 6. apreli, t. i., trešos Leldines reita ap 10

stuņdem jys myra ar sirdstrīku.
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Jö izvadeišona nu Reigas nutyka sastdiņ, 10. aprelī ar

pinöceigu parlamentam gūdu un lelom tautas sārom. Par

jū sārēja navīn tauta Reigā, bet ari vysā Latgolā. Kod 11.

aprelī, t. i., Boltajā svātdīnā Reigas viļcīņs vede Fr. Tra-

sunu uz Rēzekni, uz jö myužeigū dusas vītu, tauta pulcē-
jos ap stacijom, lai jam atdūtu pādejū gūdu un aizlyugtu

par jē dvēseli.

Fr. Trasuna, kai atmūdas laika darbinīka nūzeime ir

ļūti lela, bet tei ir moz daudzynöta un moz apcarāta. Tai-

pat jam ir lela nūzeime bejuse ari kai valsts veiram, kai

vīnam nu styprökajim Latvijas valsts pamatu licējim. Ko-

leidz dzeivas ir ilgas pēc breiveibas, koleidz mes dau-

dzynojam kaut vīnu nu Latvijas republikas tāvim, mums

jödaudzynoj ari Fr. Trasuna vörds.

Bet naatkareigi nu šim jö lelajim nūpalnim tautas un

valsts ceļtnīceibā sovi namērstūši nūpalni jam palīk ari

daiļliteratūrā. Tur jys gon ir rakstejis moz: tikai fabulas,

drāmu un dažas dzejas, bet vyss, kū jys ir rakstejis, tū jys
ir rakstejis ar augstu kvalitāti, dziļu patriotismu — ar

mērķi kolpēt Dīvām un tēvijai.
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A. BĪLMANIS IR VYLTOJIS PYRMUS

LATVIJAS APVĪNOšONAS KONGRESU

LĀMUMUS

Syutnis un vēsturnīks A. Bīlmanis ir pīlaidis rupu

pörköpumu atteiceibā uz divim leidzeigi skanūšim kongre-
su lāmumim, kuri ar pylnu tīseibu teik saukti par pyrmū

Latvijas konstitūciju.
Ši divi dokumenti ir:

1) 1917. goda aprelī Rēzeknē nutykusö Latgolas kon-

gresa lāmumi (vyltöts 2. §) un 2) 1917. goda 30. jūlija
Valkā nutykusö vysas Latvijas pörstövu kongresa lāmumi

(vyltöts 3. §).

Rēzeknes kongresa lāmumu 2. § skanēja šaidi:

„Mes, Latgolas latvīši, apsavīnēdami ar Kurzemes un

Wydzemes latvīšim, paturēsim sovu pašvaļdeibu, pylnu
pašnūteikšonas tīseibu woludas, ticeibas, bazneicas, skolu

un saimisteibas, kai ari zemes jautojumā, bazneicas darei-

šonēs pīwīnojūt pi Latgolas ari Kūrzemes un Wydzemes
katoļus." (Šī kongr. lāmumi ir publicēti 1917. goda 15.

maja „Latgolas pagaidu Zemes padūmes" oficiālajā ziņo-
jumā, kurs pēc tam ir vairökkört pördruköts pīm., žur-

nālā ~Sējējs" 1936. g. 6. nrī un grömota M. Bukšs: Skices

un dokumenti 1954. g. 31.—35. lp.).

Valkā nutykusö kongresa lāmumu 3. § skanēja sekū-

ši: „Latgalei, kā sevišķai Vidzemes sastāvdaļai, ir pilnīga
pašnoteikšanās tiesība visās vietējās pašvaldības, admini-

stratīvās, valodas, skolu un baznīcas lietās." (Ari šē kon-

gresa lāmumi ir publicēti vairökkört. Sal. pīm.: „Latvijas
republika desmit pastāvēšanas gados," A. Bīlmaņa red.

1928. g. 56. lp. un M. Bukšs: Skices un dokumenti 1954,
50.—51. lp.). Te ir jēpīzeimej, ka šū kongresu Valkā sa-

sauce Vydzemes Zemes padūme, un kongresā pīsadaleja
Kūrzemes, Vydzemes, Reigas un Latgolas latvīšu nūtei-

cūšūs organizāciju pērstēvi, lai lamtu par Latvijas pošnū-
teikšonos tīseibom. Šū kongresu ari A. Bīlmanis ir uzska-

tejis par ļūti svoreigu pamatakmini Latvijas valsts tīsei-

bu vēsturē. Sovā gromotā ~L
atvian-Russian Relations, Do-
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cuments" (compiled by Dr. A. Bilmanis, Publisked by the

Latvian Legation in Washington Dc, 1944) 42. lp. jys dūd

šo kongresa lāmumu tulkojumu angliski. Tur 3. § skaņ tai:

„Latgallia as an individual component of Livonia enjoys
full self determination in all matters of local municipal

government, administration, shools and churches." Vörds

~volūda" —

~language" ir izlaists. Bīlmanis nu Latgolas
tīseibom ir paturējis tikai tū, kam ir pērejūšs raksturs, bet

volūdu kai nagrūzamu parēdeibu ir vīnkērši izlaidis. Tai

ka jys pret latgalisma vaicöjumim arvīn ir īturējis
šovinistysku stēju tod šys sagrūzējums nav nikaida na-

jaušeiba, bet gon apzineigs vēstures vyltöjums. Sovā ang-

liski izdūtajā Latvijas vēsturē A. Bīlmanis ir izpušķojis
1917. goda Rēzeknes kongresa lāmumus ar kaidu naasūšu

faktu, ka kaida jam personeiga pateikama XV persona šy-
mā kongresā tykuse izraudzeita par nazkaidu pylnvarniku
un Latgolas goreigu un politisku vodūni körtöt Latgolas
lītas nēkūtnē. Tys ir otkon vīns lels patvaleigs vyltöjums.
A. Bilmanis: A History of Latvia, 281. 1p.

A. Bīlmaņam kai syutnam, beja jözyna notorialais nū-

teikums, ka ~dokumentus nadreikst byut ni kasējumu, ni

streipöjumu, ni ari cytaidu sovaideibu." Bet kai zynötni-
kam un vēsturnīkam jam beja jözyna, ka kurs kotrys do-

kumentu sagrūzējums ir un palīk nuzygums un ka uz vyl-
tētim dokumentim vēsturi navar taiseit. Zynötnes prīškā
vysi fakti ir svāti un nagrūzami, un ari vēsturnīks, jo jys

grib byut Objektivs, nadreikst izavaireit nu napateikamim
faktim. Bīlmanis ir izdarejis dokumenta vyltöjumu attei-

ceibā uz vysstypröku un golvonēkū latgalisma tīseibu

punktu, un šys jö vyltöjums pamozam īīt örzemu literatū-

rā. Pīm., kaids S. W. Page pi Harvarda universitātes ir

rakstejis disertāciju par Baltijas vaļstim un citējis pēc Bīl-

maņa sagrūzeitēs versijas. (Verīs S. W. Page: The Forma-

tion of the Baltie States, Cambridge, Harvard univ. p.
1959, p. 65—66). Šū vyltöjumu nadreikst aizmērst nivīns

gūdeigs tautīts.

J. L.
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Vlad. D. Bojārs

GŌJPUTNI LATGOLĀ UN CYTŌS ZEMĒS

Ķīvītes (Vanellus) ir na tikai Latgolas
vm, bet ari vysas Eiropas un ari Āzijas
kontinenta apdzeivötöjas, pat Zīmeļafri-
kas pīkrastē tös ir sastūpamas. Tos ir

vidēji leli putni ar skaisti iridiscejū-
šūs krosu spolvu mugorom, kas kermi-

ņa zamaškejos dalös pērīt iridescejūši
indigo krösainonumä; vērsa kryutenas

turpretim ari tūs zamaškejos daļas un

ari vyss abdomens ir apaudzis ar bol-

tom spolvom. Golvai, kura ir malnoni

zaļgonona, ir gars lels cakuls taidā po-

sa spolvu krosā kai vysa pörejö goIva. Putna spörni ir daili pagari;
koklam tö obejös pusēs ir boltumi, un aste ir izraibynöta ar taidom
kai plotom jūstom, kas ir piļneigi mainas. Ķīvītes sovu nūsaukumu

ir montējušas pēc tūs īpatēs „kīvit, kīvit!" kīvēšonas, kura arvīn

atgödynoj taidu kai rauduleigu klaigalēšonu, voi pat vaiduļēšonu.
Ķīvītes parosti apdzeivoj pūrainas, kryusainas pļovas, azaru zamēs

pīkrastes, māršas, peisus, lyuzus, tys ir, zarnas, yudinainas, slap-
ņas vītas, kur tēs vosorā ari perej teiši uz zemes veitēs dūbeitēs

kai lizdēs, mēteitem sadējūt tāmēs pa 3—4 ūlas. Mozuli kīvītāni

parosti ir lizdguli putnalāni, bet nav izslāgta ari tūs aizsardzeibas

instinkta pasastyprynēšona lizdbāguļēšonā vysaidu tramdušūs ap-

stākļu dēļ. Ķīvītes pi myusim pasarēda agrūs pavasarūs, snīgim

un ladim kyustüt, kūpā ar pyrmüs pavasara vēstnešu — ceiruļu
atskrīšonu nu syltom zemēm. Tēs otkon agri atstöj myusu pusi ru-

diņūs, aizlidojūt zīmas pavadeišonai uz Zīmeļafriku, Dlnvyditaliju
voi vyspöri uz kaidu Vydsjyuras apgobolu. —

Slopstu peile, ir sastūpama vysā Eiropā

un pīdar gintim Tadorna i Casarca, to-

pēc parostö eiropejiskö suga ir Tadorna

tadorna, kuru angliski sauc veļ par

Shelduck. Tei atgödynoj sowalas ploto-
nö knöba peiles voi meža raudives Anas

platyrhynchos, nu kurom ari ir izacā-

lušas ar pījaucēšonu myusu sātas peiles.

Slopstu raudives turpretim ir daudz

slaidēkas par A. platyrhynchos peilem

un tai, ka cēški vīņ tös atgödynoj zu-

sis, bet nasaverūt uz tū, tūmār torn vys-

tyvöki radinīki ir un palīk eistos peiles.
Tēs vysmüök apdzeivoj yudiņu pīkras-
tes reģionus un parosti ari perekļojas

turīnes slapynös vītēs: oļos, zemes vysaidus izdubumus, dubes, kuku

dūbumūs, jo taidi kur atsarūn tyvumä, un cytur. Pa lelokai daļai
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torn spolvu krösa ir maina un ari bolta bīži vlņ maiseitēs proporci-

jös; golvas un kokly zaļgononi, zamaškejos mögas daļas gaiši kaš-

tanbryunas, un spolvu krosu myrgošona gaismā ir breiniškeiga. Tam

pīdūd vēļ it īpašu koloritu knöbu frontālais sorkonums.

Slopstu peiles ir itiņ vigli pīradynojamas ari par sātas putnim,
kur tos ari var pyrynotis, bet vaine ir tei, ka tūs gaļa ēsšonai ir

moz nudereiga sovas cylväkim preteigös garšas dēļ. TJlas turpre-
tim ir cīši lobās lītēšonai uzturam. Suga Tadorna cornuta ir

atrūnama na tikvīn Latvijā, Eiropā, bet ari vysā Āzijā, Austrāla-

zijā. — Casarca giņts sugu slopstu peiles parosti ir jau cytu apgo-

bolu sovvaļas yudinu putni, golvonā kortā tēs ir sastūpamas Dīn-

vydeiropä, Āzijā, Zīmeļafrikā, Austrālijā, Jaunzēlandē un cytur.
Pi myusim, Latgolā, tēs var īsamaļdeit tikai kai putni, cīmeni, pa-

byunüt tikvīn kaidas nadaudzas nedēļas. Kai gējputns, cīmeņš,
īspējami varātu īsamaļdeit suga Casarca ferruginea, kura golvonā

kortā apdzeivoj Dinvydeiropu; tei stypri atsaškir ari spolvu krosu

dēļ nu Zīmeļeiropas mynätom sugom Tadorna ģintī. —

Strods, kū angliski sauc The starling un

vēciski —
der Star, die Drossel, pīdar ģints

Sturmis sugai Sturnus vulgaris, rtylpynöts
Sturnidae dzymtä. Tī ir vidēja leluma

gējputni ar tymsoni zaļgonu purpuru krā-

sas spolvējumu. Latgolā tī ir pavasara

vēstneši reizē ar ceirulim un ķīvītēm, to-

pēc tī ir īmīļēti daleji kai sātas dzīdētēji

putni. Sakarā ar tū ļaudis strodim pagata-
voj tai saucamus kuzulus, ku ikar pi sā-

tas augušūs bārzu, veitulu, bleigznu voi cytu leloku kūku zorus.

Strodi parosti pērteik nu vysaidim tērpenim, slikom, vogulenim
v. c, sakarā ar tū ir nūdereigi putni lauksaimmceiba, jo dorzus un

teirumūs iznycynoj bez sova gola daudz kukaiņu, kas ir cīši kai-

teigi dērzējim un vosorējim. —

Itūs lobūs īpašeibu dēļ šī putni tyka aizvasti nu Eiropas uz

ASV, kur tī tyka palaisti sovvaļā, t. s. CENTRALPARKA; tys nū-

tyka 1890. godā. CENTRALPARKS atsarūn Ņujorkas valstī. Šys
strodu īvadums ir bejis tik augleigs, ka tūs nyu Zīmeļamerikā ir

sasavairöjis nasaskaitamös tyukstüsös, kas pa lelēkai daļai apdzei-
voj zīmeļaustrumu ASV un ari pat Kanādu. Dīvamžāļ, Amerikā šī

putni dzeivoj it kai pavysam cytu dzeivi nakai pi myusim, Latgolā
voi vyspöri Eiropā, tēpēc daleji strodi ir klivuši par lelu sörgu, ku-

ru bez lelökim panökumim te cylväki apkaroj. Strodi te palīk it

kai nūmetnīki putni ari pa zīmu, lidoj lelūs borūs drūšeibas dēļ,
golvonā kortā pa piļsātom, apkēzeidami ar sovim guano pilsātu no-

mus, bazneicu tūrņus un t. t. Strodus Amerikā tēpēc sēc izšaut,
izneidēt.

—

Strodi ir sociāli putni. Tī ir nu Eiropas īvasti ari Austrālijā,
Jaunzēlande, kur ti ir taipat sasavairojuši ļūti lelūs borūs. Šī putni
ir karojuši, kas bīži vīn izvaidoj lelus vaidus ar pörejim dažaidim

putnim kai vörnom, zylputnim, seilim, vonogim, dzenim, dzylnom
un c, bet ari ar daudzejim sadzeivoj draudzeigi kūpēji, sevišķi ar
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seikim putnim, pīm., zvērbulim, žubeitem v. c. Strodu moteites

parosti vīnādēškā perēklī sadēj pa 5 böli zylgoni zaļas ūlas. Jaunī

strodalāni teik baroti ar vysaidim kukaineišim, tērpenim, kurus pa-
rosti pīgēdoj kai poši tēveni, tai ari moteites. Strodalānuspolvējumi

variejās apmāram vīna goda laikā; sovukērt ari tēveni atsaškir

spolvu krēsējumā nu mēteitem, kuras ir pelēceigēkas nakai spylgti
krēsainī tēveni; taipat ari spolvu krosa variejās atteiceigi ar goda
laikim, klimatiskom un cytom apkörtnes sovaideibom. —

Lelais stykuts, kū angliski sauc par

Curlew, pīdar palelu putnu dzymtai
Scolopacidae, kurim parosti kai yu-

dina brodötöjim putnim ir pagaras

kojas, pagarš, slaids, bīži vīn uz

zemi izlikts leiks knēbis, un spolvē-
jums parosti variejās, bryunam ar

īdzaltonu mejūtīs. Lelī styküti sastē-

da divi ģintis: Numenius un ari vēl

Phaeopus. Parostais myusu resp. Ei-

ropas lelais styküts pīdar sugai Nu-

menius arquatus; turpretim mozēka auguma suga ir Phaeopus
phaeopus, kū angliski sauc par Whimbrel.

— Styküti apdzeivoj yudi-
nainas vītas: pūrus, pūrainas pļovas, azaru zamīnes, kas ir dyuk-
snainas, zamūs upu pīkrastes un t. t. Stykütus Latgolas pasauļs
jau ir pazinis senejūs laikūs, jo pat i myusu dīnēs cyrkulej vēl tei

rokstureigö šūs putnu „defineisona" myusu közu gūdu humöris-

kös apdzīdošonas dzīsmēs, pīm.:

„Tev ,Tanclov, i leiks daguns i

Kei tam pūra stykūtam i;
Stykütam tys pīdarēi,
Tev, Tanclov, i napīdar!"

Prūtams, agrokus laikus stykūtu skaitliski beja daudz vairök

nakai tagad, jo dabeigi beja daudz plašēki yudini un pūri, daudz

azaru nabeja aizaudzis, un vyspöri auga miļzeigi meži, veģetācija,
kas aizsorgoja yudinus nu izkaļsšonas. —

Styküti taipat kai cyti göjputni aizlidoj jau agrūs rudiņūs uz

syltom zemēm, kaidas ir voi nu Dinvydeiropa, Vydsjyuras' apgo-
boli voi ari Zīmeļafrika. Prūtams, tī atsagrīž atpakaļ pavasarūs, lai
otkon pyrynotus_ tīm parostus Zīmeļeiropas dobas apstēkļūs, jo ti-

kai sova porzimošonas reģionā naaizīt būjā.

Jyuras laigola, angliskais Scoter,
ir golvonā kortā jyuras putni resp.

jyuras pīkrastes un ari azaru putni
voilelös peiles, kas ari sastöda ģin-
tis Oidemia un Melanita. Šūs giņšu
sugu peiles apdzeivoj Vacö Pasauļa
zīmeļdaļas pīkrastes taipat kai Jau-

no Pasauļa pīkrastes reģionus, līsa-

spīžut ari taipat dziļēk kontinentalūs yudinu apgobolūs, prūtams,
lelokus azaru apvydüs. Šūs jyuras resp. azara raudivu bareiba ir

parosti hydrosfairas vysaidi mugorkaulaini un bezmugorkaulaini,
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dzeivinīki, topēc šus peiļu gaļa ir seiksta un ar rībeigu pīgaršu.
Teveni parosti ir pa lelokai daļai ar gluži mainu spolvējumu,

bet moteites un ari jauni laigolāni ir ar maigu bryunu spolvējumu.
Sakara ar tū vairök pazeistama suga ir Oidemia nigra, kas apdzei-
voj ari Britu solas.

— Sakarā ar tū, ka itei suga ir soltūs yudinu
pīkrastes apdzeivötöja, jöpljam, ka Latgolā šēs raudives var tikai

īsamaļdeit uz eisöku voi garēku laiku, bet navar byut pastöveigi

myusu zemes göjputni, taipat kai tī nav pastēveigī īmitnīki ari Zī-

meļamerikā. Tur ir pazeistama vairök cyta suga Oidemia americana,
kas atgödynoj itū O. nigra, kuru angliski sauc vēl par Surfscoter;
bez tam vēl ir suga Melanitta deglandi un mynamai jöbyun sugai
M. perspicillata un ari M. Fusca. Tös ir Amerikas sugas. Nu ģints
Fulica suga Fulica atra ir sastūpama vysā Eiropā, izjamūt Skan-

dināvijas pussoļu, un ari vysā Zīmeļamerikā, kas ir smagnēji mai-

na ar boltonu knöbi un mögu. Vyspöri ģints Fulica sugu jyuras
laigolas ir pilneigi ar tymsi mainu spolvöjumu, kurös angliski
sauc par SURF DUCKS.

—

Dorza žubeite ari akmiņu žubeite voi ganei-
bu žubeite, kuras vöcu volūdā sauc gon par
der Fink(e), die Fettamer, gon par der Buch-

fink v.c. atkareibā nu dzeives vītas un cytim
vysaidim apstöklim. Zubeites angļu volūdā

sauc par The_ Finches. Tēs pīdar daudzajom
sugom dzymta Fringillidae. Itymā lelajā sei-

kus putnu dzymtä bez žubeitem ītylpst vēl ari

cyti seikī dzīdētēji putni, pīmāram, zvērbuli,
zalta žubeites, strupdaguni, snīdzes v.c. perēk-

ļu audēji putni. — Žubeites parosti ir paseiki putni, kas ļūti reši

ir slaidi byuvätim kerminim: golvonā kortā torn ir eisi koniski knö-

bi pīmārēti augļu, sāklu saknobēšonai. Tom pīmārētas perēkļu tai-

seišonas vītas ir akmiņu, calmu, žogoru gubas, dörzu, teirumu nū-

males, grövmolas, upu pīkrastes u.t.t. Eiropā tūs ir vairēkas su-

gas. Vīna nu taidom ir Frigilla coelebs, kuru sauc vēl ari par vušku
žubeiti. Tei ir zaļgonom spolvom, kam kryutenas ir raibas, cakuleņš

zylgoni pelēceigs; tei apdzeivoj vysu Eiropu. Zalta žubeites, ang-

liski - The Goldfinchir suga ar mainu spolvējumu, kam spörni
īdzaltoni, bet cakuls īsorkons. Tū sauc zooloģijā par Carduelis car-

duelis, ir apm. vīnu spreidi lela. Angliski saucamo The Brambling
ir Fringilla montifringilla, ķas ir jau drusku leloka par C. carduelis,
kurai spörni, aste ir bryuni, golva maina, pavēdere boltona taipat
kai spörnu sakļovums. — Zubeites samārā cīši dereigi putni zem-

kūpeibā, jo tēs apād ļūti daudz vysaidu nazēļu sāklu, bez tam

ari vysaidus kukaiņus, it sevišķi myusas, aklus, dundurus, kas vo-

sorös ganeibös ir lūpu mūceitēji; tys ir lels tai saucamais nanūžs;

tēpēc ari saprūtams, ka itī seikī spörnami pavoda gonompulku ga-

neibös. Nu itē izrit ari žubeišu nūsaukumi: guvu putnēni, vušku

žubeites, zirdzeņu kerstes v.c. — Zubeites kai göjputni zīmu pavo-

da voi nu kur Vydsjyuras regionūs, voi ari Āfrikā, sevišķi Dīnvyd-
afrikā. Žubeitem ir īpatnēja lidēšona, tys ir, taida nūteikta, skaidra

purkšeišona uz nūteiktom vītom, nalelūs attēļumūs.
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Sluka. Itī putni latgaliski teik saukti ari

par murkšim voi vurkšynym, par gaisa
ozeišim, cykutim, angliski The Snipes un

vöciski — die Bekassinen voi ari die

Sehneppen. Mūrkši, gaisa ozeiši roksturo-

jas ar tu, ka tim ir taisni, gari, uz prīšku
izstīpti knöbi, kas ari ir daudz garöki par

golvu, saplacynöti un golā izplēsti ploti.
Knoba gols töpec ir ari ļūti sensitivs; knē-

bis labi nūdar dēļ tausteišonēs pa dyu-
nem, yudinim, meklejūt tērpus un kēpu-
rus bareibai, Itī putni apdzeivoj parosti
māršas, pūrus, dyunöklus. Yudinu nūma-

les, lelajos zoles iti putni ari vej lizdas un

perej. Gaisa mūrkši parosti ir nūdereigi medinīkim dēļ medeibom,

prūtams, vairök sporta dēļ, jo medinīkim pateik tūs vūrpuļēšona
gaisā. Tī ir parosti vīntuļnīki putni. Apmāram vairök nakai 20 su-

gu ir apzynoms, kuras vysvairök apdzeivoj Eiraziju. Par pērēšonēs
sezonu pavasarūs šī putni izdora gaisā taidus īpatnējus akrobatis-

kus lidojumus, kuru dēļ mūrkši ari ir dabējuši sovu nūsaukumu.

Putnim, cīši otri vertikāli pasaceļūt un otkon it kai ar lūdes ötrumu

vertikāli uz zemi kai ar krisšonu kreitūt, teikradeita taida sovaida

gaisa švērkstēšona, leidzeiga ēzeiša murkšēšonai. Nu zynomom Ei-

ropas sugom ir jēmiņ Capella giņtī ītylpynētū Capella gallinago, kas

atbylst ari Amerikas sugai C. delicata. Možais mūrkšis voi možais

ēzeits pīdar sugai Lemnocryptes minimus, kuru uzskota ari par

pussneipi. Ipatī lelī mūrkši, cykuti (vöcu volūdā die Bekassinen)

atbylst sugai Scolopax gallinago, kas itylpst Scolopacidae dzymtä.
Utra leidzeiga cykutim suga ir S. saturata, tös sauc ari vēl par

meža vystom; angliski The European Woodcock. — Vysi_ mynātī
spērnainī mežu, pūru un maršu īmitnīki ir göjputni, kas zīmas se-

zonas pavoda örpus myusu puses; tī aizlīdoj pērzīmēšonai voi nu

uz Vyds Jyuras apvydim, voi ari uz Āfriku.

Meža vysta, kuru angliski sauc par The

woodcock, ir Vacē Pasauļa meža putns.
Šos meža vystas voi morkulāni parosti ir

dyunöklu, dyuksnöju yudinu vidēja lelu-

ma putni; vysvairök pazeistama ir suga

Scolapax rusticola, kas ir leidzeiga Ame-

rikas sugai Philohela minor Syn. Rubicola

minor. Eirazijas meža vystas voi dyukles
parosti ir sastūpamas kai Lelbritanijas so-

los, tai ari vēl pat Japönas archipelagā.
, Dyuklem parosti ir gari, ļūti jyuteigi dagu-
ni vysaidu _insektu izvurbuļošonai, izkosšonai nu dyunem. In-
sektu saredzešonai torn ir labi atteisteita redze: lelas, plotas acis.

Spolvu krosa variejās nu gaiši mainas, kaštankrosas, palākas, leidz

pat īdzaltonai. Dyukles ir īcmeitas kai medejumu putni, topēc tās
ir ari sasamozynojušas skaita ziņā.
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Dzērve, vöciski der Kranich, ang-

liski European Crane zool. pī-
dar Grus gintei putnu dzymtä
Gruidae. Dzērvi krīvu volūdā

sauc par žuravļ. Dzērves myusu

dzimtinē jau ir bejušas pazeista-

mas sērmā senotnē, kū roksturoj
volūdā īsavlsušī vördi, sokom-

vördi, parunas, mēikles, pösokas
v.c. Dzērves kai Gruiformes kērtai

pīdarušī yudina putni cīši atgē-

dynoj stārkus (heronus) voi sve-

Teņus un tamleidzeigus yudinu

brodötöjus_ putnus, ar kurim dzērves ari bīži vīn teik sajauktas, kas

tūmār pēc kermiņa uzbyuves vairök radnīceigas ir pūru

vystom, tys ir, ar pavysam cytu dzymtu, sauktu, Rallidae. Dzērves

ir daudz slaidēkas par stārķim, svētenim un atsaškir nu tim ar so-

vim grövainim golvas kausim, un spolvöjums torn ari ir kompaktök
byuväts, tik daleji golvas spolvöjums ir paplyks; daguns parosti ir

strups ar pagarim nēšu caurumim, kas aizasnādz pat leidz pus-

knöbam; ir pacaļts augši pakaļējais pērsts köjom. Parostö Latgo-
las suga un vyspöri Eiropas suga ir Grus grus. Dzērves, kas voso-

rös apdzeivoj myusu puses pūraiņūs apvydus, kur tūs nūmaļu lela-

jēs zolēs kai voleitēs, nīdrēs, vysaidös smylgös ari taisa lizdas un

perej, bet rudiņūs kai vysi myusu göjputni aizlidoj uz syltom ze-

mēm ar īpatnejim „krū-krū! krū-krū!" saucīnim, lidodamas gon

ryndom, gon ari kāšim, ir zīmas vēstneši. Dzērves parosti porzīmoj
zīmeļrītumu Āfrikā voi ari kaut kur Spānijā.

Sorkonkryuteisi, angliski — The Robin-redbreast,
ir vidēji leli putni, atbylstūši myusu Eiropas su-

gai Erithacus rubecula, kas pīdar dzymtai Turdi-

dae. Itī pūtni izaver sevišķi skaisti, inteliģenti,

asūt tymsi bryunoni olivi, kurim kryutis un mo-

gas ir dzoltoneigi sorkonas, tēpēc tūs vēl sauc

ari par sorkonkryušu robīnim voi vīnkērši par

sorkonkryusim. Šī putni ir ļūti leli dzīdotoji, un

ir sastūpami rešēk myusu dzimtinē,bet vysvairök
gon Lelbritanijas solos. Cytas sorkonkryušu sugas

nu ģints Turdus myusu zemē ir ļūti moz vēl izpēteitas; tös sugas

vīneigi atbylst Zīmeļamerikas Turdidae dzymtas Turdus sugai Tur-

dus migratorius Syn. Merula migratorius, kas te ASV un ari Ka-

nādā ir ļūti familiāras sugas, pīmēju klasiski putni. — Par myusu

dzimtines sorkonkryušim, dīmžāl, ir jötur zooloģisku, zynotnis-
kū apzeimējumu: Turdus Species. —

Turdus ģints sugu putni pa-

rosti ir gon drusku leloki augumā nakai ģints Merula sugu putni.
Itī putni naatkareigi nu tūs sugom parosti dēj gaiši zaļgononas,

zylgonas ūlas, pa 3—5. Sorkonkryuši parosti apdzeivoj mežmolas, ir,
tai sokūt, ari pīmēju putnēni; apdzeivoj ari kryumotas pļovas,_iz-
cērtumus, mežu jaunaudzes v.c. Sakarā ar tu, ka ši putni mīļoj
izaturēt körklöju audzēs, tūs vēl sauc ari par sorkonkorklim, sar-

kaņkokšnim.
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Ceiruļu pasarodeišona teirumūs īzeimej pava-

sara sēkšonūs dzimtinē, tēpēc tūs pasauļs uz-

skota un sauc par pavasara vēstnesim. Čeiru-
ļus vēciski sauc DIE LERCHEN un angliski
— THE LARKS. Zooloģijā tūs īdola parosti

ģinti Alauda, kas pīdar dzymtai Alaudidae.

Itūs Oscines, tys ir, dzīdētēju putnu kortā ir

vairēkas sugas, kas golvonā kortā atsaškir vī-

nanu ūtras knöbu uzbyuves ziņā, prūtams, ari

vēl ar_ cytom īpašeibom un dzeives veidu.

Daudzūs sugu īpatnim ir eisi, bīzi un osim

golim daguni, kas leluma ziņā stypri variejās.
Putnu vīna suga ar ūtrū ir radnīceigi vīnēta

sovas īpatnējos, spēceigēs lidošonas gaisā un skaistos dzīdēšonas

dēļ, kū izdora ceiruļu tēveni mēteišu perēšonas sezonā; ceiruļu tē-

veni taitod ir tikai sezonalī dzīsmētēji leidzeigi laksteigolu tēve-

nim, kuri dzīd ari tikai zynomä laika periodā. — Ceiruļu moteites

parosti pa tēveņu dzīdēšonas laiku vej šovus pīticeigūs perēkļus
teiši teirumā, uzmeklejūt kaidu dūbeiti voi ari, tai sokūt, teiši uz

plykas aramines, atklētēs vītēs, klajumūs. Lizdu veišonai torn nū-

dar dažaidas sausas zöles, kyula, smylgas. Perēkļa īkšīnes izklēšo-

nai putni izlītoj vysaidas spolvas, zyrgu ostrus u.t.t. Lizdas ir plo-
tas un ar kryužu veida vērsim. Mēteite tur vīnas olpas peram sadēj
pa trejs voi pīcas blēvas, īdzaltoni palākas ūlas. —

Ceiruli parosti

pērteik nu kukainim un vysvysaidom zēlu sāklom; tī var köjom ap-
skrīt lelus teiruma gobolus taipat kai vystas, bareibu meklejūt. —

Ceiruli parosti ir lizdguļu putni, daleji lizbēgli, jo traucēj. — Vai-

rök zynoma un Latgolā pazeistama ceiruļu suga ir 1) Alauda arven-

sis, kuru agrök cytur mīlēja turēt būreišūs kai möjas putnēnus,
kö, saprūtams, nikod nav darejuši Latgolas ļaudis. Itūs ceiruļus
angļu volūdā sauc par The Skylark tēdēļ, ka tī pasaceļ dzīžūt

augši gaisā. Cytös zemēs cylväki tūs ker, lai izlītētu ēsšonai, jo tūs

gaļa asūt cīši garšeiga un veseleiga uzturam. Itī putni ir idzymti
Eiropai, bet tī kai göjputni rudiņūs parosti aizlidoj voi nu uz Āziju,
voi ari kaut kur uz Zīmeļafriku. Ir izmēginots nüdybynöt ceiruļu
kolonijas Zīmeļamerikā, bet, dīmžāļ, ar ļūti mozim panökumim.
Putni ir naleli augumā; bryuni un ar taidim kai malnim planku-

miņi uz mugorom un vādarim. Bez šos augstök mynätös sugas A.

arvensis kai Latvijā, tai ari vyspöri Eiropā ir zynoma ūtra suga

2) Lullula arborea, kas apdzeivoj mežus. Angliski tū sauc par The

Woodlarks. Šei suga ir arborikori putni, jo tī parosti sovu dzeivi

pavoda vairök pa kūkim nakai pa zemīni. Bēržgaļa parapejā pa-

rosti tūs saukuloj vēl par snaudulim, jo tī, psaceļūt gaisā vērs mež-

molas kūkim, dzīdodami īsamat kaida kūka zorūs un it kai ar sovu

dzīdošonu lēni īsasnauž, sevišķi dīnauda laikā, rodūt taidu sovaidu,
mistysku nūskaņu. — Ir vēļ ari tai saucami cakulainī ceiruli 3) Ga-

leria cristata, jo tim ir parosti skaisti cakuli; tūs angliski sauc The

crested Larks; tī apdzeivoj pa lelēkai daļai pļovas, kryumainös pļo-
vas, calmöjus, kas tyvi atsarūn pi teirumim. Itūs ceiruļus vēļ sauc

ari par .plovu ceirulim. Catūrtē 4) ļaudim mozēk pazeistamē suga

ir Melanocorypha calandra, kas nūsadola nu pērejom sugom sovu
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leikus dagunu dēļ. Interesantiir zynöt tū, ka tikai vīna vīn suga nu

ceiruļu dzymtas Alaudidae it īdzymta suga Zīmeļamerikai, kura pī-
dar Otocoris gintei, tys ir, saukta tai: The horned Larks or The
shore Larks resp. Otocoris alpestris. Itī rogainī ceiruli, kai sauc tūs

angļu pasauļs, ir atrūnami, ar Aļasku sēcūt, leidz pat Zīmeļkanadai
un Centrālajai Meksikai. Šī ceiruli ir rokstureigi ar sovim īpašim
izaugumim uz pakauša, kas ir atsalīkuši atpakaļ un atgödynoj it

kai rogus, kas ir veidoti nu malnom spolvom. Tī, patīseibu sokūt, ir

cakulu pīdovas; tūs par pīkrastes ceirulim sauc tēpēc, ka tī vys-

vairök apdzeivoj jyurmolas pīkrastes. Tī ir sastūpami vysvairök tei-

ši ap okeāna leičim. Šī Zīmeļamerikas īdzymtī ceiruli ir taipat na-

leli putni kai Eiropas ceiruli. Tīm ir raibas mugoras, mēgas īdzal-
tonas voi ari boltonas; kryušu augšdaļas malnonas, bet zamaške-

jos kryusu daļas un vādari ir boltā krosā; pakauši ir voi nu bolti,
voi ari dzaltoni. Kanādā un ari ASV ir ceirulim ļūti leidzeigi putni,
un tūs ari te sauc par plovu ceirulim, tys ir, The meadow Larks,
kas ir daudz leloki par parostim ceirulim, bet tī pīdar pavysam

cytai putnu dzymtai, prūti, dzymtai Parulidae un sugai Sturnella

magna. Tūs sauc vēļ ari par teirumu ceirulim resp. The Field

Larks. Tūs tēveni ir taidi poši dzīdētēji kai eistūs sugu ceiruļu tē-

veni. Sakarā ari itū stēstu par ceirulim un tūs sugom, nav eisti

pareizi runöt, ka ASV un Kanādā nav ceiruļu, jo tī tūmār te ir at-

rūnami, bet tik zynomüs kontinenta regionūs un zynomüs klima-

tiskās apstēkļūs; porzīmēšonai tī aizlidoj uz syltom zemēm, kaidas

ir voi nu tī poši ASV dinvydu steiti, tei pat Meksikas valsts, voi ari

Centraiamerika resp. Vyds Amerika.

Sorkonköji voi ari garköji, kurus

angliski dēvej par The Redshanks.

Šī ir parostī na tikai myusu zemes

vīn putni, bet ari vysas Eirazijas ap-

dzeivötöji spērnaini. Ta ir pa lelē-

kai daļai dyunöklus apdzeivojušī

putni, kurim vyspateikamokas dzei-

ves vītas ir plašī, pūrainī, dyunainī
voi maršu apgoboli. Vairök zynoma

suga nu ģints Totanus ir Totanus to-

tanus, kas pīdar dzymtai Scolopaci-
dae. Angļu volūdā tūs sauc par The

Tattlers tēpēc, ka ti, peški iztrauca-

ti, pasaceļūt nu pūrainūs yudinu

dyunöklim augši gaisā, izdora taidus tarkšeitējus reizēm pļovšku-
šus trūkšņus; ari latgali tūs saukuļoj par tārkškim voi tarkšynim, tī

nav nikas cyts kai pūra vystas, jo šys svešvords Totanus ari tu

apzeimej. Tim kai yudinainüs dyunu brodotoju putnim ir pagaras

sorkoneigas kojas, kuru pērstim ir ari storppleves, peļdpleves, lai

vīglēk i vuiklök varātu tī brodēt pa meikstom dyimem staigājos vī-

tos. — Tī, prūtams, ir gējuputni, tim zimas joporzimoj voi nu Zi-

meļafrikā, voi ari Vyds Jyuras syltajus reģionus.
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Krostu žogota, angļu volūdā tū sauc par

The Oyster Catcher, bet vöcu volūdā

tū parosti apzeimej par jyuras žogotu

(der Austernfischer). Tei pīdar dzymtai

Charadriidae, tyvi radnīceigai ķīvīšu

ģints Vanellus sugu putnim. Tös atsa-

škir vīneigi ar garöku un ar nüosynötu
golu dagunu, ar modereitom köjom, ku-

rom kotrai ir tikai pa trejs pērsti. Tös

teik īdaleitas Charadriidae dzymtas ģin-

tī Haematopus, kurā itylpynötas ir vai-

rök nakai deveiņas sugas. Parostē Eiropas suga, ir Haematopus

ostralegus, bet parostö Amerikā ari atrūnamēsuga ir: Haematopus

palliatus. Tei ir reprezenteita kai ASV dīnvydvaļstīs, tai ari tropis-
kā Amerikā. Kai goIva, koklys, tai ari vyss cyts pörejais kermiņa
apspolvöjums ir mains ar dažom atseviškom vītom, kas ir tūmār

boltas; lelums irapmāram pusūtras pādas garumā. Pörteik parosti,
kai jau pats tös nūsaukums paröda, nu dažaidim ļyuras mollus-

kim, īpaši austerēm, un vysvysaidim jyuras törpim. Utrā suga ir H.

bachmani, kas ir eistö austeru zvejötöja jyuras žogota ar tymsoni

bryunonu apspolvöjumu. Suga H. ostralegus ir sastūpama na tikai

Eiropā vīn, bet ari vysā Āzijā un ari Zīmeļafrikā. Šom vysom _my-
nātom jyuras žogotu sugom knöbi ir cīši labi izveidoti un pīmāroti
vysaidu jyuras glīmežu un austeru resp. glīmeņu čaulu, tys ir, vöku

sadrupynēšonai. Eiropas sugas parosti kai göjputni pērzīmēšonai
aizalaiž uz Zīmeļafriku. — Nav drūšu datu, ka jyuras žogotas byu-
tu pastöveigas vosoras īmitneicas Latvijas austrumdaļā, tys ir, Lat-

golā. Tös vairök tik var īsamaļdeit kai vīšņas uz eisöku voi garoku
laiku bez lizdēšonas īspējameibom.

Tūrņavonogs, suga Falco tinnun-

culus. Šī vonogi angļu volūdā

teik saukti par The Kestrels voi

atsevišķi vēļ The Stanneļs ari The

Falcons. Vonogi pīdar vonogu pat
dzymtai, sauktai Falconidae, lau-

peitēju putnu kortā resp. Rapta-

tores, kū vöciski dēvej Raubvögel.
— Ti ir vysvysaidi plasuņu putni,
kas roksturojās ar garim spörnim,

ar tūs pajēmīnim medeit cytus
dzeivinīkus ar veiklom manevrēšonas spējom gaisā, gon pēški sau-

nūtīs kai bultom lejā, gon cēršūtīs otkon pēški kai lūdem uz aug-

šu, šovus laupejumus gyunüt. Tūs žūkļu vērspusēs ir parosti divi

zūbi dagunā, kas ir pērveidēti par taidim kai kēšim, un kojas vo-

nogim ir ļūti spēceigas, ar eisim, bet osimnogim pērstu golūs, kas

ir leikononi taipat kai pats vonoga daguns. Ar kēju pērstu nogim

vonogi parosti īsačer sova laupejuma kerminī, jau gaisā asūt, bet

uz zemes ar styprü knöbi upera mīsu saplyukoj gobolgobolym. Le-

luma ziņā tī variejās nu dažim centimetrim leidz pat divejom pā-
dom. Vonogu moteites voi vanadzes ir gon daudz slaidökas, garökas
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nakai vonogu tēveni. Sēs ir rokstureigös pazeimes vysim dīnas lau-

peitējim putnim. Tai saucamais ceļētējs vonogs ir parosti sastū-

pams vysā pasauli, kū angliski sauc par The peregrine falcon, su-

ga — Falco peregrinus, kū bīži vīņ daudzas tautas ir trenējušas
par medeibu vonogim, sevišķi arābu zemēs, Āzijā. Tūs spolvēju-
mi ir zylgononi maini vērs pakaušim un mugorom bet bolti, klēste-

leiti ar gaišu bryunumu kermiņa zamaškejos daļēs. Vanadzes pa-
rosti sadēj lizdēs vīnā perē pa četras voi pīcas ūlas, kas krēsas zi-

ņā variejās dažaidom sugom nu boltim čaulym leidz pat sor-

kononim ar bryunononim plankumim. Perēkļu veišonas ir smīklei-

gi kuriozas, jo parosti kūku zorūs teik savērtas lizdas tikai nu da-

žim atnastim žogorim, zēlem, kas tēdēļ ir caurumaini vysleidz kai

kaidi kula klūgu vētejamī siti; vēļ vonogi sovas lizdas vīnkērši īrei-

koj vērs kailom krostu, klinšu sīnom uz plykim akminim. — Utra

suga, kuru byutu jēmiņ, ir Falcorusticola, kas ir leloks par ceļētē-
jim vonogim F. peregrinus. — Šī laupeitēji putni parosti ir sa-

stūpami Arktikas regionūs kai Vacajā, taipat ari Jaunajā Pasauli.

Zīmeļeiropas vonogi turpretim ir Falco tinnunculus, kas atsaškir

nu cytu vonogu sugom ar tū, ka var ļūti spēceigi lidynötis kai pa

vējam, taipat ari tik pat labi pret vēju, pat lelom vātrom, nagai-
sim. Tūs angliski tēpēc ari sauc vēļ par The Windhover, tys ir,
vātras putns, vātras vonogs. — Nu Eiropas, taitod ari nu Latgolas

vonogim ir Falco aesalon, kas bīž nav lelēks par myusu meža

strodu, īrubi. Tūs sauc vēļ ari par bolūžu vonogim, kaidi ir Falco

columbarins regulus. Dažas vonogu sugas cīši mīļoj dzeivēt pa da-

žaidu celtņu tūrnim, pīm., pilu voi ari bazneicu tūrnim; taidus

vonogus parosti sauc ari par Tūrņu vonogim kaidi ir sugas F. tin-

nunculus Syn. F. alandarius vonogi. Myusu zemes vonogi kai pa-

rosti göjputni pērzīmošonai aizlidoj voi nu uz Vyds Eiropu, voi ari

uz Vyds Jyuras atteiceigi syltom pusēm.

Meža sneipe voi ari tai saukta slūka,

angliski The Snipe un vöciski — die

Waldschneppe. Šys myusu mežainus,
kryumainüs, maršainūs apvydu meža

dyunöklu brodötöjs spörnains pīdar

dzymtai scolopacidae nu tai sauktim

Charadriiformae pakörtas putnim, kas

teik īdaleitas daudzos ģintis ar lelu skai-

tu atsevišķu sugu. Angļu volūdā šus

putnus parosti sauc par The Sandpip-

pers. Nu itim putnim Eiropā ir pazeista-
mas ģints Capella sugas un it īpaši sy-

nonimais nūsaukums dūts Gallinago.

Itei ģints ir ari radnīceiga ar meža vys-

tu ģinti, tys ir, tārkšu ģinti Scolopax, kas itylpst synonimä dzym-

tā Charadriidae. Te ir jēnūrēda, ka itim vysim limikolinim voi

dyunöklu brodötöjim putnim vēļ nav, dīmžāļ, izveidota galeigo

systematika. — Sakarā ar taidu synonimü byušonu vīna un tei po-
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ša putnu suga var tikt idaleita divējos dažaida nūsaukumā ģintīs
un ari sugos kas, patiseibu sokut, byutu vīns un tys pats, vīneigi

zynötnisküs vördu machinacijas, kuras, dūmojams, nokūtnē tiks

precizeitas tikai ar vīnim nūsaukumim, varbyut īspējami vēļ pēr-
dolūt šūs putnu plašū dzymtu kaidös divös trejös padzymtös. —

Lai byutu kai byudams, tūmār itim vysim putnim ir izveidoti paga-

roni, taisnoni yoi paleikoni daguni, kas ir pīmārēti tausteišonom pa

dvunerņ dyunöjim yudinim, meklē jūt tur bareibai vysaidus tērpus,
tērpu kēpurus, glīmezeišus v.c. Knēbu goli ir vysaidi izbūrkšti, iz-

placynöti un izklēsteiti ar ļūti jyuteigom bērkstim, tausteklim tai,
ka ir īspējams putnam ar taidu garu, cīši sensitivu dagunu iztaus-

teit un izkersteit vysas dyunu dyuneites. Sauszemes formom, pīmā-

ram, meža vystom, daguni parosti ir gari un taisnoni ar osonim

uzgolym, bet nav tai izleikynöti un izplacynöti, kai tys ir sastū-

pams pi limikolinim pērstēvim. — Itī dyunu putni, lidojūt gaisā, iz-

dora cīši lelu šveikstynēšonu, tai ka tys grīž uz sevi mozēku voi le-

loku vēreibu. Daudzos tūs sugas spolvējuma ziņā stypri variejās nu

malnoni bryunas krēsas uz īdzaltononu voi uz kaštanbryunonu kro-

su mugorom, koklym, ar vysaidu streipu veido jumim kermiņa
sēnūs un astēs. Parostö myusu voi ari eistynö sneipe voi slūka ir

Capella gallinago, kurai synonims vörds vēļ Gallinago gallinago, jo
pījam synonimü Gallinago, bet naCapella. — Eiropā un ari Āzijā,
Āfrikā bez itös lelös voi eistös slūkas ir ari vēļ mozēs slūkas; tös

pīdar sugai Capella media, kuras atbylst Jaunö Pasauļa sugai C.

delicata. Tūs putnus amerikāni sauc par The American Snipe or

Wilson's Snipe. C. delicata ir sastūpama kai Zīmeļamerikā, tai ari

Dīnvvdamerikā un atsaškir vīneigi ar tū, ka torn pa lelökai daļai
ir astēs tikai pa 14 spolvu parostūs 16 spolvu vītā. Medinīku apryn-

dēs ītī putni ir cīši īmīļoti dēļ medeibom; šos slūkas sauc vēļ ari

par The English Snipe. Slūku gaļa asūt ari garšeiga, loba. Vacē Pa-

sauļa medeibu slūkom voi ari naeistom slūkom, tys ir, pusslūkom
pīdar ģints Limnocryptes sugas. Tūs ir vairök nakai ostoņas sugas,

kas pa lelökai daļai ir sastūpamas Dīnvydamerikā; nu tom vyslelö-
kö suga ir Capella —

C. gigantea. Nu Limnocryptes ģints pi myu-

sim ir pazeistama suga L. minimus, kas ir pazeistama kai medeibu

mūrmuļs-ēzeits.. Vyspöri sokūt, slūkas ir vīntuļnīki putni; tös pö-

rojās tikai pa rīstēšonos periodu, un itymā laikā palīk par mūrkšu

putnim voi ozeišim, jo lidējumūs pa gaisu izdora akrobatiskus pa-

jēmīņus, kas izsauc gaisa strövöjumus, rodūt sovaidus mūrksušūs

būrkšējumus, šveikstynēšonu, kas atgödynoj oža vūrkšeišonu:

Myusu dzimtines sneipes, slūkas ir parostī göjputni, kas pērzīmošo-
nai aizlidoj voi nu uz Vyds Jyuras apvydim, voi ari pat uz attölökü

Zīmeļafriku, nu kurīnes tēs pavasarūs otkon atlidoj atpakaļ uz Ei-

ropu, taitod ari uz Latviju, Latgolu. Slūkas bez tē vēļ bīži dēļ vo-

soru pavadeišonas dūdās toli un dziļi uz zīmelim, pat leidz Gren-

landei.
—

Lai byutu kai byudams, bet sneipes, slūkas, myusu pusē

pīdūd pavasarim īpatnejū nūkrēsu.
—
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Spolvainūs koju lūņs' voi ari lelais

lūņs' resp. Zvīdrijas lūņs, kuru angļu
volūdā sauc par The dipping Loon.

Tū vēļ bez tam dēvej angli par The

ducking Loon, voi ari The bearded

Loon, jo tam ir taida sobeņu bērde-

ņa._ Vörds „Loon" ir skandinavīšu
volūdas izcelsmes resp. nēk nu nor-

vēģu, dāņu un zvīdru küpejö vörda

„lomr" voi ari „lom"
r

Lai kai sauktu

mes itūs putnus, tūmār tī ir un palīk zyvu ēdēji, nirēji putni. Lat-

gali šūs yudina putnus sauc parosti par nirējimputnim voi vīnkor-

ši par nyrim, itymä konkrētā gadejumā, šī lelī lūni byutu saucami

par lelajim nyrim. Mozökös šūs putnu sugas latgaliski teik sauktas

par nyreisim, par azara peileitem, azara gaileišim un tml. Sal.

Bēržgalī azara nūs. Nyrins. Lelī nyri pīdar Gavia gintei nu körtas

Gaviiformes putnim. Tūs ir daudz sugu; vairök zynomös ir Gavia

immer, kas ir sastūpama ASV un ari Kanādā un kuru apzeimej
par Zīmeļzemes lelū nirēju, jo tys, ir teišam ļūti lobs nirējs, vuiklys
zyvu kersteitöjs un ir apm. trejs pādi gars; tam ir iridescejūša gol-
va, kod tys ir pīaudzis, tys ir, mainā, skaistā krosā, kas vyzulo-

juši laistos kai varaveiksna; ir ari boltona, malnoni plankumaina,

tys ir, izraibynöta mugora un spörni, un boltonas ir ari vādardaļas.
Šim lūnim radnīceigas sugas ir G. adamsi, kurai ir dzaltononi da-

guni, bet ar simiļaru spolvējumu; un ūtrē suga jau ir daudz mo-

zöl a augumā ar malnonom kryutim, mēgu; šī ir malnkokli lūni,
pīdar sugai G. arctica. — Suga G. stellata teik saukta par sorkon-

kaklim lūnim. Latgolas putni gondreiž nav zynötniski pēteiti ni-

moz, topēc ir gryuti ari sprīdelēt par tū, voi teiši kaidi nu itim my-

nātim lēlim Zīmeļzemes nirēju gējputnim atsarūn ari Latgolā. Lat-

golas dobā varbyut ari naīsadar šī yudina putni, kas sevišķi nak-

tīs izaklausa traģiski ar sovim bausmainim „ūūū-ūūūūū!, ūūū-

ūūūūū! ..." sasasaucīnim un leidzeigim cylväka smiklym:

„hahahä! hahahā!" Šī vysi putni pīdar dzymtai Gaviidae, jau my-

nātai gintei Gavia, kai ari apraksteitos sugas, bez tam ir veļ_ dau-

dzas te namynätas ģintis ar daudzom sugom. Myusu dzimtinē gol-

vonā kortā nu šē nūvērzīņa gējputnim ir sastūpami Colymbifor-

mes körtas putni, itylpynöti dzymtä Colymbidae. Šī jau ir daudz

mozēki augumā, bet tī taipat ir teicami nirēji yudini, lobi zyvu ķē-

rēji un sovaidi, žālononi vaiduļētoji un klaigotoji. Ar cytim vordim

runojūt, tī ir myusu lelēkūs azaru apdzeivētēji ar īpatnēju dzeives

veidu; tī ir cīši atsardzeigi īmitnīki, kas cylväkam nuvarotojam
kruši pazyud nu redzes aplūka ar pēšku īnēršonu yudina dzeļmēs,
un tai itē dēļ tūs pasauļs vēļ saukuļoj ari par_ šleičim nu vorda:

sleikt. Jo tai vīn izalīk, ka peļdūšais putns ir_nūsleics', bet tys par

gobolu otkon pasaceļ vērs yudina. Izejūt nu itē, tūs sauc ari veļ par

yudina mönaklym voi vīnkērši par monaklym. Angļu voluda tus

sauc'par The Grebes, nūsaukums, kuram ir nazynoma izaceļšona.

Itī putni ir cīši radnīceigi lūņu nirējim_putnim ar tu atškireibu, ka

pyrmejim ir kēju pērsti na ar storpplevem veidoti, bet ar taidom

īpatnejom lipeņom, taidom kai austeņom, grumbojumim; astes pa-
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rosti ir sarukušas, tys ir, rudimentāras un tai saucamais tarsus ir

šaurs un plokšņu veideigs. Vej lizdas un perej nīdrējūs, lelūs zö-

ļojus, kas aug yudinu nūmaļūs, pi tam vītu izavēļ tai, ka perēkli
ar sovim savejumim kai syupeli vīgli šyupojās vērs yudina, prū-

tams, sakēs vītēs, kur ir saaugušas vysaidas zoles, greišli un ari gryu-
šli. — Nu daudzom sugom Eiropā ari pi myusim ir pazeistma suga

Colymbus grisigena nu ģints Colymbus, kū sauc par sorkonkakļu
šleičim; bez šēs vēļ ir suga C. cristatus, tys ir, cakulainī šleiči, kas

ir ļūti plaši izplateiti pa vysu Vacū Pasauli. Šī ir lelēkī šleiči. Nu

mozēkim šleičim jēmiņ suga Podiceps ruficollis, kū sauc vēļ par

daudzkrēsu dagunim, tei ir suga Podilymbus podiceps, kas pīdar
Jauno Pasauļa putnim.

Raudivi voi ari meža peili angliski sauc

par The Teals, kas pīdar gintim Net-

tion un ari Querquedala, ītylpstušēs
dzymtä Anatidae.Tei teik īdaleita zūs-

veideigūs putnu, tys ir, Anseriformes

kortā, kurā itylpst vēļ vīna ratūs Dīn-

vydamerikas kontinenta putnu dzymta,
tai saucama Anhimidae. Tei ir nalela dzymta, tikai ar divi gintim
(Anhima un Chauna) un dažom sugom. Šūs bioloģiski ļūti intere-

santās putnus angliski sauc par The Screamers, tys ir, par čārkū-

nim, klīdzējim, klaigētējim putnim. Bez peilem, bez mynätim čār-
kūnim itymā Anseriformes kortā teik īdaleitas zūsis, guļbi i vysi

cyti šim putnim radnīciski pērstēvi. —Dzymtä Anatidae,tys ir,peiļu

putnu kūpā itylpst vairök nakai 100 sugu. Itī putni pīskaitomi tai

saucamim Kosmopolitim putnim, jo tī ir izplateiti pa vysu glo-

balū pasauli. Suga Neottion ir nalelas peiles, kas apdzeivoj ari

īkšzemes soldonūs yudinus, kas ir migreišonas mīļojūši yudina put-

ni, un nu myusu Latgolas tī rudiņūs kai göjputni porzīmēšonai
aizalaiž uz syltökom zemēm: voi uz Angliju pēri Baltijas jyurai,
voi uz Holandi, voi ari kaut kur uz Vyds Jyuras syltim regionim,

uz Vyds Eiropu. Šos mozēs peiles parosti ir nakts putni, kod ari

tī meklej sev bareibu, gyustelejüt, kostelejūt nu yudina vysaidus

törpus, tūs köpurus, dažaidus yudina vogulus, plyucüt yudina zöles

u.c. Šī ir cīši mīrmīleigi, bet ļūti trāmoni yudina putni._ Tī sovas

lizdas taisa tepat yudinu nūmaļu nīdrēs, vēleitēs, smylgös i cytös
zolēs, bīži vīn ari attölökös vītos nu yudina baseinim, kur tös po-

šas dzeivoj. Saprūtama parödeiba, ka itū dora krekšu peiles aizsar-

dzeibas dēļ. Krekšu peiļu moteites ik perēklī peram sadēļ pa B—l28—12

zoļgononu čaulu ūlas, dažom cytom sugom parosti ir vēļ kreima

krosā ūlas un tūs skaits var byut vīna dējīņa peram pat pa 15

ūlom. Nu šom mynätom divejom gintim Zīmeļamerikā ir sastupa-
ma suga N. carolinense, kas ir zaļūs spērnu peiles. Itei suga ari tei-
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ši atbylst Eiropas sugai N. crecca —, zalspörnu. krekši kas atrūna-

mi vairök austrumu un zīmeļu Eiropā, taitod ari Latgolā. Nu itūs

krekšu peiļu ģints Neottion vairök nakai 15 sugu apdzeivoj vysu

Āziju, Āfriku un pat Dlnvydameriku. Eiropā, ari pi myusim, nu

ütrös mynätös giņts ir Querquedala discors, kurös peilem ir zyli
spörni; tös ir zylspörnes, kas atrūnarnas vitvxtom vēļ ari Zīmeļame-
rikā. Tös augumūs ir daudz lelokās par parostim krekšim. Tom gol-
vas ir mainas ar garu, krystveideigu veidojumu uz pīres un acim;
spörnim spolvöjums ir dabasu zyluma krösös, bet vādarim spolvö-

jums ir purpuraini palāks ar malnim plankumim, taidim kai ryn-

dzeišim. Sēs mynätös sugas parosti apdzeivoj na tikai azarus, jyu-
ras leičus, bet ari upes, golvonā kortā lelokos upes, un ir jēmiņ
te it sevišķi šei zylspörne krekšu peile Q. discors un ari zaļspērni
krekši — N. crecca. Šom sugom ir parosti eisi kokly.

Sātas žubeite, cakule, kū angliski sauc

par The finch, pīdar Fringillidae dzym-
tas Pyrrhula Coelebs L. sugai; tei ir žu-

beite, vīntuļneica. Tei apdzeivoj parosti
vairök Lapu zemes apgobolu. Latgolā un

vyspöriEiropä arvīn atrunamē suga ir

Pyrrhula europaea, kuru angļu volūdā

sauc par The Chaff-finch un vēciski
—

der Schaf-Fink(e), un latviski byutu
saucama par vušku žubeiti, kas ir lei-

dzeiga ari Fringilla Coelebs žubeitei, bet

tikai apspolvöjums ir tai daudz krošņoks, spylgtöks; tai ir skaists

cakuls, tēpēc tū bīži vīn sauc ari par cakuli; knēbs tai ir eiss,
smolki byuväts, un spolvu krösa pelēceigi sorkona.
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Vlad. D. Bojārs

IZNEIKST LATGOLAS FLORAS

KRŌŠNUMI

Pādejēs godu desmitās Latgolas flora söc jau

iznikt kryumöjüs un lopu kūku mežūs, upmolös

auguši krēšņuma kryumi, kurus botānikā sauc par

Evonymus verrucosus. Vörds ir cēlis pēc seņgre-

ku dūtē nūsaukumā euonymös, ~lobs vörds". Šys
vörds figurej kai latiņu volūdā tai jaunlatiņu un

ari franču volūdā, latgaļu volūdā tauta šūs kryu-
mus sauc vysaidi: i par lödzgryudem, i par bez-

vörda kūkim; par skaistim kryumim, par sadlem,

sadienu körklym, saglenim,sadlineicom, par žydov-
nīkim sadeļnīkim, par bezvördim un c.

Varbyut varātu uzskateit ari, ka bezvördu

kryumi Latgolas florā ir myužam zaļojuši kryumi,

jo tī pēc sovom botāniski biologiskom īpatneibom
ir īdaleiti celastraceae augu dzymtä un Celastra-

les ryndä. Vörds Celastraceae dzymtai nūzeimoj

tū, katymä ir itylpynöti myužam zaļojuši augi, jo
seņgreku volūdā Kēlastros ari ir myuzam zaļš.

Lai byutu kai byudams, tūmār Latgolas māronē

kontinentālo klimata apstokļu dēļ šī kryumi nava-

rēja un naspēja byut myusu erā myuzam zaļo-
juši, lai gon tim samārā ir tymsi zaļgonas, ēdamas

lopas, vīnolga tös vālūs rudiņūs nūbērst un

vālūs pavasarūs otkon jaunas kryumim izplaukst,
bet tūs zorim myza gon ir myužam zaļa.

Bezvērži parosti ir apmāram cylväka pušvydu
augstumā, kai soka aug leidz jūstas vītai kai

kaidi leloki ūgulēji. Šī kryumi pēc formas at-

gödynoj vysvairök paegles Juniperus communis

forma pyrumidalis, tys ir, paegļu piramidalūs vei-

dus. Kryumim zori parosti ir opoli un vyscaur iz-

raibynöti ar taidim kai plekenim punktenim, ar

taidom kai kērbezem, tēpēc tūs vēļ ari sauc

par körbainim körklym. Lopas ap zorim parosti ir
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sakörtötas . preterm stēvuši pa 2—4, ir īgaronas,

vasalas, ar nalelim rūbenim plakņu apmalēs. Zīdi

ir sakērtēti vīntuli voi ari taidim kai čepim, kai

izklaidu čečeitem zoru un lopu padusēs, kas ir na-

leli, hermafrodiski šūs augu orgāni, nauzkreituši, tī

ir tetra cyklyski, tys ir, sastēvuši nu četrom ryn-
dom:X 4, C (4), A 4, G (5). Zīdi ir zaļgoni, un tūs

apputekšņoj dažaidi kukaini, myusas, biteites.

Augli ir galeigas pūgaļas resp. ūgas, kurūs nūsa-

gatavējuši apvalki vālūs rudiņūs sasprāgoj 5 daļēs
un nu augļu īkšīnes izakar ērā uz pagarom saitei-

tem 3—5 sāklas, kas ir spylgti dzaltonas voi ari

sorkonas. Šūs izakērušūs sāklu gaļaini apvalki cīši

labi nūder mozim putnenim par bareibu, sevišķi

mozom sorkonzeileitem un cytim spērnaineišim.
Sakarā ar tū, lodzgryuzu sāklas ari parosti mādz

saukt par „sorkonzeileišu maizi".

Šī skaisti kryumi ari ir vyskrēšņēki rudiņūs,

augļu īsanēkšonas sezonā. Tod tūs augļu-ūgu dzal-

toneigūs krosu kai dzaltonūs guņu līsmējumi cyl-
väku dvēselēs īdvēš īpašu nūskaņu, saviļņojumu ar

dzejojuma izjyutom. Šī kryumi tēpēc ir daiļuma
kryumi, kurus myusu Latgolas sātu ļaudis gon na-

audzēja dērzeņūs, bet atstēja tūs augūt sovvaļā un

pošas mēmuļas dobas aizsardzeibā. Sakarā ar tū,
ka tagadnes laikūs okupātā Latvijā, ari īt īpaši

Latgolā, mežus un pat kryumöjus pastyprynöti iz-

cērsšūt, izneikst ari tī skaisti un ļūti ratī, vērteigī

kryumi. Tūs kūksne ir ļūti cīta, graudama, sveit-

raina. Jo tī tyktu kultivāti izdareiti krystöjumi,
tod varbyut byutu varams izaudzēt kaut nalelus,
bet lītas kūku ryupniceibai ļūti vērteigus kūkus ar

pyrmklaseigu cītū, skaistū kūksni prīkšmatu ga-
tavēšonai.

Prūtams, ņyu tagadnē i runas navar byut, ka

itūs krēšņuma kryumus okupātā Latvijā jemtu
valsts un tautas aizsardzeibas augūs, jo pat tū na-

spēja izdareit breivē Latvija sovūs pastēveibas go-
dūs nu 1918.— 1940. godam.

Prof. Nikolajs Malta sovēs lekcijēs Bioloģijas
nūdaļā gon par augu morfoloģiju un sistemātiku,
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gon par Latvijas augu ģeogrāfiju uzsvēre, izcal-

dams tūs biologiskū krēšņumu un dobas ratumu

Latvijā. Jys ari lyka atminēt studentim par šim

krēšņuma kryumim, ka tī aug sovvaļā vīneigi

Austrumlatvijā, tys ir, Latgolā, jo šī augi vyspöri
ir Austrumeiropas augi.

Ritumu un zīmeļu Latvijā aug kaida ūtra

Euonymual suga un tei ir Euonymus europaeus L.,

kas parosti Latgolā sovvaļā nav atrūnama. Atški-

reiba šim kryumim nu pyrmajim ir palela, jo E.

europens augim zori ir četrkanteigi un gludi; zī-

dim lapeņas ir daudz garēkas, piļneigi zaļas, augli
— sorkonas pūgaļas-ūgas un ir daudz bīžēk atrū-

nami nakai E. verrucosus kryumi, ar kērbenem,

zīdim lapeņas drusku eisēkas, īopolēkas, ari zaļ-
gonas, bet ar sorkononim plekainim punktenim;
augli — ūgas ir īdzaltonā krosā voi spylgti dzalto-

neigi, un golvonais ir atrūnami tikai kai lels ra-

tums un daiļums. Aug parosti pa lelom, malnzemes

augsnom, pa ānainim kryumim, lopu kūku mežim,

pa kryumötüs upmolu krostim, bet naaug pa piļ-

neigi pūrainom vītom. Tī ir samārā delikāti, traus-

li augi, laikam kai atlykums nu Austrumeiropas

geologiskūs laiku syltö, subtropiskē, pat tropisko
klimata laikim.

Vocijā breivā dobā aug parosti E. europaens

un šūs kryumus vöcu volūdā sauc par Der Spin-
delstrauch un ari Das Pfaffenhütlein, kū pazeist
ari jau ASV un Kanādā; tū sauc ari par Spindle
tree, tūs kryumenus — kūceņus amerikāni un ka-

nadīši izlītoj kai ļūti dörgus luksa ornamentacijas
krēšņuma augus.

Interesanti atzeimēt ari tū, ka tikai divas su-

gas aug ASV un tös ir: 1. Evonymus atroppurpu-

rens un 2. Evonymus americanus. Dīvamžāl, Kar-

nadā gon breivā dobā nav mynami, ka ir atrosti

augam šī kryumi. Šos ģints Euonymus sugas augi
parosti aug cytös zemēs — tropiskos un subtro-

piskös kai liānu, tys ir, vejušūs garūs veitņu augi,
bet pošas dzymtas vörda Celastraceae ģints Ce-

lastrus ari tikai vīna suga aug sovvaļā ASV. Tei ir
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ari Celastrus scandens, un ari vīna suga nu Pa-

chitina ģints — P. Canbyji. Šī augi nūteikti ir li-

ānu augi, jo C. Scandens aug 6 — 30 pādi gari, bet

P. Canbyi — 4—lB pādi lelas. Prūtams, šovos

botāniski bioloģiskos īpatneibos ir leidzeigas Lat-

golas sovvalas krošņuma kryumim — bezvordžim

Euonymus verrucosus.

Par izneikstušim dobaskrošņumim — skaistom

lödzgryudem byutu jözyna kotram cyl vākam.
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M. Bukšs

MYUSU VOLŪDAS ARCHAISM

Pīdekļa -isk- resp. -sk- aizvēsture un genitiva
lūma atvasynöjumüs.

Losūt Rupaiņa romānu „Tauta grib dzeivēt",
kur autors ar jam pīmytūšū suleigumu ir izmon-

tējis dažu lobu nakultivātēs tautas volūdas formu,

maņ rodös irüsynöjums padūmot par soya kaidrei-

zejö dzymtö pogosta volūdu.

Muns dzymtais pogosts ir Baļtinova, un poši
baļtinovīši ir töli pazeistami ar sovu konservativis-

mu un īpatnejū volūdu. Jūs volūda pīdar Zīmeļ-
latgolas izlūksnem un nu apkörtejim dialektim un

izlūksnem moz īspaidēta un vēļ mozēk ītakmāta nu

literatūras. Cik zynu, tod tei ari nav nikur aprak-
steita. Tēpēc nabyus līki atzeimēt dažas parēdeibas
un apsprīst vaicöjumu, kū tēs latvīšu volūdnīceibā

paleidz atrysynöt un kaidas jaunas problēmas tēs

uzstēda.

Nu typiskökajom baļtinovīšu formom es šūreiz

grybu pacylöt tikai vīnu grupu, kū volūdnīki sauks

par īpašeibas (voi ari apstēkļu) vērdim, darynötim
ar pīdēkli -sk-. (Storp tim var byut ari daži nu

īpašeibas vērdim radeiti lītvērdi). Un te byus kaids

teksta paraugs:

~Vacais Ambrožs saimē beja vyduskis dāls, un

jys ari beja pajēms Ceceles vyduskü meitu. Jē lai-

kā beja puiši, kas pīdzāruši izavede pa lūpuskam,
jā, pat teiri pa cyukuskam, bet Ambrožs nikod na-

pīlaide nikö böbuska. Nu tö vusi zynöva, ka Am-

brožs ir ļaudusks puiss. Kod vādzē, jys strödö tais-

ni pa zyrdzuskam, jys prota i puisuskūs, i meitus-

kūs dorbus. Skolos Ambrožs nabeja gējs, dēļ tö jys
naprota ni krīvuski, ni vöcuski. Jys prota tikai so-

vu volūdu, t. i., pa lotuskam, pa baļtinovuskam, pa

körsov(u)skam. Jys vīnmār saceja: „Es runoju pa
myususkam, a kö tys irpa jyususkam, tei na muna
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padareišona. Es nu Lotušovas!" Ambrožs beja lobs

pļovējs. Zöles pi jim gona beja iöruskas, i pūrus-
kas. Slapnös vosorös zamuskös plovos beja gryuts
pļaut, bet par pūruskom Ambrožs saceja, ka tī ir

trokuski. Pūruskēs vītos kaudzes nu zamūškas pa-

rosti pyva, dēļ tē zam torn lyka strupuļu greidas."
(Kas pīmiņ adjektivus ar leidzeigu izskotu nu

cytim pogostim, teik laipni lyugti atsasaukt).

Baļtinovīšūs, kai vyspöri Zīmeļlatgolā nabeja
vītu vördu ar pīdēkli -iški. Bet pagājušajā godu
symtā mums kaimiņūs beja radeita ferma ar nū-

saukumu ~Vasiliški". Vītejī ļauds, kas sovā runā

napazyna adjektivu ar pīdekli -iški (atskaitūt pē-
torūs mynätu dīniškū maizi), tūmār Vasiliškus

napērtaiseja par Vasiļuskim. Tys nūzeimoj, ka va-

cais montöjums ar jaunim aizgyvumim natyka
maiseits, un jauni vördi palyka nagrūzeiti.

Kai saceits, muna pogosta tautas volūda napa-

zyna adjektivus ar -isks (resp. -išks). Par cik daži

taidi beja, tī beja īsavīsuši voi ņyu nu bazneicas

volūdas, voi ari jaunēkā laikā nu pörejim apgo-

bolim. Taidā veidā sūplēk formom „myususks un

jyususks" lītēja ari ~lītišks un loģisks", bet tī be-

ja skaidri aizjemti jaunvördi, un tī taipat kai pöto-
rūs skaitomö ~dīniškē maize" natraucēja cytu pēc
vaca jim lykumim radeitūs formu.

Lai īgyutu prīkšstotu, voi taidas formas kai

baļtinovīšu adjektivi ir sastūpamas ari myusu va-

cokajūs rokstūs, es pērlaižu skotu par pyrmajim
Tāvs myusu, tekstim, 1753. g. latgaļu evangelijim,
1801. g. Svātajom dzīsmem uc. goreigajim rokstim.

Taidu formu tur naatrodu. Bet te jēpīzeimoj, ka

vacēkajā goreigajā rakstnīceibā vyspöri adjektivu
ar pīdekli -isks voi -sk- ir tik örkörteigi moz, ka

par tim ir gryuši runēt kai par kaidu nūteiktu pa-
rödeibu. Saprūtams figurej formas kai pīm., ~kat-
oliszka Bazneica" (Evang. 105. lp.), dīniszka mai-

ze, elnyszkas mūkas, bet tys ir ari vyss. Svātajos
dzīsmēs vēļ uzgēju formu „reytiszkas" (120. lp.).
Tys ir ļūti skaists tautysks vörds: reitiškas ir brū-

kastis, un dīniškas ir pusdīnas (substantivizāti ad-
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jektivi). Vysumä tūmārvacūs rokstu volūdā ir moz

adjektivu, tei ir pörslügöta ar substantivim un

steiva. Pīm., lai gon vacēkūs Evaņģēliju volūda

gluži labi pazeist īpašeibas vördus ar pīdekli -eigs,
tūmār jēdzīņs „sirsneigi žālot" tur ir izsaceits ar

vördim ~žāloy nu sirdies dybyna" (Evang. 106. lp.).
Taitod tys ir izsaceits tai, kai runēja tauta.

Meklējūt pēc adjektivim ar pīdēkli -isks voi

-sk-, es pērškūrsteju ari myusu,,tautas volūdas zal-

ta bedri" — 1875. g. „Terciaru breviaru". Tur ir

daudz tautas volūdas paraugu un formu nu dažai-

dom izlūksnem. Myusu tematam vajadzeigēs for-

mas tur beja ~diweszku, ikdīnieszku, elnyszku,

wysyszki" kai ari frāze „pa latuskam" (317. lp.).
Taitod baļtinovīšu formas ir pazeistamas ari pla-
šēk Latgolā.

Lai kaut cik nūskaidrētu tū, cik plaši leidzeigas
formas ir izplateitas pērējā Latgolā, es grīžūs pi
dažim myusu volūdnīkim nu cytim Latgolas nūvo-

dim, un par pērsteigumu sev es sajēmu atbildes, ka

leidzeigas formas kai Baļtinovā, pazeistūt ari Dīn-

vydlatgolä, kaut gon tys asūt mozēkā mārā. Ari

Dīnvydlatgolā tauta runojūt par ~ēruskom pļovom
un ganeibom", par „lauduskim cylväkim" un ļau-
dusku dzeivēšonu, (ari ~lauduskai"). Taipat teikūt

saceits: runēt pa žyduskam pa krīvuskam, pa la-

tuskam. (Vörkovas, Drycänu pogostā v.c). Pi vi-

ļēnīšim dzērdāts runojam, pīm., ~sasist sopuškū
pērstu" (L.L. 1963. g. 14. maja vēst.). Nu tē var

sacynöt, ka Baļtinovas pogostā lītētī archaismi

ir pazeistami ari cytur.

Dīmžāl,Endzelīns tūs nav pazinis un nav ari pē-

tejis. Vīnu ūtru nu tim jys beja gon dzērdējis kai

kaidu naparostu izjāmumu, kai kaidu ~sovaidu"
formu, kurai nabeja pīdevis eksistences tīseibas ni

pagotnē, ni tagadnē, un atsadurūt pret torn un tam-

leidzeigom parēdeibom ~vydsdialektā", tös vysas
atstöjis bez izskaidrojuma. Pīm., sovas 1951. g. iz-

dūtēs gramatikas 366. lp. jys ir atzeimējis, ka

Zvērgzdines pogostā sokūt „meituski dorbi" un ka

tei asūt „sovaida" forma rodusēs pēc ~viduvējs pa-
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rauga". Taipat par ~naizprūtamu" parödeibu jys ir

uzskaitej is ari vacēkajūs luterāņu rokstūs sastū-

pamū formu semmoske (Und. Ps. 38) un „sem-

moskims" (Enchiridionā), un tagadējo Reigas sko-

la jau pasacantuse tū deklarēt par drukas klaidu!

(Sal. Valodas un lit. inst. raksti XIII 93. lp.). Tēļēk
par „dīvainu" formu Endzelīns ir nūsaucis ari

„wussaske" (Lv. gr. 368. lp.), kur sastūpamais a ni-

kai nabyutu izskaidrojams.
Bet voi šēs „naparostös un nikai naizskaidro-

jamēs" formas ir daudz sovaidēkas kai baļtinovīšu
vēļ 20. g. s. dzeivajā volūdā sastūpamēs formas, uz

tū, lyuk, ir vērts pasavērt seikēk!

Paanalizejūt formas „semmoske un semmos-

kims", mes varim redzēt, ka tēs ir atvasynötas nu

vörda „zems" (resp. zams) un tūs nūzeime ir „pa-

zemeigs". Bet ar kaidu pīdēkli ir atvasynöts?
Endzelīns un jö skola pavēl, lai byutu atvasynöts

ar pīd. -isk- (cytaidi ir klaida!), bet te tūmār at-

vasynöts ir ar pīdēkli -sk-. Pīdēklis ir pilykts pi

gen. golūtnes, jo genitivam vyspöri ide volūdēs

ir vāca kvalitātes un īpašeibu apzeimēšonas doba.

Taitod šūs naparostūs vördu atvasynöjums ir

šaids: ~zemo-ske", vusa-ske". Un šys atvasynö-
jums ir uz mota taids, kaids tys ir baļtinovīšu un

vērkovīšu darynöjumüs ~zamu-sk-ös pļovas",
„plöcu-ski" un zvērgzdinišu — ~meitu-skī dorbi".

Taitod te ir dareišona ar vīnu kūpēju lykurnu, ku-

ram ir vācas un plašas saknes myusu volūdā.

Endzelīns ir atzinis par pareizu un pīlaidis ti-

kai vīna -isk- eksistenci un topēc ir palicis bez at-

bildes uz daudzim vaicöjumim. Byutu jys pīlai-
dis ari formanta -sk- eksistenci, byutu īspējams

atrysynöt vysas šos grupas atvasynöjumu problē-
mas.

Patīseibā ari -sk- pamatā dominejūšo daļa ir -s-.

Tys ir vacs indoeiropīšu volūdēs plaši izplateits
sufikss. Myusu volūdā (taipat kai latiņu un seņ-

greku volūdā) ar tū atvasynoj gon laikus (pīm., nu

vörda dūt, nēkūtne ir dū-s-im, seņgreku dö-s-ö

utt.), gon ari roda jaunus vördus kai, pīm. verbus,
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adverbus, adjektivus, tai ari lītas vördus. Kas at-

sateic uz baltu pīdēkli -s-, tod tys pi adjektivim
ir saistejis ap sevi ari cytas skaņas un ir sastūpams
dažaidēs paplasynötös versijēs kai -sk, -isk, -išk un

usk. (Taipat tys ir ari ar sufiksu -n-, kas pasarēda
šaidēs variacijēs -na, -ana, -āna, -ena, -eņa, -ina,

-iņa utt.). Pīdēklis -usk, kas sovu v skaņu ir īgivis

nu daudzskaitļa ģenitīva golūtnes, ir pīdēkļa -isk

prīkšgējējs. (Tai ka atvasynöjumi sēcās parosti iz-

ejūt nu kaidas vīnas formas — šymā gadejumā
nu genitiva, — tod pīdēklis -usk ir vacēks par

-isk). Teorētiski jamūt, vajadzātu eksistēt ari tei-

rajam pīdēkļam -s-. Ispējams, ka tys ir Biezā atro-

stajā tāvreizē, kur ir sastūpama forma ~dyny-s-e
maize." Bet Endzelīns un jē skola ir meklējuši
tikai pēc pīdēkļa -isk, un tys ir vedis pa moldu

celim.

Latgaļu volūda pazeist gon -isk, gon -sk eksi-

stenci, pi kam ir rakstureigi, ka zīmeļu izlūksnēs

dominej formants -sk-, bet dinvydu -isk-. Storp
tim vācaj im vītu vērdim, kū es asmu atzeimējis
sovā grēmateņā ~Pīzeimes etc", ir šaidi vördi: Au-

ziniški, Lītaniški un Veizeniški Osyunes pog. un

Skudryški Rēzeknes star., bet gromotā par myusu
volūdas un tautas izplateibas problemom es asmu

atzeimējis šaidus vacus vördus: Kalnišķi (Lepeles
apr.), Kazuliški (Drysas apr.), Krupeniški (Poloc-
kas, Nevelēs, Lepeles un Rēzeknes apr.), Masiški

(Drysas apr.), Oboliško (Novgorodas pjat.), Rubi-

niški (Vitebskas, Gorodoka, Rēzeknes un D-piļs
apr.), Sviliški (Polockas, D-piļs apr. un Leitovā),
Lipnaški (Sebežas apr.). Vysi augšmynātī vördi

pīdar grupai ar pīdēkli -isk, atskaitūt Lipnaški,
kas pīdar „wussaske" grupai resp. -sk- pīdēkļa
grupai. Pīdēklī -šk- š ir īsavīsis nu sēnēs sēļu vo-

lūdas, kurai sovukört beja tyvöks sakars ar leišu

volūdu.

Endzelīna škola ir pījāmuse, ka formants -sk-

eksistej tikai pi skandinavim un slavim, bet, kai

radzams, tys ir eksistējis ari senejā latgaļu volūdā.

Atzeistūt šē formanta eksistenci, mes varim nū-
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skaidrot dažu lobu sarežgeitu vaicöjumu. Caur tū

mes varim lobök atšifrēt formas, kurös ir paslāpti
senejī latvīšu un latgaļu apzeimējumi „loti un la-

ti". Taimes redzim, nu kö sastöv vörds Lotu-ši, pa

latu-skam (lotu-skam), Po-lota, Polote-sk (Po-lo-
tu-sk, taids ir dažos vērsi jös vacös Polockas nūsau-

kums). Tai mes redzim, cik vīnkērša ir šūs vördu

pamatnūzeime, un te atkreit taidas teorijas, ka

Polocka nūzeimātu „yudina palts vītu" (kai tū ir

gribējis Endzelīns).

Zynūt, ka saknes „loti" un „lati" zīmeļūs atsa-

teic uz myusu tautu, un jamūt vārā formanta -sk-

īdarbeibu, mes redzim, ka Polota ir latu (voi Lotu)
upe un Polocka ir „latu" piļsāta, kas atsarūn aiz

golvonös latu dzeives vītas. Tai ir darynöts ari

vörds Pasīne (voi ari Posīne), vīta, kas atsarūn aiz

„sīnes" (Sīna upes), tai ir darynöts vörds Pone-

veža, kas atsarūn aiz Nevežas un tai ir darynöti
vairēki Pamūsu nūsaukumi, vītas, kas atsarūn pi
voi aiz Mūsas upes Leitovā. Te ir vāca, kūpēja baltu

vördu atvasynēšonas parödeiba.
Kaida cyta problēma, kurai Reigas škola nav

varējuse tikt pēri un vīnkērši izsludynöjuse par

klaidu, ir pi vacē Stendera sastūpamē forma „cū-
kisks". Tur vajadzātu byut „cücisks". Pyrms
šauro i leidzsk. k vajadzēja pērsavērst par c, bet

tūreiz tai vēļ nabeja nūticis. Kēdēļ? Pasavērsim

otkon, kaitei forma ir pi baļtinovīšim! Tī saceitu:

līta ir pavusam cyukuska. Ari te ir tikai k un na-

vys c. Tys nūzeimoj, ka pyrms Stendera laika (voi

varbyut ari dēļ jē laikā) ir bejis plotais y voi ari v,

cūkusks. Topēc k vēļ nabeja porsavērtis par c.

Pēc prof., L. Latkovska īskotim (kurus jys maņ

laipni ir pisyutejis ar 1962. g. 2. maja vēstuli), pī-
dēklis -isk- resp. -ysk- ogrök byutu bejis veidots

ar patskani v (saprūtams, pi tim vērdim, kurim ge-

nitivā ir bejuse golūtne v). Taitod — örysks, vy-

dyšks, böbysks utt. ir jaunēkas formas kai „örusks,

vydusks, böbusks" utt. (Oru pļovas ir bīži daudzy-
nötas tautas dzīsmēs). Ari forma „vusi", kas ir dīz-

gon plaši izplateita Latgolā, pēc L. L. dūmom ir va-



155

cöka kai forma vysi. Taipat slavu forma „vsē" nök

nu vacökas formas „vuse".Eisais, nauzsvartais pat-
skanis u pi slavim (resp. krīvim) ir izzudis. Tēpēc
ari vörds Polotska ir radīs nu ogrökas formas Po-

lotu-ska, kur ir zudis eisais v.

Atsagrīžūt pi pīdēkļa -isk- goreigūs rokstu sö-

kuma laikmatā, t. i., 16. g. s., ir jonūrēda, ka īpa-
šeibas vördu ar šū pīdēkli ir bejis ļūti moz. Šū tezi

pastyprynoj ari pyrms dažim godim H. Biezā at-

rostais ~Tāvs myusu", kur vīnā versijā ir ~dynne
maize" (t. i., dīnas maize), ūtrā„dynyce" (losi „dī-

nise"), kas, īspējams, ka pauž teiru pīdēkli -s.

Bet lai ņyu kai, vairök versiju šymā vai-

cojumā naeksistej. Tēpēc ar lelu izbreinu es izla-

seju jau mynātajā Valodas un lit. institūta rakstu

XIII sēj. 92.1p., ka Hazentetera Tāvs myusu tekstā

asūt jölosa ~deniše m", un ka es sovēs Pīzeimēs,
131. lp., kur es proponēju laseit ~dienniske m",asūt

dare]is napamatēti! Bet ka taida pīdēkļa -iš- nav

ni latvīšu, ni latgaļu volūdā, par tū velti runöt. Vai-

cöjums atlīk, voi tekstā klaida? Var jau vysu nasa-

prūtamū izskaidrot ar klaidom, bet nadreikst aiz-

mērst, ka zīmeļgermani palaikam k apzeimej ar

ch. Pīm., konservativajā uzvördu raksteibä tys

sastūpams pat vēļ leidz myusu dīnom. Tod kēdēļ
gon 16. g. s. kaids zīmeļgermaņs navarēja latvīšu

k apzeimēt ar ch? Tēpēc tur ir drūši vīn attā-

lēts pīdēklis -iske, un atbylstüsi tö laika vējajai

pareizraksteibai tys ir attālēts pareizi.
Beidzūt vēļ grybu nūrodeit uz vīnu parödeibu,

kas ir kūpēja pi salyktim vērdim kai chronikēs

tai ari pi baitinovīšim, un prūti: baļtinovīši soka

~vusu-vairök ir tö un tö", „vusa-lobökis ir darēt tū

un tū", vacajēs goreigajēs dzīsmēs stöv: „Vysu-
dörgökais Dāls Tāva myužeiga etc.", un Snorres

Storlusona chronikā stēv, ka Novgorodā 10. un 11.

g. s. bejis kēneņš „Wisawaldus" un Henr. chr. 13.

g. s. sokumā Gersikā kēneņš Voi

te vördu darynēšonas veids nav vīnaids? Taitod

tauta kaidreiz šovus kēneņus nav vys saukuse par

~Vysvalžim", bet tikai „Vysavalzim". Šei geniti-
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va paturēšona saliktiņūs dominej ari atvasynöju-
mūs ar pīd. -sk-, kas uzröda lelu vacumu un pa-

leidz nūskaidrot latvīšu gramatikā naizskaidroja-
mas lītas.

Kas atsateic uz genitiva byuteibu vyspöri, tod

ir jēnūrēda, ka tys Storp sovom cytom īpašeibom
izsoka ari kvalitāti. Bet atvasynöjumi ar pīdēkli
-sk- (-ysk-, seņēk -usk-) izsoka precizēku un dzi-

ļēku kvalitātes izjyutu un smolkēku niansi, nakai

tū spēj izsaceit genitivs. Ir izteicīni, kur pīteik ti-

kai ar genitivu vīn, kai pīm. zalta trauks, kūka

bļūda, mēļa pūds utt., jo tys izsoka materiālu, un

tai ka vīns pūds navar byut vairök nu mēļa kai

ūtrs, topēc ari tauta nasoka, ka pūds ir mölysks
voi mölysköks par ūtru, bet vīns muižas kungs
varēja byut kundzysköks par ūtru, un tēpēc ļauds

saceja, ka tys un tys ir „cīši kundzusks". Saprū-

tams, varēja byut ari kungi ar „zemnicysku" uzve-

deibu, un taipat ari na kotra latgaļu runa ir lat-

galiska. Latgaliska ir tikai taida latgaļu runa, kas

atbylst latgaļu volūdas lykumim un gorām. Jo

pīm., vīns soka: „Es atcerūs un asmu pērlīcynējīs",
tod tei nav latgaliska runa, bet svešu īspaidu pī-

maisejums. Latgaliski tur byutu: „Es pīmiņu un

asmu pörsalicynöjis". Kai redzim, tod pīdēklis
-isks vērdim pīškir sevišķu niansi.

Augstēk beja runa par vördu „vysvaldis" nu

gramatiska veidūkļa. Bet te ir jöpimatynoj kaids

vörds ari par šo vörda saturu un nūzeimi. Kai zy-

noms, myusu seņčim ir bejuse decentralizāta vaļ-
deiba ar vairökom pavaļstim (nu kē ari ir cēlīs pa-

vaļstnīka jēdzīņs). Šēs pavaļstis veidoja vīnu cen-

trālu savīneibu, kuru pörzynöja „vusavaldis" (voi
ari vusuvaļdis), atsarozdams golvonajā pilī. Vusu-

vaļdis taitod beja tys, kas vaidēja par vusim, un

beja sugas vörds. (Sal. te cytus atvasynöjumus kai

vyszinis, vysgribis utt.)

Soya analoģija ar vordu vysvaldis ir ari vor-

dam „vidvuts". Kaidā senpryusu chronikā, kū ir
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sarakstejis L. Dāvids (Preussische Chronik I, 24),
ir mynäts, ka ap 500. g. pēc Kr. ir bejis vaļdinīks

~Waidywuitis". Šys waidywuitis vālēkā izrunā ir

klivis par ~vidvutu". Tai ka šys vörds apzeimoj

vaļdinīku, kara lītu pratēju, (vaidi ir vacs kara

apzeimējums), tod ari te pats atvasynösonas veids

ir leidzeigs kai „vyssavaļžam", bet sugas nūzeime,
kas ogrök ir pimytuse vērdam, ar laiku ir klivuse

par personas vördu.

Ka sugas vördi ar laiku klyust par īpašvordim,

tys nav nikas naparosts. Mums ir daudzi uzvērdi,
kas nök nu omotim: pīm., Ratnīks, Kaļvāns, Sta-

buļnīks, Voits, Škapars uc. (škapars slavu vörds,

nūzeimoj pērvaļdnīks).
Taitod beigu vērdā var saceit, ka vacī archaismi

ir zalta vērti myusu volūdas pētnīceibā un ka

oplomi ir apgolvējumi, ka „latgalu dialektu var iz-

skaidrot, izejūt nu vydsdialekta". Kai redzim, tod

bīži vīn ir ūtraidi, „vydsdialekta" sovaideibas var

izskaidrot, izejūt tikai nu latgaļu formom.
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B. Briška

LATGAĻU VĒSTURES MATERIALI

MATERIALS FOR LATGALIAN HISTORY

DAŽU POLITISKI ADMINISTRATĪVUS UN VĒSTU-

RYSKÜS KARŠU LĪCEIBAS PAR LATGAĻU ZEMI

UN TOS IDZEIVÖTÖJIM.

TESTIMONY OF SOME POLITICO-ADMINISTRATI-

VE AND HISTORICAL MAPS ON LATGALIANS

LANDS AND INHABITANTS.

KRĪVU LAIKI LATGOLA

THE RUSSIAN PERIOD IN LATGALIA.

Pyrmajä Pūlijas un Leitovas sadaleišonā 1772. godā
Latgolā, tymüs laikūs saukta par Pūļu Inflantiju, teik pī-
vīnēta Krīvi jai un itylpynöta Pliskovas guberņā kai šos gu-

berņas pīkto province —~Provincia Dunensis" (Daugovas

province). 1775. goda Pliskovas guberņas kartē *) šei pro-
vince atrūnama guberņas rītumu styurī, ogrēkūs Inflan-

tijas rūbežūs. Kartē uzsvors lykts uz apdzeivētūs vītu uz-

skaiteišonu, kuru skaits Latgolā uzrēdeits ap 300. Taipat
uzrēdeitas svoreigēkēs upes un azari kai nūzeimeigi fakto-

ri yudina ceļu sistēmā, jo zemes celi kartē nav atzeimēti.

„Marienhaus" (Viļaka) pīsaisteita „Düna" (Daugovas) yu-
dina ceļam caur „Ewest" (Aivīksti), „Petisz" (Pededzi) un

Pededzes kreisajom pītakom. „Ljucina" (Ludza) savīnēta

ar „Welika" (Velikajas) baseinu caur ~Lža" (Ludzas) upi.
„Lac. Razna" (Rāznas azars) un „Rezica" (Rēzekne) pīsais-
teiti „Lac. Ljuban" (Lubēna azaram) caur „Rezica Fl." (Rē-

1) „Mappa Generalis Gubernii Plescoviensis, in quinque Pro-

vincias divisi. Componente J. F. Schmidio, Acad. Sc. Petr. Ad-

juncto, 1775."
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zeknes upi). Zylupe tymüs laikūs vysā sovā garumā teik

saukta par „Sinja Fl." (Sīni). Provinces seiköks administra-

tīvs īdalejums nav uzrēdeits. Vītu nūsaukumi raksteiti

latiņu burtim, jauktā krīvu voi pūļu izrunā.

*

1792. goda Krīvijas atlantā
2

) Latgolā atrūnama pīda-
leita „Polotskoje namestnicestwo" 3) (Polockas vītnīceibai)
kai šos vītnīceibas zīmeļrītumu daļa, īdaleita trejūs apriņ-
ķus: ~Djunaburg" (Daugovpiļs), ar centru Daugovpilī; „Re-
zica" (Rēzeknes) ar centru Rēzeknē, un ~Ljucyn" (Ludzas)
ar centru Ludzā. Kartes teksts vīneigi krīvu volūdā. Uz-

svors lykts uz apdzeivētom vītom, azarim, upēm un pūrim.

Iztryukst zemes ceļu. Taipat pazudis īpatais Latgolas nū-

saukums. Vītnīceibas centrys ir
~P
olotsk" (Polocka), bet

„Vitepsk" (Vitebska) izpylda apriņķa piļsātas funkcijas.

Latgolas upu nūsaukumi: Daugova uzrödeita kai „R. Dvi-

na", Dubna ir dabojuse krivysku golūtni un saucās par

~Dubno", Maltas nūsaukums nav sagrūzeits — „Malta" un

Rēzeknes upe teik saukta par ~R. Rezica".

*

1800. goda Krīvijas atlantā 4) latgaļu zeme atrūnama

Boltkrīvijas guberņā kai šēs guberņas divi zīmeļrītumu
apriņķi — „Djunaburg" (Daugovpiļs) un „Ljucyn" (Ludzas).
Rūbežs storp apriņķim ļūti leikumaiņs un stīpās apmāram nu

~Lubaņ" (Lubēna azara) zīmeļu gola pa ~R. Malta" (Maltas
upi) leidz ~Oz. Razno" (Rāznas azara) dinvydu golam un

nu turīnes tölök uz „Buk Muiža" (Bukmuižu) un „Dagda"
(Dagdu), obejom palīkūt Daugovpiļs pusē. Drysas apriņķis
likvidāts, un tē zīmeļrītumu daļa leidz ar Drysu pīvīnēta
Sebežas un dīnvydaustrumu daļa — Polockas apriņkam.
Taidā kortā Sebežas apriņķis piļneigi atdola Daugovpiļs un

Ludzas apriņķus nu pērējos Boltkrīvijas un aizpylda vysu

2) (Wildbrecht), „Rossijskoj atlas iz 44 kart, 1792".

3) „Karta Polotskago namestničestva", 19. lopa.

4) (Wildbrecht), „Rossijskoj atlas iz 43 kart, 1800". Šymā at-

lantā Boltkrīvijas guberņai īrodeita 7. karte. Tos nūsaukums ir:

„Karta Belorusskoj gubernii, iz 16 ujezdov", Sočiņal A. Wildbrecht.
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pēržņaugu storp Pliskovas un Minskas guberņom. Jaun-

dybynötös Boltkrīvijas guberņas piļsātas gūdā ir īcalta

Vitebsk" (Vitebska), degradejūt „Polock" (Polocku) par

apriņķa piļsātu. Kartes teksts vīneigi krīvu volūdā, un uz-

svors lykts uz upēm, azarim un apdzeivētom vītom. Ze-

mes celi nav uzrēdeiti.

*

1820. goda Krīvijas atlantā 5) tagadēji latgaļu apriņķi
atrūnami Vitebskas guberņā — tös zīmeļrītumu golā. Be-

jušēs Pūļu Inflantijas plateiba sadaleita 3 apriņkūs: ~Dinab-

urg (Daugovpiļs), ~Režica" (Rēzeknes) un „Ljucyn" (Lu-

dzas). Dīnvydaustrumūs šī apriņķi saīt rūbežūs ar Dry-
sas apriņķi, bet Ludzas apriņķis bez tam vēļ rūbežojās ari

ar Sebežas apriņķi. Kartē atzeimētas tikai apmāram symts
vītas: īvārojamēkēs upes, lelēkī azari un apdzeivētēs vītas,
dūdūt tim nūsaukumu divējos volūdēs: krīvu un pūļu. Uz-

svors šamā kartē lykts uz zemes celim, kuri teik īdaleiti

četros škirēs: a) golvonī posta celi; b) guberņas posta celi; c)

apriņķa posta celi un d) lelceli. Posta celi dūmoti tēļsatik-

smei, lelceli — vītejai satiksmei un kai pīvodceli leidz pos-
ta celim. Pi posta celim atsarūn posta stacijas resp. zyrgu

pērmaiņas punkti. Latgaļu apriņķus škārsoj šaidi posta
celi:

1. Daugovas lobö krosta „glavnaja počtovaja doroga"

(golvonais posta ceļš). Pi tē, atrūnamas šaidas ~počtovaja
stancija" (posta stacijas): ~Glazmansk" (Gūstini), „Kreic-

burg" (Krystpils), ~Trepengof" (Trepe), ~Liwengof" (Lei-
vöni), „Awsenowo" (pi Neicgaļa), „Kirubsk" (Ķirupe pi
Leiksnas), „Dmaburg" (Daugovpiļs), ~Plokša" (pusceļā

5) (Pjadysew), „Geografičeskij atlas Rossijskoj Imperii,
Carstwa poļskago i Velikago kņažestwa Fiņlandskago, raspoložen-
nyj po gubernijam na 80 listach. Načat 1820, okončen 1827".

Vitebskas guberņa ītvarta 11. lopā, un kartes nūsaukums ir:

„Generalnaja karta Vitebskoj gubernii. S pokazaniem poctovych i

boļšich projezžich dorog, stacij i razstojanija meždu onymi verst.

Sostaviena po noveišim i dostovernym svedenijam v St. Peter-

burge 1820. goda". Sočinil i grav: podpolk. Pjadysew. Kartei dūts

paralēls teksts pūļu volūdā.
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Storp Daugovpili un Kröslovu), „Kreslawl" (Kröslova).
Nökusö posta stacija — „Pridrujsk" (Pīdruja) atsaroda jau

Drysas apriņķī.

2. Daugovpiļs-Pliskovas „glavnaja počtovaja doroga"

(golvonais posta ceļš). Pi tö atrūnamas šaidas posta staci-

jas: „Dmaburg" (Daugovpiļs), „Vyški" (Vyški), „Kamenec"

(tagadējo Jaunaglyuna), „Rozentowo" (pi Maltas), „Re-
žica" (Rēzekne), „Ljucyn" (Ludza), „Merzinka" (Mērdzi-

ne) un ~Nesteri" (pi poša Pliskovas gub. rūbeža). Nēkušē

stacija ~Wyšgorodok" (Augšpiļs) atsaroda jau ap 20 ver-

stes Pliskovas guberņā.

3. Ludzas-Sebežas-Polockas „gubernskaja počtovaja

doroga" (guberņas posta ceļš). Tys skaitējos zamokā kate-

gorijā par golvonū posta ceļu, apkolpēja guberņas vaja-

dzeibas, un Ludzas apriņķī pi tö atsaroda vīneigē posta

stacija — „Popsujka" (20 verstes dīnvydaustrumūs nu Lu-

dzas, apm. Brigu apkortnē). Lelceli, kuri tod krivyski tyka
saukti par ~projezžaja boļšaja doroga", savīnēja šaidas vī-

tas: a) „Drejman" (Dreimaņus — storp Trepi un Leivö-

nim) ar ~Steki", „Sterljany" (Stērnīni), „Warkljany"
(Varakļēnim), „Weliony" (Viļānim), ~Režica" (Rēzekni),

„Wjacynjany" (22 Va verstes zīmeļaustrumūs nu Rēzek-

nes, pi Yudröjas upes, zīmeļūs nu Cyrmas azara, apm. Me-

žernīku apkērtnē), „Malnovskoj" (Malnovas bazneicu),
„Baltinovskoj" (Baļtinovas bazneicu), „Mariengauzen"

(Viļaku), „Bolovskoj" (Bolvu bazneicu); bez tam vēļ Viļaku
ar „St. Bor" (cīms 9 verstes uz austrumim nu Viļakas, pi
Pliskovas gub. rubeža); b) Ludzu ar: ~Plešovo" (cīms dīn-

vydūs nu Ludzas), „Blizeva" (Glužnevu), „Buk — Myza"

(Bukmuižu), ~Dagda" (Dagdu), un „Kreslawl" (Kröslovu);

c) Ludzu caur „Plešovo" ar „Ljaudor" (Ļauderim), un

„Ljanskorona" (Šķauni); d) Mērdzini ar „Michalovo" (Micha-
lovas cerkvu) un „Malnovskoj" (Malnovas bazneicu). Kūp-
summā trejūs latgaļu apriņkūs beja 17 posta stacijas, un

posta ceļu kūpgarums snēdzēs pi 340 verstem. Uzrēdeitūs

lelceļu garums beja nadaudz leloks, ap 350 verstes. Attēļu-
mi storp kaimiņu posta stacijom uzrödeiti verstēs un beja
vidēji ap 20 verstem. Taipat verstēs uzrēdeiti attēļumi
storp lelceļu svoreigökim punktim.
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Vysumä 1820. goda karte dokumentej zyrgu satiksmes

laikmatu, kurs latgaļu apdzeivötüs apriņkūs ir bejis se-

višķi aktivs, jo pa tūs škārsojušim posta celim vērzejēs

pajyugi ar postu, pasažirim un precēm kai uz Pīterpili, tai

uz Moskvu. Daugovpiļs un Ludza ir divi svoreigi satiksmes

mozgi zyrgu posta laikmatā.

*

Dzimtniceibas atceļšonas laika latgaļu zemes labi rak-

sturoj krīvu topogrāfiskos kartes, uzjemtas dobā ap 1860.

— 70. godu,6 ) vīnkoršeibas dēļ sauktas par trechverstkom.

Uz latgalim atsateic lopa IX—6, izgatavota 1896. godā, un

šai lopai pīsaslādzušēs kartes. Šei ir ļūti seika karte, kurā

uzrēdeiti kolni, meži, pūri, apdzeivētas vītas (īskaitūt at-

sevišķas mējas), azari, upes un pat vysseiköki strauteni,
kamdēļ īteicama vītu vördu studijom un latgaļu izplatei-
bas skaidrošonai ogrēkūs laikūs.

6) „Russia, Upravlenie Voennich Topografov. Voenno-Topo-
grafičsskoi karti Rossii (Western USSR). Moskow, 1:126 000"

Library of Congress, Washington, D. C, Cat. No. G. 7010. s. 126. R.

8. Ar šaidu nūsaukumu 1860.—1870.g0da topogrāfiskos kartes ir ap-

zsinīDtas Kongresa bibliotēkā, Vašingtonā. Krīvijā tauta vīnkor-

šeibas dēļ tū sauce par „trechverstku", jo mārūga 1 colla = 3

verstem dobā.

Kur tik ir bejis īspejams, naknvu vordi ir atvītoti ar krīvu

vērdim tulkojumā. Vērdim, kuri nav saprosti, ir mēginēts rast krī-

vu izteiksmes veids, pīm.:

latgaļu izruna: kartē īraksteits:

Veipi Vepa

Aizkaļnīši Aaskolniši

Teirumsätys Tirmus-Atus

Pušmucāni Puž-Mčany
Tyltagols Talty-Golla
Garjuri Gordjury

Kūkoji Kukuj
Garvacainīki Gorvacaļnik

Ugrinīki Ugornik

Yudröja (upe) Utroja

Taida veida krīvu kartes latgaļu vordus voi ņyu ir pavysam

izskaudušas, voi ari sagrūzejušas leidz napazeišonai.
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Vitebskas guberņas 1872. goda kartē 7) Latgolai īpašs
nūsaukums nav veļteits un latgaļu apdzeivētī apriņķi —

Daugovpiļs, Ludzas un Rēzeknes — atrūnami guberņas

zīmeļrītumu stvurī. Oficiālajos krīvu apryndös šī trejs

apriņķi, kurim 1861. g. pīskaiteits klēt vēļ Drysas apriņķis,
teik saukti par Inflantes apriņķim. 8) Pēc tauteibas inflantī-

ši teik pīskaiteiti latvīšim. Leidz ar Drysas apriņķa pī-

skaiteišonu Inflantijai latgaļu izplateibas rūbežs 19. godu

symta ūtrajā pusē ir oficiāli atzeits krītni vīn uz austru-

mim, un dīnvydu sektorā tys sasnēdzis un vītom pat pēr-
snēdzis Polockas-Opočkas posta ceļu. Inflantijas zīmeļaus-
trumūs — pretim Baļtinovai un Viļakai rūbežs ir palicis
vacais Livonijas-Krīvijas rūbežs (9 verstes uz austrumim

nu Viļakas) ar ~Wyschgorodok" (Augšpili) Pliskovas gub.

daļā. Saids rūbežu stēvūklis un administrativais īdalejums
palīk leidz krīvu laiku beigom.

1872. goda kartē radzams, ka Latgolu škārsoj Dūna-

burg-R jeschitza-Korsowka (Daugo vpiļs-Rēzeknes-Kērso-
vas) dzeļžceļa linija, kas ir pūsms nu 1860. godā atklētēs

krīvu St. Peterburg-Varšavas maģistrāles, un šai dzeļžceļa
linijai paralēli stīpās šoseja. Pa Daugovas lobū krostu stī-

pās nu 1861. — 1866. godam atklētais Reigas-Orlas dzeļž-
ceļš. Šūs treju maģistrāļu krystēšonas vīta — Daugovpiļs
īgyun izcylu stēvūkli Krīvijas satiksmes un saimnīceibas

laukā. Tēs īdzeivētēju skaits pakēpiniski piaug, un 1913.

godā Daugovpiļs ar 113 000 īdzeivētojim jau pērspēj Vi-

tebsku, kurai ir tikai 101 000. Daugovpiļs svoru pavairoja

vēļ tys apstēklis, ka tēs tyvumä tyka izbyuväts militārs cī-

tūksnis, kurā beja stacionāts lels garnizons, atbylstušs
~naījamama cītūkšņa praseibom". St. Peterburg-Varšavas
dzeļžceļa Daugovpiļs stacijas celtnē Krīvijas imperatoram
beja izbyuvätas speciālas apsamesšonas telpas — pagaidu

7) „Karte des Russischen Reiches in Europa in 6 Blättern,

Verzüglich nach der 1862 vor der K. Russischen Geogr.Gesellschaft

in St. Petersburg in 12 81. herausgegebenen Karte, bearbeitet von

H. Kiepert, Berlin, bei Dietrich Reimer, Dritte verbesserte Auf-

lage, 1872".

8) Enciklopedičeskij slovarj, torn XIII, S. Peterburg, 1894, 287

lp. un Enciklopedičeskij slovarj, torn XVII, S. Peterburg, 1396, 388
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dzeivuklis. Vyss tys kupa Daugovpili izverzeja Krīvijas

impērijas piļsātu pyrmajä ryndä.
Rēzeknes stēvūklis 19. g. s. ūtrajā pusē pakēpiniski

uzaloboj, jo garum tai it St. Peterburg-Varšavas dzeļžceļš
un šoseja, kamdēļ tei sēc pērspēt Ludzu, kura palyka ēr-

pus šūs maģistrāļu. 20. g. s. sēkumā, Rēzeknei klyustüt par

dzeļžceļu mozgu
9), tēs nūzeime klyust vēļ leloka.

19. g. s. ūtrajā pusē un 20. g. s. sēkumā, leidztakus

dzeļžceļu teikla izaveidēšonai, posta ceļu un posta staciju

(zyrgu) nūzeime mozynojäs, jo tēļsatiksmē zyrgu vilcēju
spāku atvītoj lokomotives. Tys sevišķi jyutams Latgolā,
kura dzeļžceļu teikla ziņā ījam teicamu poziciju.

NAATKAREIGOS LATVIJAS PUSMS

THE LATVIAN PERIOD

1920. goda Latgolas apgobola pogostu karte 10). Tymā
ītvarti Daugovpiļs, Rēzeknes un Ludzas apriņķi, kai ari

daļa nu Pliskovas, Ostrovas, Opočkas, Sebežas un Drysas
apriņķim. Latgolas apgobols tymā laikā ir administrativa

vīneiba, ar atsevišķu apgobola pērvaļdi, kuras sēdeklis ir

Daugovpili. Kartē uztvarts stēvūklis, kaids beja laikā storp

Latgolas atbreivēšonu nu boļševikim 1920. goda janvārī un

mīra nūslēgšonu ar Padūm'u Savīneibu tē poša goda 11.

augustā resp. rūbežu nūsprausšonai dobā, kura, pēc mīra

nūslēgšonas, tyka izbeigta 1923. goda 7. aprilī.
Latgolas apgobols ir Latvijas demokratyskos republi-

kas sastēvdala. Šē apgobola oficiālais nūsaukums ir ~Latg-

olā".
*

Demokratyskos Latvijas smas karte, dūmota orzemu

reklāmai, ar titultekstu angļu volūdā, apm. 1926. goda īspī-

9) Moskvas-Ventspiļs dzeļžceļš, kurs savīnoj Krystpili ar Rē-

zekni un Ludzu, tyka atklēts 1901. — 1904. godā, glēb Ludzu nu

tēļēkas sleidēšonas, bet it sevišķi ceļ Rēzeknes nūzeimi kai latgaļu
ģeogrāfiskā centrā izveidotu satiksmes mozgu.

10) Latgolas apgobola 1920. g. pogostu kartes kopiju nav iza-
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dums n). Šymā kartē Latvijas teritorija sadaleita četrūs

apgobolūs: Vydzeme, Latgolā, Kūrzeme un Zemgale. Lat-

golas apgobols sovukērt īdaleits četrūs apriņkūs: Daugov-

piļs, Rēzeknes, Ludzas un Jaunlatgolas. Pādejais izveidots

1925. godā nu Ludzas apriņķa zīmeļu daļas un Ostrovas

apriņķa ritumu daļas 12). Apriņķa seikēkēs administratīvos

vīneibas ir pogosti. Kartes mārūgs 1:420 000.

Saleidzynojüt šū Latvijas karti ar Vitebskas gub. 1872.

goda karti, radzams, ka jaundybynötö Jaunlatgolas apriņ-
ķa rūbežs ir īsavērzejis Pliskovas gub., Ostrovas apriņķī
un ījēmis Ludzas (Lžas) upes poziciju, ītverūt Latgolas te-

ritorijā Gauru-Augšpiļs-Kacānu jūslu resp. Purynovas

devis igyut. Par tös asameibu un eventualū saturu ziņas atrūna-

mas A. Švābes Latviešu konverzācijas vārdnīcā, Rīgā, 1933. — 1934.

g., X sējuma 20220. — 23. lpp.: „Latgales apgabala pārvalde dar-

bojās 8. 1. — 1. 11. 1920. g. Daugavpilī. L. a. priekšniekam bij pa-

kļauts Daugavpiļs.Rēzeknes un Ludzas apr. un bij. Krievijas okupē-
tie apgabali, kurus pārvaldīja 2 vecākie sevišķu uzdevumu ierēdņi
ar apr. priekšnieku tiesībām: Gauros — Pliskavas, Ostrovas, Opoč-
kas un Sebežas apr. daļas, un Rosicā (vēlāk Piedrujā) — Drisas apr.

daļu ...

L. a. priekšniekam uz īsu laiku bij pakļauts ari Ilūkstes

apr. 1920. g. maijā p. piekomandētais kara topogrāfs pagatavoja
L. a. pagastu robežu karti (ar okupētiem bij. Krievijas apgabaliem),

ko iespieda uz L. a. p-es rēķina."

Augšā mynātū stovūkli resp. latgaļu zemes atsarasšonu ari

Pliskovas, Ostrovas, Opočkas, Sebežas un Drysas apriņkūs aplīcy-

noj ari „The Times Survey Atlas of the World", London, 1922, ku-

ra 44. un 45. karte uzrēda Latvijā itylpstusö Latgolas apgobola
austrumu rūbežu šaidā pozicijā: Latvijas-Igaunijas rūbežs stīpās
uz Yudröjas (Utroja) ītaku Mudovā (Velikajā), tod pa Velikaju leidz

Ostrovam (Ostrovs palīk krīvu pusē) — Opočkai (Opočka palīk
krīvu pusē), un tölök uz Sebežu (Sebeža palīk apm. 8 km krīvu

pusē), tod uz Rosicu (uzrēdeita teiši uz rūbeža) un Daugovu pi

Pīdrujas (pādejē izteikti Latgolas pusē).

~The Times" atlass uzroda faktysku stovukli, kaids tys beja

īsastējis pasauli pēc Pyrmö pasauļa kara.

11) „Latvia, Edited by A. Ošiņš and P. Mantnieks. Vietu vārdi

pēc prof. Endzelīna." Izdūšonas gods nav uzrēdeits, bet paskaidro-
juma tekstā mynäta Latvijas importa vērteiba par 1926. godu, nu

kö sacynojams, ka karte varātu byut īspīsta 1926. ■— 1928. g. Ņu-
jorkas publiskajā bibliotēkā asušajam eksemplāram bibliotekāri

īspīsšonas godu ir vērtējuši uz 1926.

Kartes paskaidrojumus ir nurodeits, ka Latvija ir demokra-

tyska republika, kuras parlamentā (Saeimā) symts deputātu.

12) A. Švābe, Latvju Enciklopēdija, Stokholma, 1950. g. 6. lp.
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(Purnovas) latgaļu nūvodu, kuru 1464. godā Pliskovas krī-

vi beja atškeiruši nu Livonijas un pörejim latgaļu nūvo-

dim. Nu Inflantijai pīskaiteitē Drysas apriņķa Latgolas ap-

gobolam ir palykuse tikai tö zīmeļaustrumu daļa — Pīdru-

jas un Pustynas pogosti — Daugovpiļs apriņķa rūbežu

nūopolēšonai. Pörejö šo apriņķa daļa atstöta Krīvijai.

*

Latvijas šinas karte, trymdas īspīdums
13), atsateic

uz naatkareigös Latvijas diktatūras pūsmu (1934—1940).

Šymā kartē Latgolas apgobola un tymä itylpstusu apriņķu
nūsaukumi nav īspīsti. Sacynojüt nu rūbeža liniju apzei-
mējumā, tūmār radzams, ka Latgolā ir Latvijas atsevišķs

apgobols un ka šymā apgobolā itylpst četri apriņķi: Dau-

govpiļs Rēzeknes, Ludzas un Abrines 12). Pādejais ir ogrē-
kais Jaunlatgolas resp. Pītēlovas apriņķis. Apriņķu platei-
bas sadaleitas pogostūs, kuru rūbeži kartē ir uzrēdeiti.

Taipat kartē uzrēdeitas piļsātas, eīmi, bazneicas (sovryup
stēvušas) lelēkēs lauku sātas-vīnsātas un pogostu centri.

Apgobola ērejī rūbeži taidi poši kai īprīkšejā — 1926. go-
da kartē.

Vitu nūsaukumi. šyma karte, taipat kai 1926. goda,
kaut ari tys nav īpaši nūrēdeits, ir ~pēc prof. Endzelīna" 14)

13) „Mantnieks, Latvija, IV izdevums. P. Mantnieka karto-

grāfijas institūts, mārūgs 1:450 000." īspīsta Briselē, Beļģijā, gods
nav uzdūts, saturs atsateic uz 1938. g. — 40. g.

14) „Vietu vārdi pēc prof. Endzelīna" — nūzeimoj, ka kartēs

īraksteitī vītu vördi ir „izloböti" un „pörlatvysköti" taidā veidā,
kai prof. Endzelīnam lyktüs pareizi, un navys tai, kai šī vördi uz

vītas teik izrunēti.

Par Latgolas vītu vördu „endzelīniskēšonu" nu teiri volūdnī-

cyskö veidūkļa Dr. J. Lēlis sovā Harvarda universitātei, ASV,
īsnāgtajā doktora disertācijā 1961. g. pavasarī (The Place oi Lat-

galian Among the Baltie Dialects", page 30). izasaceja sekojūši:

„Already at the begining of free state of Latvia the Latgalian

place names were officially named and appeared in maps and

publications in Low Latvian. There was no consistency in this pro-

cess. For exemple in my own immediate neighborhood the place

— names Ltg. Oponosi, Dzērkaļova, Pyureni were renamed L. L.

Opanasi, Dzirkaļeva, Pūreņi where they should have been in L. L.

as Apanasi, Dzirkaļava, Pūriņi. Such inconsistencies produced from

Ltg. Zvērgzdīne, Ondrupīne (both endings the same) L. L. Zvirgz-
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porsauktajom formom, atstojut nagruzeitus tikai rusicis-

mus kai, pīm., „Kuchva", kū latgali sauc par Kūkovu.

Latgolas apgobola topogrāfisko karte. Izdevis Latvi-

jas armijas ģenerālštābs. Mārūgs 1:75 000. Izdūta uz atse-

viškom lopom, aptverušom vysu Latvijas teritoriju. Teiši

uz Latgolu atsateic šaidas lopas.

Lopas
nr. Ispīsta Dobā uzjemta Pīzeimes:

67 Pļaviņas 1928 1908 1- Vītu vördi „endze-

-76 Laudona 1939 1932—33
u

+

n . vairs

t - - .
in , A inoo oc naatbylst vitejai īz-

-77 Līvam 1940 1933—35
runai

78 Bebrene 1939 1933—36

79 Ilūkste 1925 1931

85 Varakļāni 1933 1931

86 Preiļi 1933 1931 2 Par Pamatu uzjem-

-87 Višķi 1Q33 IQ3O
sonai doba lemtas

1
•■,

;««o krlvu ģenerālštāba
88 Daugavpils 1932 1928 topogrāfiskos kartes,

91 Alūksne 1932 1923 - kamdēļ jyutams tūs

92 Balvi 1932 1923 īspaids. Vītom dati

94 Rēzekne 1940 1929—32

95 Malta 1935 1929—31

96 Puša 1927 1916

97 Krāslava 1928 1927

100 Kacēni 1934 1922—23

101 Jaunlatgale 1932 1922 3. Lopas
_

izmontoja-
-102 Kārsava 1931 1922 mas seikokom naat-

-103 Ludza 1937 1929—32 kareigös Latvijas

104 Kaunata 1932 1929
P-sma studuom.

105 Dagda 1928 1927

106 Indra 1928 1927

109 Slabadiči 1928 1927

110 Zilupe 1928 1927

111 Poleščina 1928 1927

diena, AndrupTne. Such arbitrariness had made Latgalians place

names in maps and official registers worthless for toponymic stu-

dies"
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KOMUNISTU LAIKI

THE COMMUNIST PERIOD

Latvijas karte Krīvijas 1954. goda atlanta 15).

Te Latvijas Padūm'u Sociālistiskos Republikas terito-

rija ogrökö Abrines apriņķa austrumūs ir samozynöta par

Gauru- Augšpiļs-Kacānu jūslu, pīvīnojūt tū Krīvi jai. Na-

atkareigös Latvijas laika — (1920 —1940) — administratī-

vais īdalejums (ar apgobolim, apriņķim un pogostim) nu

1954. goda kartes ir pazudis. Vysa valsts teritorija (atskai-
tūt Gauru-Augšpiļs — Kacānu jūslu) ir sadaleita 58 rajo-

nūs, kuru centri uz kartes uzrödeiti ar treknu īspīdumu.
Rajonu rūbeži nav uzrödeiti. Latvija te ir parödeita kai

komunistyskös Krīvijas sastēvdala. Kartes mārūgs
1 : 1 500 000.

*

Latvijas PSR 1957. g. šinas karte 1G). Teksts latvīšu

volūdā, vītu vördi „endzelinisköti". Karte dūmota vītejom
administrativom vajadzeibom. Tös apakšējā kreisajā styurī

īspīsts: „Latvijas PSR administratīvais iedalījums", nu ku-

ra teksta un tabulom sacynojams, ka naatkareigös Latvijas
bejušajā Latgolas apgobolā (bez Gauru-Augšpiļs-Kacānu

jūslas) ir šaidas administrativas vīneibas:

a) divi republikāniskos padūteibas piļsātas: (padūtas
teiši republikas vaļdeibas centram — Reigā) — Daugov-
piļs un Rēzekne.

b) Porejo latgaļu apdzeivoto teritorija sadaleita šai-

dūs četrupadsmit rajonūs:

15) „Atlas Mira", Moskva, 1954, Latvijskaja SSR, politikoad-
ministrativnaja karta, nr. 30. Vyss teksts krīvu volūdā. Vītu vördi

,;pēc prof. Endzelīna" pörlykti krīvu raksteibā.

16) „Latvijas PSR". Šinas karte. Sastödejuse PSRS Ikšlītu mi-

nistrijas ģeodēzijas un kartogrāfijas golvonö pörvalde Moskvā.

Sastödeita 1955. godā, izloböta 1957. g„ īspīsta Reigā, 1957. g.
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Körtas Rajona nūsau- Rajona centrys Cīma

nr. kums piļsātā voi padūmu
strödn. cīmā skaits rajonā

1 Abrīnes Viļakas piļsātā 11

2 Bolvu
Ä

Bolvu piļsātā 12

3 Dagdas Dagdas str. cīmā 17

4 Daugovpiļs Daugovpiļs piļsātā 26

5 Körsovas Körsovas piļsātā 13

6 Kröslovas Kröslovas piļsātā 21

7 Krystpils Krystpiļs piļsātā 10

8 Leivönu Leivönu piļsātā 9

9 Ludzas Ludzas piļsātā 11

10 Maltas Maltas str. cīmā 10

11 Preiļu Preiļu piļsātā 14

12 Rēzeknes Rēzeknes piļsātā 20

13 Viļānu Viļānu piļsātā 14

14 Zylupes Zylupes piļsātā 12

Kupa 14rajonu ar 200 cīma padumem.

Kartē uzrēdeitas piļsātas,, rajona un cīma padūm'u
centri, kai ari rajonu rūbeži. Rajonu porvaļdes orgāni —

rajona izpyldu komitejas — pakļauti centrālai vaļdeibai

Reigā. Cīma padūmes sovukērt pakļautas rajonu izpyldu
komitejom.

Saleidzynojüt ar naatkareigös Latvijas pūsmu, apriņ-
ķi uzdavumu ziņā (skaitā 4) ir atvītoti ar rajonim (skaitā
14) un pogosti (skaitā 65) atvītoti ar cīma padūmem (skaitā
200). Tys licynoj, ka administrativö uzraudzeiba un poli-
cejisko mūdreiba pi komunistiskos īkortas latgaļu apdzei-
vētajūs nūvodūs, saleidzynojüt ar naatkareigös Latvijas
pūsmu, ir trejs reizes styngröka.

Latvijas PSR 1957. goda sīnas karte uzskotoma jau par

nūsavacējušu administrativö īdalejuma ziņā, jē pēc tam

jau ir nūtykuši vairēki administratīvi pörkörtöjumi, un

stabilizēšonēs šamā ziņā nav vēļ nütykuse. Šēs kartes pa-
līkušos līceibas ir:
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a) Latgolas apgobola likvidešona;

b) Naatkareigös Latvijas pūsma pastovušo administra

tivö idalejuma nūordeišona un

c) eksperimentēšona ar komunistiskai ikörtai nūderei

gu administrativu idalejumu Latvijā un*»reizē ar tū ari lat

gaļu apdzeivotajā teritorijā.

Nuslaguma izsoku pateiceibu kungim: Dr. J. Leļam, prof. L

Latkovskam un mag. M. Bukšam par konsultācijas pakolpojumim.
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Dr. Juozas Lingis

RAFINĒTAIS KOLONIALISMS

Pazeistamais Baltijas kulturvēsturnīks, archivars Mi-

ķelis Bukšs, kas jau ir sarakstejis sovu duci dorbu par
dažaidim vēstures vaicējumim, ar sovu jaunū

petejumu ir izdarējis eistu dziļūrbumu tymā, miļzeigajā

vaicöjumu kompleksā, kas saucās „rusifikacija Baltijas
zemēs".

Šymā pēri par 200 lopaspušu lela jā monogrāfijā, kas

satur bogoteigu gon pazeistamūs, gon napazeistamu vēstu-

ryskus faktu krējumu leidz ar atteiceigim olūtu nūrēdeju-
mim, autors ir mēģinājis dūt skaidru pērskotu kai par

ideoloģiju atteisteibu, kas vede uz rusifikāciju, tai ari par
tim bezgaleigi daudzajim praktyskajim sūlim, kuri rusifi-

kācijas izvesšonai tyka sparti cara laikūs un kuri teik

sparti ari tagad, lai izvastu galeigu pērtautēšonu krīvu im-

pērijā.

Tys ir labi zynoms fakts, ka cara Krīvija sastēvēja nu

vairök kai 100 dažaidom tauteibom un nacionalom vīnei-

bom. 1926. g. Padūmu Savīneibā izvastē tautas skaiteišo-

na uzrēdeja 185 tauteibas. Tagad nu torn skaitos tikai 86

etnogrāfiskos vīneibas. Pērejūs 99 tauteibu nacionālo seja
ir voi nyu jau izdzāsta voi ari tagad tei teik iznycynöta.
Vaicējums rūnās, kēdēļ tys tai teik dareits?

Rusifikacija kai senök, tai i tagad ir valsts padareišo-
na, tei ir vīna imperiālistiska napīcīšameiba.Un prūti: cara

impērijā,kai tū rakstureigi ir aprakstejis pats Lenins, krī-

vu beja tikai 40 °/o, pörejös 60% sastēvēja nu dažaidim

„nakrivu sunim". Lai krīvi varātu par tik heterogēnu
valsti vaļdeit, jim beja vajadzeigas sevišķas privilēģijas,
koleidz cytas tautas beja spīstas pīsalēgot krīvu prasei-
bom. Šei imperiālistiski kolonialistiskē napīcīšameiba nu

vīnas puses vede uz apzynötu pērkrīvēšonu, bet nu ūtras

puses izsauce seivu pretesteibu pret apspīdejim.
Vacajā Krīvijā beja 3 spēceigi izteikti heterogēni va-

ras un kultūras faktori un tī beja: 1) krīvu ortodoksē vī-

neiba, 2) katolisko leišu un pūlu vīneiba un 3) vöcu lu-

terartiskö vīneiba (ar zynomu zvīdru kultūras pīdavu). Cy-
ti kultūras faktori beja moz atteisteiti, tūs tautom nabeja
sovu nacionalūs kusteibu, un torn nabeja ari nikaidas se-

višķas nūzeimes Krīvijas impērijā.

Lelēkais varas faktors beja krīvu ortodoksē kultūra,

kas aptvēre lelus Krīvijas apgobolus, bet šei kultūra tū-

mār atsaroda uz relativi zarna līmiņa. Nēkušais lelais fak-

tors beja Pūlija ar Leitovu un austrumu Latviju, kas sau-

cās Latgolā. (Un teiši par Latgolu šymā gromotā teik ru-

nöts vysvairök). Symös zemēs kulturālais līmiņs bejā īvāro-

jami augstöks kai pošā eistajā Krīvijā. Topēc šēs zemes
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leidz ar tur dominējušu katolicismu tyka skaiteitas par

vysa krlvyskö lelēkū īnaidnīku.

Luteraniskö vöcu kultūra vaidēja vīnā nu vysmozöka-

jim cara Krīvijas apgobolim, t. i., Baltijas provincēs (bez
Leitovas un Latgolas), Luteraniskajā vöcu sfērā kultūra

atsaroda vēļ uz augstöka līmiņa kai īprīkš mynätajös ze-

mēs, un-te vītejūs provinču lykumu aizsardzeibā sūplok
vöcu kultūrai auga ari latvīšu un igauņu nacionālos kus-

teibas. Pasateicūt provinču lykumim, vysi vītejī nacionāli

vörti beja slāgti un nikaids teišs krīvu īspaids tur natyka
klēt. Bez tam aiz vöcu minoritātes Baltijas provincēs at-

saroda lelas varas kai Berlinē, tai Vīnē, un ari pi poša krī-

vu golma Pīterpilī beja sova vöcy skumām labvēleiga sa-

b'idryskö dūma.

Ir skaidrys, ka pi taidim apstöklim rusifikācija Balti-

jas provincēs Leitovā un Latgolā nütyka pavysam pi cy-
taidim apstöklim. Autors te ir mēginojis šū rusifikāciju,
kas nütyka dažaidos zemēs un pi dažaidim apstöklim, pī-
vest pi vīna kūpejē saucēja. Ar lelu uzmaneibu jys ir

mēginojis izpēteit kai krīvu nacionālisma ideologiskū at-

teisteibu, tai ari rusifikācijas pajēmīņu praktyskü pīlītā-
šonu. Tū vysu jys ir pīteikūši apgaismojis, atskaitūt tikai

skolu vaicöjumus, volūdu vojošonas un drukas aizlīgumus,
kuri ir tei barbaryskökö parödeiba vēsturē, kaidu tik go-

ra kultūra pazeist. Pa šim ļūti interesantajim un pasauli

moz pazeistamajim vaicöjumim autors ir sūlejīs atsagrīzt
pi pyrmös izdeveibas nēkūtnē.

Apskotamajā gromotā autors ir nöcis pi tö slēdzīņa,

ka rusifikācija baltu zemēs ir tikpat vāca, cik vāca ir krī-

vu baltu saskares vēsturē. Tūmār kai pyrmö apzineigö ru-

sifikatore ir jēuzskota carīne Katrine 11. Nu jös laikim

rusifikācija ir turpynojusēs napörtraukti. Pa vysu 19. g. s.

diskusijas ir grūzejušīs tikai ap tū, voi porkrīvēšona ir

izvadāma ar varu, pi kaidim uzskotim turējos slavofili un

cyti konservativ! vērzīni, voi tei izvadāma ar propagandu,

audzynošonu utt., pi kaidim uzskotim turējos t. s. zapad-

niki, t. i., orientēti uz rītumim un dažaidi liberālī nūvēr-

zīni. Bet ka vyspöri rusifikācija ir jēizvad, ka atseviškūs

zemu kultūra, jūs vēsture un jūs īpatnējo seja ir jöizny-

cynoj, par tū šaubu nabeja ni pi vīnim. Vysu nūvērzīņu

krīvi sovu valsti gribēja byuvēt tikai uz krivyska pama-

ta, uz ortodoksos bazneicas un cara varas. Un bazneica ot-

kon nu sovas puses piļneigā uzticeibā sasadorbēja ar

valsts īstodem un vysim pörejim rusifikatorim. Ar tū jūs

bazneica tyka uzskateita par krīvu nacionālisma eistū mu-

gorkaulu, un kai taida tei tyka respektāta kai nu ticeigim

tai ari naticeigim kr;vim.

Rusifikācijas vēsture, kaitei izrit nu šos monogrāfi-

jas, ir gara, raiba un bogota ar nütykumim. Vysosöko un

brutalökö portautēšona nütyka laikā nu 1864.—1904. go-

dam, tys ir laiks, kas pazeistams kai Muravjeva laikmats
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Leitovā un Latgolā. Šymā laikmatā mynätajös zemēs

pastēvēja tikai krīvu skolas, kur sovā dzymtajä volūdā

bārni nadreiksteja runēt nivīna vörda. Asūšēs leišu un

latgaļu grömotas tod tyka iznycynötas un tyka īvasts dru-

kas aizlīgums. Tai sauktajos Baltijas provincēs rusifikā-

cija beja vöjöka, tei sēcēs tikai pēc 1880-tajim godim, un

tei nikod nasasnēdze taidu smogumu kai Leitovā un Lat-

golā, kur nacionālos kultūras atteisteiba tyka aizkavāta

par vairök kai 40 godim.

1905. g. revolūcija Baltijā pīspīde rusifikāciju meiksty-
nöt un samozynöt un pēc 1917. g. tei izabeidze gondreiž vy-

sā Krīvijā. Lenins tod izsmēja vysus vacūs rusifikatorus

un apsūleja piļneigu nacionālu patstöveibu vysom Padūmu

Savīneibā dzeivējušom tautom un etnografiskom vīnei-

bom. Tū jys varēja dareit piļneigi mīreigi un bez kaida

ryska, jo boļševistysko Krīvijā taču sovūs pamatūs beja ti-

kai krīvu nacionālo valsts, kurā nakrīvu tautom nabeja

nikaida ni polityskö svora, ni eistas patstöveibas pat kul-

tūras vaicojumūs. Dažaidas nacionālā ziņā vairök atteistei-

tös tautas (kai pīm. pūli un Baltijas tautas) pēc 1917. g. re-

volūcijas vairs napldareja pi Krīvijas impērijas. Turpre-

tim cytas Krīvijā dzeivojušēs tautas naradeja nikaidu le-

loku šķēršļu, lai Padūmu Savīneibā rostūs tikai uz krī-

vu bāzes ar „padumu patriotismu" kai vadūšū ideoloģiju

vysūs nacionalajūs vaicojumūs. Bez tam Lenina dialektika

taču jau ir labi pazeistama ar sovu lūkoneibu un pretru-
neibu. Ari šū apstēkli autors ir īvārojis un devis tam at-

teiceigu apgaismojumu, parēdeidams, kai Lenina möcei-

ba par nacionalū patstöveibu teik vīnmār pavadeita ar cy-

tu tö poša Lenina mēceibu „par vīnu volūdu sociālistis-

kajā un komunistiskajā īkērtā".

Šei dogma „par vīnu volūdu pi sociālistiskos īkērtas"

ir davuse t. s. ~padūmu patriotismam" kam jau pyrms II

pasauļa kara beja piļneigi skaidra krīvu nacionālisma se-

ja, lelas īspējas jaunu rusifikāciju izvesšonai boļševiku re-

žijā. 17. partijas kongresā, t. i., 1934. g. Stalins pats pīdeve
tēni šaidai politikai, jo jys söka nūsūdeit kotra veida na-

cionālismu kai lelokos brīsmes dēļ „valsts". Mozūs tautu

nacionālisms ar tū kliva par apkarojamu „lokalpatriotis-
mu", — „buržujyskū nacionālismu" un „atseviškūs tautu

atraušonu nu lēlēs krīvu tautas un jös kultūras." Taidā vei-

dā boļševiku vaļdeišonas laikā jau kotra veida nacio-

nālais dorbs varēja tikt apzeimāts par „nacionalü nūsavēr-

zeišonu" un kai taids ari atteiceigi strēpāts. Sakarā ar

dogmu par „vīnu volūdu sociālistiskajā (voi ari komuni-

stiskajā) īkērtā" krīvu volūda ir igyvuse naskaitomas

prīkšrūceibas un privilēģijas.

Prūtams, šys apstēklis nav svešs ari apspīstajom
tautom. PatīseibāKrīvijā napörtraukti nūteik seiva ceiņa

storp agresivū krīvu imperiālismu nu vmas puses un mo-

zūs tautu sevis saglobēšonas centīnim nu ūtras puses. Ar
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atklötu varu un dažaidom rafinētom metodēm, kuras au-

tors ir pīteikuši plaši aprakstejis šymā gromotā, boļševiki

mēginoj iznycynöt vysas svoreigökös vītejo nacionālisma

formas Baltijas valstis. Sevišķi skaidri tys pasaröda
austrumu Latvijā (t. i. Latgolā), kam ir sova rokstu vo-

lūda. Tur nūteik piļneiga nacionāla iznycynošona, un ru-

sifikācijai tur ir pat vēļ osēkas formas nakai tvmsajūs
cara laikūs.

Saprūtams, ka uz papeira jau pastēv vysaidas tīsei-

bas dēļ kotras zemes un tautas, kai pīm., vēlēt šovus pēr-
stēvus dažaidēs augstēkajēs padūmēs utt. Bet golu golā

tikai Moskva ir tei, kas nūsoka, kas tiks vāļāts un kur

tiks īvālāts. Jo pīm.kaids grib zynöt, kas tod Latgolu re-

prezentej tauteibu padūmē Moskvā (sovet nationaļnostej),
tod atrūn, ka par taidu ir nivīns cyts, kai Latgolas nagry-

bātais, bet „īvālātais" pērstēvs krīvu rakstnīks Iļja Eren-

burgs! Latvijā nikod nav dzeivējis, un jam ari nav nikē

kūpēja ar tū zemi, kuru jys „reprezentej". Tai iznēk, ka

nu 40 deputatim, kū vēlēj Latgolā, tikai 6 ir vītejī. Pi tai-

dim apstöklim var vaicēt, voi šaidom vēlēšonom vyspöri ir

kaut kaida nūzeime dēļ atteiceigas zemes un tautas. Au-

tors te valk paralēli storp Dlnvydafriku un Baltijas val-

stiņa un uzstöda vaicöjumu, voi te ir kaida byutyska star-

peiba, kod Dīnvydafrikā volda tikai boltī, naprosūt nu

idzymtajim nikaidu īvēlēšonu, un Baltijas vaļstim, kur

vysu nūsoka tikai krīvi, bet vītejim Idzeivötöjim tūmār

jī ir jēīvēlej un jēīvēlej taišni tai kai vaļdeiba tū ir

īprlkš nūsacējuse. Pādejais models patīseibā ir tikai vairök

rafināts kolonialisma veids.

Rusifikācija tai tod, kai tys izrit nu vysa īprlkš sa-

ceitē, irsvoreiga krīvu imperiālisma sastovdaļa. Autors te

ir izdarejis vēļ kaidu piļneigi napīcīšamu un pörlicyno-

jūšu saleidzynöjumu, t. i., storp rusifikāciju cara laikūs un

tagad. Leidzeiba ir pērsteidzūša. Ari Chruščova laikā ni-

kaidas pērmaiņas te nav nūtykušas. Vacais, agresivais krī-

vu patriotisms ir tikai atvītēts ar jaunu vördu „padū-
mu patriotisms", cars atvītēts ar partijas sekretāru un pa-

reizticeigē bazneica
— ar komunistu partiju. Vyss pēre-

jais ir tikai pīmārots laika praseibom un polityskom īspē-

jom.

Šei grömota ir izströdöta ar lelu erudiciju un zynöt-

nisku precizitāti, un tei ir vērteigs davums kai informā-

cijai par Baltijas vaļstim, tai ari krīvu imperiālisma at-

teisteibu tymös.

M. Bukšs: Die Russifizierung in den baltischen Län-

dern. (Latgalisches Forschungsinstitut 1964, DM 16.—).

*

Augšmvnatais Dr. J. Linga roksts ir tulkots nu zvīdru

žurnāla „Politisk Tidskrift" 1965: 1, 22. — 25. lp.
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M. Bukšs

STATISTISKĪ DATI PAR LATGALIM

I

Latgali ir Latvijas idzeivötöju daļa, kas runoj latga-
liski x) un ir senejös latgaļu tautas teišs turpynöjurns. Pēc

lingvistiskom kartēm, latgali apdzeivoj tagadejū Latgolu,
austrumu Vydzemi un Augškūrzemi, bet austrumūs —

Drysas apriņķi v. c. vītas (pa daļai Sebežas un Pliskovas

rajonūs, kur tī tūmār jau ir smogi pērtautēti). 2)

Cik lels tagad ir latgaļu skaits pasauli, tys nav

vīgli nūsokoms. Vysös tautu skaiteišonēs latgali ir

aprēkinēti kūpā ar pērejim latvīšim voi ari kai piļneigi
voi napiļneigi pērtautēti ir pazuduši aiz cytu tautu

skaitlim. Bet īvārojūt latgaļu izplateibas vītas, jūs skaitu

var aprēķinot dīzgon drūši. Par tyvökü izejas punktu jem-
sim pošu Latgolu kai naapstreidamēkū latgaļu dzeives

centru, atteiceibā uz kuru ir pīejama vyslobökö sjtatistika.
Šos statistikas skaitļus var drūši papyldynöt ar Ilyukstes
apr. datim, un kai marginalu var paturēt vysu tū, kas

eventuāli ir pīskaitoms kai austrumūs, tai rītumūs.

II

Koleidz mēginojam aprēķinot latgaļu skaitu tagadnē,
ir jēmat skots uz statistiskim datim pagētnē. Vacēkē tautas

skaiteišonas statistika par Latgolas apriņķim ir nu 1897.

g.
3) Pēc šēs statistikas ziņom, Daugovpiļs, Rēzeknes un

1) J. Lēlis: The Place of Latgalian among the Baltie Dialects.

Cambridge 1961.

2) Sal. M. Bukšs: Latgaļu volūdas un tautas izplateibas problē-
mas, München 1961.

3) Sal. V. Zeps: 1897. g. tautas skaiteišona saucās „Pervaja
vseobščaja perepis' naselenija Rossijskoj imperii". (Vysas grömotas

ir pīejamas Statistiska centralbvrāns bibliotēkā Stokholmā). Vēstu-

res olūtūs teik mynäti ari daži vacēki aprēķini, bet tī ir dīzgon

nadrūši. Ari 1897. g, tautas skaiteišona ir lelā rusifikācijas gorā.
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Ludzas apriņķī 1897. g. Beja 501 623 īdzeivētēji. Tymā
laikā lela latgaļu kolonija jau beja ari Pīterpilī, kas pyrms
I pasauļa kara ir vārtāta uz 60 000 cylväku.

4) Izceļojušus
latgaļu skaits Sibirijā beja ari ap 60 000 cylväku. 5) Po-

lockas apgobolā Kemps ir vērtējis latgaļu skaitu uz

36 000.6) Nu austrumu latgalim Krīvijas teritorijā ir pali-

cis ap 200 000 cylväku, kuru pērtautēšona ir turpynējusēs
leidz pat jaunajim laikim. Ari tod, kod tyka izvasta

1897. g. tautas skaiteišona Krīvijā, rusifikācija jau beja sa-

snāguse taidus kolngolus, ka rakstnīks O. Rupaiņs, anali-

zejūt šū tautas skaiteišonu, ir labi parēdejis, cik vēji tei at-

spūguļoj eistū nakrīvu skaitu un cik vysur ir pērspeilāts
krīvu skaits. 7)

Par latgaļu skaitu uz dinvydim un rītumim nu taga-
dējos Latgolas ir izasacejis baltīšu tautyskös kusteibas dar-

binīks Kaspars Biezbārdis. Pagējušē godu symta 60-tajūs

godūs latgaliski runojūšūs īdzeivētēju skaitu Vydzemes
malīnā un Augškūrzemē jys ir rēkinējis uz 150 000 cyl-
väku.8) Bez tam sova tīsa latgaļu beja ari Leitovas apriņ-
kūs. 1897. g. Novo-Aleksandrovas un Ponevežas apr. ir be-

jis 18 810 latgaļu. Vēļ 1938. g. V. Krāšņais 9) runēja par

~3000 boltūs katoļu" uz dinvydim nu senejēs Sēlijas, kas

sātā runēja latgaliski, bet bazneicā beja spīsti lītēt leišu

volūdu.

Taitod, savalkūt kūpā datus par latgalim ap godu sym-
tu maiņu (un nu centrālēs Latgolas īdzeivētēju skaita at-

jamūt nūst eistēs minoritātes, pēri par 100 000 cylväku),

latgaļu skaits tūmār palīk ap 750 000 īdzeivētēju. Tys ir tys
skaits, kuru Fr. Kemps pīsardzeigi un attureigi beja saucis

par ~pusmiljona tautu", kam ir taidas pošas dzeivēt spējas
un taidas pat tīseibas kai i ~miljona tautai".10)

4) Sal. M. Bukšs, op. cit. 244.

5) Sal. Informācijas biļetens Okupētā Latvija 1958:9 (54).

6) O. Rupaiņa 1958. g. 19. dec. vēstule.

7) O. Rupaiņs: Lai Divs pidud grakus! Dzeive 1955:19, 4—B lp.

8) K. Biezbārdis: Der Sprach- und Bildungskampf in den bal-

tischen Provinzen Rußlands, Bauzen 1865. Latgaļu runu jys sauc

par „Witepsker Dialekt", kas teikūt runöts „in Marienburg (Alūk-

sne) Livland und östlicher Theil Kurlands".

9) Krāšņais: Latviešu kolonijas, Riga 1938, 81. lp.
10) Sal. Fr. Kemps: Latgalieši, Rigā 1910.
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Nu godu symtu maiņas tagad ir pagējuši sovi 60 go-

di. Pa šū laiku vysom dzeivöt spējeigom tautom īdzeivētē-

ju skaits voi nu ir dubultojis, voi pīaudzis vysmoz par
50 %. Kai ir ar latgalim? Voi jūs skaits ir gējis uz prīšku,
voi atpakaļ? Kai nu tēļēkajim datim un analizem redzēsim,

latgali ir dzeivöt spējeiga tauteņa, tēdēļ jūs skaitam tagad

vajadzētu snēgtīs pēri miljonam. Faktyski tys drūši vīn

tai ari ir, bet, jo tys nav tik vīgli saradzams, tod tikai tē-

dēļ, ka austrumūs tī ir padūti pērkrīvēšonai (resp. pērpū-

ļēšonai un boltkrīvēšonai), dīnvydūs lituanizēšonai un rī-

tumūs pörbaltysköSonai. 11) Apcērptē province, līkās, it kai

myužam stēvātu uz vītas, bet patīseibā tys tai nav. īdzei-

vētēju pörpalykums arvīn ir atplyudis nu Latgolas un ek-

sistējis cytur. Jamūt vārā vysas īdzeivētēju dabeigēs un

mechaniskēs kusteibas, ir īspējams taiseit prognozes par

eventualū tautas pīauguma gaitu. Šaidas prognozes pasau-

li nav nikas naparosts, un aprēķini ir teiri reāla matemā-

tiska padareišona, jo tikai ir pareizs izejas materials un

pareiza atteiceigas tautas dzeives apstēkļu pazeišona. At-

teiceibā uz tautas atteisteibas gaitas aprēkinēšonu golvonī
prīkšnūsacejumi ir šaidi: 1) jēpazeist precēšonēs īrašas, 2)
bārnu svēteiba lauleibēs (resp. dzimsteibas koeficients da-

žaidūs laikūs), 3) jēpazeist mērsteibu skaits un 4) jējam
vārā īdzeivētēju skaita mechaniskēs pērmaiņas, t. i., izce-

ļēšonas vaicējums. Tī ir tī golvonī faktori, kas nūsoka tau-

tas pīaugšonu voi ari izmēršonu.

in

Lauleibu slēgšona Latvijā, kai tū rēda statistika, storp
1925. un 1933. godu ir bejuse samārā stabila, un caurmā-

ra koeficients uz 1000 īdzeivētējim ir bejis 8,3. Un tys ir

bejis gondreiž vīnaids vysūs apgobolūs. Tagad, pēc boļše-
viku datim 1961. g., lauleibu slēgšonas koeficients it kai

byutu vēļ pasalelynöjis, un uz 1000 īdz. tyktu slāgtas

11) Latgali pēc dobas ir pakļēveigi, tēdēļ plašēka mārūga

kulturālā un politiskā dzeivē jī ir naradzami. Bet tai ka ir ari lat-

gali, kas ceinēs, tod gon jau Latgolā izceineis sev tū stēvūkli, kaids

tēs kultūrai un politiskajai atteisteibai ir napīcīšams.
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10—11 12) lauleibas. Tys ir samāra augsts koeficients, jo pi
daudzom Ritumu tautom tys ir 8 voi pat vēļ mozēks.

Veirīšu un sīvišu proporcija Latgolā ir bejuse ļūti sta-

bila un preceibom labvēleiga: uz 1000 veirīšim 1930. g. Be-

ja 1086 sīvītes un 1935. g. uz 1000 v. — 1084 sīvītes (cy-
tūs apgobolūs šei proporcija ir bejuse slyktöka, jo 1935. g.

tautas skaiteišonā vysā Latvijā sīvīšu pērsvors beja par

126 400). Ari voldūšē preceibu īraša Latgolā dzimsteibai

beja labvēleiga, jo, kai 1935. g. tautas skaiteišona rēda, tod

Latgolā tyka izpracātas vysvairök jaunas sīvītes 20—24 g.

vacumā, 13) un tys ir dabeigi, ka jaunos sīvītes dūd vysle-
lēkū tautas pīaugumu.

IV

Tautas eksistence un jös tölökö nēkūtne ir atkareiga
nu dzimsteibas, tēpēc saleidzynošonai jemsim mums pīe-

jamūs datus pa apgobolim. Šaidi dati ir pīejami par laika

spreidi nu 1921.—1937. g., un pasavērsim, cik ir dzimis Lat-

golā, cik porejūs apgobolūs un cik vysā Latvijā.

Latgolā porejus apgobolūs vysa Latvija 14)

1921. g. 18 595 17825 36 420

1922. g. 17 144 24 002 41 146

1923. g. 19 041 22 755 41 796

1924. g. 17 797 23 375 41 172

1925. g. 17 653 23 661 41 314

1926. g. 17 732 23 341 41 073

1927. g. 18 377 23 233 41 610

1928. g. 16 546 22 580 39 126

1929. g. 14 209 21 464 35 673

1930. g. 15 466 22 369 37 835

12) Latvijskaja SSR v cifrach v 1961 godu. Centraļnoje stat.

upravlenije pri sovete ministrov Latvijskoj SSR. Riga 1962.

13) Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 111, Rīgā 1936, 168. lp.
14) Sal. Latvijas statistiskās gada grāmatas 1921 —1937, Valsts

stat. pārvaldes izd., un M. Skujenieks: Latvijas statistikas atlass,
Rīgā 1938, Valsts stat. pārv. izd. Vysas atsarūn Zvīdrijas Stat. cent-

rālo, bibliotēkā.
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1931. g. 14 953 22 019 36 972

1932. g. 15 211 22 155 37 366 *)

1933. g. 14 133 20 443 34 576 **)
1934. g. 13 419 19 964 33 383

1935. g. 13 677 20 742 34 419

1936. g. 13 813 21 655 35 468

1937. g. 12 928 21 935 34 863

Taitod laikā nu 1921.—1937. g. Latgolā dzymusi
270 694, pērejūs apgobolūs 373 518 un vysā Latvijā 644 212

bārnu. Pērejūs apgobolu pērsvors par Latgolu ir taitod

tikai 102 824 (naatskaitūt ni Ilyukstes apr., ni Vydzemes

austrumu, kas tūmār ir byutyskö Latgolas sastēvdaļa).

Latgolas bārni, kas dzyma Reigā (pīm., dzemdeibu klini-

kös) tyka registrāti kai Reigā dzymusi, jo registrēsona be-

ja pēc dzimšonas, bet na pēc dzeives vītas.

Kai augšējo tabula rēda, tod dzimsteibu skaits pamo-

zam ir sleidējis uz leju vysā Latvijā. Latgolā tū ir īspai-

dējis navīn baltīšu kultūras īspaids, bet ari lelais izceļētē-

ju skaits nu Latgolas uz pērejim apgobolim, par kū seikēk

runa byus vālēk. Bet tai ka Latgolā vysu laiku tūmār ir

pastēvējis faktyskais īdzeivētēju pīaugums (nu 1921. g.
521 000 uz 567 164 īdz. 1935. godā), tod bārnu dzimsteiba,

proporcionāli jamūt, vysu laiku ir bejuse daudz leloka kai

pērejūs apgobolūs. Pīm., skolas vacumā (t. i., 8—14) bārnu

skaits 1935. g. Beja Vydzemē 40 060 (t. i., 9 bārni uz 100

īdz.), Kūrzemē 31 910 (resp. 10 bārnu uz 100 īdz.), Zem-

galē — 33 123 (nu tim Ilyukstē beja 8 444, tai ka uz 100

īdz. Zemgalē beja 10 bārnu, bet Ilyukstē 14). Latgolā ty-
mā laikā beja 87497 resp. 15 bārnu uz kotrim 100 īdzei-

vētējim.15)

*) Nu tim Ilyukstes apr. 1 444

**) Nu tim Ilyukstes apr. 1 238

15) Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935, 141. lp. Te var at-

zeimēt tū kuriozu, ka 1936. g. rudinī, plēves svātkūs Rēzeknē „va-

donis" K. Ulmanis svineigi pazinēja, ka proporcionāli īdzeivētēju
skaitam Latgolā školu asūt pat vairāk kai pērejūs apgobolūs. Te ar

gudru ziņu tyka nūstēdeits tai, it kai bārnu skaits uz 1000 īdzei-

vötöjim vysūs apgobolūs byutu vīnaids! Tei beja rupēkē statistikas

klaida, kaidu vyspöri var pasaceit nu tribines. Nasaverūt uz vysu

lelū školas bārnu skaitu Latgolā, Ulmaņa laikā socēs školētoju in-

stitūtu un orūdškolu likvidēšona Latgolā.
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Tautas izgleiteibas ziņā tys nūzeimoja, ka Latgolā uz

1000 īdzeivētējim beja vajadzeigs daudz vairök klašu kai

pērejūs apgobolūs. Latgolai ar Ilyukstes apriņķi tymā lai-

kā beja 95 941 školas vacurna bārns (t. i., 8—14), bet vysim

pērejim apgobolim bez Reigas — 96 549. Taitod šē vacurna

bārnu skaitlisko atteiceiba beja gondreiž 1:1. Pīskaitūt

klēt Reigu, atteiceiba beja 1:1,3. Cytim vērdim sokūt, kod

Latgolā dzyma 10, tod pērējā Latvijā tikai 13.

Tautas pīauguma atteisteibu var paanalizēt ari nu cy-

ta veidūkļa, pīm., cik bārnu dažaidūs apgobolūs ir dzimis

uz 1000 īdz. un ari cik bārnu caurmārā ir dzimis uz kotru

nūslāgtū lauleibu?

1935. g. Latgolā uz kotrim 1000 īdz. ir dzymusi 24

bārni, bet pērejūs apgobolūs (tur īskaitūt ari Ilyukstes

apr.) ir dzymusi tikai 13 bārni. Tys ir tē laika dzimšonas

koeficients. Dažaidūs godūs šys koeficients Latgolā ir va-

riējis sekūši: 1937. g. Beja 22, 1935. — 24, 1933. — 25,
1930. — 28 un 1925. g. 32. Taitod laikā nu 1925 — 1937

dzimšonas koeficients Latgolā ir bejis 25 — 26. Tys ir gon-

dreiž 2 reizes leloks kai pērējā Latvijā. Un jo nu tagad boļ-
ševiki sovā statistikā uz 1961. g.

16) uzrēda, ka vysā Latvi-

jā dzimšonas koeficients ir 16
— 17, tod tys nūzeimoj, ka

īdzeivētēju pīaugumu golvonā kortā dūd tikai Latgolā ari

tagad.

Šū styprü tautas pīaugumu Latgolā labi raksturoj ari

caurmāra bārnu skaits uz kotru nūslāgtū lauleibu. Pīm,

1930. g. vysā Latvijā beja nūslāgtas 17 127 lauleibas un

tymā pošā godā beja dzymusi 37 835 bārni. Tys nūzeimoj,
ka vysā valstī uz kotru nūslāgtū lauleibu īkryta 2 bārni.

Reigā uz kotru lauleibu tod beja apm. 1 bārns, bet Latgo-
lā — 4. Ivārojūt tū, ka na vysi atteiceigas tautas lūcekli

apsaprecej, kai ari tū, ka na vysös lauleibös dzymst bārni,
tod statistiķi ir izrēkinējuši, 17) ka, lai tauta pastēvātu, ir

napīcīšams, ka uz kotru lauleibu byutu vysmoz 3 bārni.

Jo nu caurmāra bārnu skaits uz kotru nūslāgtū lauleibu

16) Verls olūtu pi 12)! Par atseviškim apgobolim boļševiki ni-

kaidu īdz. statistiku nadūd, lai gon lūpu skaits teik uzdūts ari pa

rajonim. Tys nūzeimoj, ka īdz. vaicojumā jim ir kaut kas slēpams.
17).5a1. E. von Bulmerincq: Die zukünftige Bevölkerungsent-

wicklung in Lettland, Riga, 1935, 6. lp.
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Beja tikai 2 tod tys licynöja par lānu tautas izmēršonu.17a)
Bet tai ka Latgolā uz kotru nūslāgtū lauleibu dzyma 4

bārni, tod tys nūzeimoja, ka latgalim beja jöaizpylda iz-

mērstušēs tautas rūbi pērejūs apgobolūs.
Šei parēdeiba nabeja sveša ni baltīšu statistikim, ni

politiķim. Jau20-tajūs godūs, kod pīm. 1921. g. Latgolā vīn

beja dzimis vairök bārnu kai vysā porejā Latvijā (saleidzy-
noj augšejū tabulu), M. Skujenieks raksteja, ka pēc 40 go-
dim latgaļu pērējā Latvijā byus jau tikpat daudz kai bal-

tīšu. 18) Vālok, 1935. g. vöcu zynötmks Bulmerinks Skuje-
nieka dūmu beja pasacejis šaidim vördim: jo asimilācija
nabyus pīteikūši stypra, nūtiks vysas zemes pērlatgalizē-
šona (Verlatgalisierung). 19

) Un taidā veidā bailes nu lat-

gaļu īspaida ir radejušas daudz nataisneibu pret latgalim.
Nūslādzūt dzimsteibas statistikas analizi, izdareisim

vēļ mözu küpsavylkumu par īdzeivotoju dabeigū pīaugu-
mu laikā nu 1921. — 1937. g. Šymā laikā Latgolā caur

dzimšonu (atskaitūt mēršonu) īdzeivotoju skaits ir pīaudzis

par 107 987, pērejūs apgobolūs turpretim (tur īskaitūt ari

17a) Izmērstūšī apriņķi beja Madonas,Ventspils, Cāsu, Bauskas,
Valkas un Valmīras, kur 1935. g. Beja konstateita luterāņu skaita

sleidēšona uz leju pat leidz 2 %.

18) M. Skujenieks: Latvijas stat. atlass, 8. lp. runoj par tū

„negativü īspaidu", kaidu mozēk kulturālo Latgolā ar sovas lēlēs

dzimsteibas paleidzeibu atstēj uz Latvijas īdzeivotoju struktūru.

Par cik 20-tajūs godūs Skujenieks ir bejis atklāts, par tik jys šy-
mā vītā ir myglains. Kas ir tys „negativais īspaids"? Kas te ir īdzei-

votoju „struktura"? un kas te ir „mozökö kultūra"? Jo beja vīna

latvīšu tauta, tod kai „latvīši" varēja atstēt negativu īspaidu uz

„latvīšim"? Taidu volūdu taču nalītoj nivīnā zemē, kur ir runa par

vīnu tautu. Un tūmār ar šim meiklainajim vērdim Skujenieks ir

gribējis saceit, ka kaut kas apdraud tūs īdzeivētējus, kas nūsoka

voldūšū Latvijas nacionālisma byuteibu un nu tē izrytūšū politiku,

naatkareigi nu bolta voi sorkona režima.

19) Bulmerincq, op. cit. 20. lp. Baidūtīs nu latgaļu dabeigēpī-

auguma un latgaļu īspaida vysas valsts dzeivē, baltīšu politiķi ar-

vīn ir izlītējuši maksimalū diskreditēšonu un maksimalūs spaidus
pret latgalim. Vyss Latgolas nacionālisms un latgaļu kultūra bal-

tīšu zynētnē teik sistematyski apgaismoti greizi. Latgaļu volūdas lī-

tēšona teik izskausta vysim īspējamim leidzeklim. Un taisni latgaļu
zamēkē kultūra un sevis atzeišonas tryukums latgalisma nūlīdzē-

jim ir devis samārā lobus panākumus, kaut ari tys ir bremzējis
Latgolas kultūras atteisteibu. Latgaļu pārbēdzēji kūpā ar baltīšu

politiķim pi vysim režimim ir izgējuši tikai uz tū, kai mozynot Lat-

golas īspaidu Latvijas pārvaldē.
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Ilyukstes apr.) tikai par 73 754 (vysä Latvijā — 181 741.20)

Latgaļu pörsvors ar dabeigū pīaugumu (tikai t. s. Latgolas

apriņkūs) ir bejis par 34 233. Dabeigö pīauguma proporcija

storp Latgolu un pörejim apgobolim ir 10:7. Saprūtams,

Latgolas dabeigö pīauguma pörpalykums aizplyuda uz pö-

rejim apgobolim un turpynöja tur tēļēkū pīaugšonu. īdzei-

votoju bīzeiba uz vīnu kv km 1935. g. vēļ beja un palyka
šaida: Latgolā 30,6 Zemgalē 16,8 (šū skaitli cēle Ilyuk-
stes apriņķis), Kūrzemē 14,6 un Vydzemē 14,7 Latgaļu
skaita pīaugumu vysā valstī var nūjaust, matūt skotu ari

uz statistiku par katoļu skaita pīaugumu Latvijā. 1920. g.

Latvijā beja 375 227 katoli, bet 1935. g. jau 476 963. Tai-

tod 15 godu laikā pīaugums ir par 101 736. Tai ka katēļs
un latgaļs beja tikpat kai synonymi un tai ka Latgolas

īdzeivētēju pörpalykums aizplyuda uz pörejim apgobolim,
tod šēs 100 000 ir saistomas ar latgaļu dabeigū pīaugumu,

jo, kai mes redzējom, Latgolā tymā laikā beja davuse fak-

tyskū pīaugumu par 107 987.

V

Tautas pīauguma vaicējums ir atkareigs ari nu mēr-

steibom. Myrusüs skaits pa apgobolim laikā nu 1921. g. —

1937. g. ir bejis sekūšs:

Latgolā porejus apgobolūs vysa Latvija

1921. g. 8247 17 084

1922. g. 8563 18 990

1923 g. 8645 17 435

1924 g. 9372 19 027

1925 g. 9637 18 046

1926 g. 8672 18 885

25 331

27 553

26 080

28 399

27 683

27 557

1927 g. 9565 19 376

1928 g. 8594 18 705

28 941

27 299

1929 g. 8783 19 729

1930 g. 7955 19 155

28 512

27 110

20) M. Skujenieks, Latvijas stat. atlass, 10. lp.
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1931 g. 7763 19 128 26 891

1932 g. 7604 18 738 26 342

1933 g. 7497 18 822 26 319

1934 g. 8224 18841 27 065

1935 g. 7816 19844 27 660

1936 g. 8029 19 617 27 646

1937 g. 7741 20 342 28 083

Kai redzim, tod laikā nu 1921. g. — 1937. g. Latgolā
ir myrusi 142 707, pērejūs apgobolūs 321 764 un vysā Lat-

vijā 464 471. Tai ka tymā pošā laikā Latgolā beja dzymusi
270 694, bet porejūs apgobolūs 373 518, tod dzimsteibas

pörsvörs par mērsteibu Latgolā beja 127 987, bet pore-

jūs apgobolūs tikai par 51 754.2°a) Ari šei tabula rēda, ka

īdzeivotoju skaits Latgolā pasalelynoj 2,5 reizes ētrēk kai

porejūs apgobolūs.
Cytaidi mērsteibu koeficients uz 1000 īdzeivētējim

Latvijā ir bejis vysai stabils un ir turējis ap 14 (Latgolā

apm. 13,5, pērejūs apgobolūs apm. 14,5). Atteiceibā uz

1961. g. boļševiki Latvijā šū koeficientu ir uzrēdejuši tikai

uz 10—11. Tys ir natycami zams, bet nav naīspējams. Žāl

tikai, ka jī nadūd piļneigas statistikas par īdzeivētējim un

ka jūs uzrēdeitū koeficientu nav īspējams kontrolēt.

Jo ir mozēka mērsteiba, jo ir vairök vācu cylväku.
Tei ir vyspöreja parödeiba. 1935. g. tautas skaiteišonā Lat-

vijā beja saskaiteiti 85 cylväki, vacöki par 100 godim. Nu

tim Latgolā beja lelökö puse, t. i., 49 personas (Rēzeknes
apr. Beja 21). Ari proporcionāli lels tik vācu cylväku skaits

licynoj par tautas vitalitāti, jo, nasaverūtuz slyktēkumedi-
ciniskū paleidzeibu, kaida tod beja Latgolā, ļauds tūmār

sasnēdze īvārojamu vacumu. Te nadreikst aizmērst ari

tū parēdeibu, ka tautas vairums vyspöri nikaidu medi-

ciniskū paleidzeibu nameklēja.

VI

Un beidzūt kotras tautas īdzeivētēju pīaugumu voi

zudumu īspaidoj ari izceļosonas voi īceļošonas vaicöjums.
Izceļošona uz ērzemem voi īceļēšona nu ērzemem Lat-

vijas breivvaļsts laikā uz īdzeivētēju sastēvu nikaidu ra-

dzamu īspaidu naatstēja.*) Tūreiz nūzeimeiga beja vīneigi

*) Masveideigö lagtaļu izceļošona uz Sibiriju, par kuru šymā

gromotā stāsta kaids atsevišķs pētejums, beja nutykuse pyrms

Pyrmo pasauļa kara.
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īkšejo kusteiba, kod ļauds pērsacēle nu vīna apgobola uz

ūtru. 21)Šaidas īdzeivotoju skaita pārmaiņas sauc par me-

chaniskom pormaiņom (kai pretstots ir dabeigös pērmaiņas
caur dzimšonu un mēršonu). Latgolas un taipat ari pērejūs

apgobolu īdzeivētēju skaitu īspaidēja ari mechaniskēs pēr-

maiņas: jo nu Latgolas izceļoja kolpi, bet uz Latgolu tyka

syuteiti īrēdni. Šaidas mechaniskēs īdzeivētēju sastēva

pērmaiņas Latvijā natyka skaiteitas regulāri, bet tikai šod

un tod pi tautas skaiteišonom, tēdēļ ni izceļētēju, ni īceļē-

tēju skaits atteiceibā uz Latgolu nav drūši pērradzams. 22)
Drūši zynoms ir tikai tys, ka nu Latgolas ir izceļojuši krīt-

ni vīn vairök kai Latgolā īceļējuši. Pīm. nu IV tautas skai-

teišonas rezultatim 1935. g. ir radzams,ka laikā nu 1925. —

1930. godam, nasaverūt uz baltīšu īrēdņu īplyu_dynēšonu
Latgolā, nu tös ir atplyudusi 36 959 cylväki.

23) ~īdzeivotoj-

u kusteibas ziņā Ilyukstes apriņķis ir piļneigi leidzynöjis

Latgolas apriņķim", tai losoms IV tautas skaiteišonans ko-

mentarūs.23) Ilyukstes apriņķī izceļotojiir porsvorā par

īceļētējim, un šys apriņķis Zemgalei dūd2/3 nu vysa īdzei-

votoju pīauguma. Zemgales faktyskais īdzeivētēju pīau-

gums sasastödej a golvonā kortā nu īceļējušim laukstrodnī-

kim un šūs laukstrēdnīku bārnim. Cik nu Latgolas kotru

godu aizplyuda par laukstrodnīkim uz cytim apgobolim un

tur palyka dzeivöt, taida statistika nav vasta un nav ari

drūšu pīturas punktu, lai tū restaurātu. Izejūt nu 1935. g.

datim par laiku nu 1925. — 1930. g., Bulmerinks izceļošonu
nu Latgolas 5 godu laikā ir vērtējis uz 40 000, nu kē va-

rātu sacynöt, ka izceļošona byutu bejuse ap 8000 godā. Bet

tys ir tikai apmāram un tikai uz vīnu nūteiktu periodu.
Katoļu skaita pīaugums pērejūs apgobolūs nanūlīdzami ir

atkareigs nu īceļotējim nu Latgolas, bet galeigu atbildi na-

dūdari tys, jo 1) na vysi izcelötöji nu Latgolas beja tikai

katoli, un 2) sovs mozs īdzeivētēju pīaugums tur varēja
byut jau ari nu tur prīškā asūšim katolim (ogrēkim īceļo-
tojim voi ari idzymtim). Tai ka katēļticeigūs skaits Lat-

vijā laikā nu 1921. — 1935. g. Beja pīaudzis par 101 736 un

tai ka Latvijas statistika skaitēja, ka apm. puse nu tē kreit

21) „Latgola dud kolpus, Latvija — kungus" voi ari „kolpi nu

Latgolas, īrēdni uz Latgolu".

22) Sal. Bulmerincq, op. cit, 10. lp.
23) Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā, 16. lp.
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uz Latgolu un ūtra puse uz pörejim apgobolim,
24) tod izce-

ļotoju skaits nu Latgolas byutu bejis tikai 50 000. Bet kai

saceits, ari šei rēkinēšonas metode ir nadrūša. Vīns ir

skaidrys, ka pi mechaniskö īdzeivotoju pīauguma porejūs
apgobolūs īmesle ir meklējama Latgolā. Pīm. jo Vydze-
mē katoļu skaits laikā nu 1925. — 1935. g. Beja pīaudzis

par 9137, tod tū ir īspaidējuši īceļētoji nu Latgolas.
Jo nu vysā vysumä izceļoto ju skaits nu Latgolas ir

gryuši nūsokoms, tod Latgolā iplyudynötüs īrēdņu skaits

ir dīzgon vīgli pörradzams. Tai ka Latgolā pyrms Latvijas
laika luterāņu tikpat kai nabeja voi ari beja ļūti nīceigs

skaits, tod 1935. g. tautas skaiteišonā uzrödeiti luterāni jau
ir gondreiž tikai īceļējušī baltīši. Nasaudzeiga īrēdņu

īplyudynošona Latgolā beja voldūšēs politikas rezultāts,

un šei politika tyka pīkūpta arvīn spēceigēk. Lobu pēr-
skotu par īrēdņu īplyudynošonu Latgolā dūd sekūši skaitli:

1930. g. Ludzas apriņķī beja 1722 luterāni, bet 1935. g. jau
2096, pīaugums par 22 %. Rēzeknes apriņķī 1930. g. Beja
3351, bet 1935. g. 3752, pīaugums par 12%. Daugovpiļs
apr. 1930. g. Beja 20 721, bet 1935. g. 23 125, pīaugums par

12 %. Abrines apriņķī beja 1930. g. 12 702, bet 1935. g. ti-

kai 13 392, pīaugums par 5 %. Tai ka Abrines apriņķī beja
luterāni ari nu laikim pyrms breivēs Latvijas, tod tur pī-

auguma procents beja vyszamökais, jo tur bez mechaniskö

pīauguma beļa dareišona ari ar dabeigū pīaugumu, un tys
nabeja lels. (Ilyukstes apriņķī 1935. g. Beja 10 688 luterā-

ni un 22 573 katöli.24a)
Lelas mechaniskas īdzeivotoju pormaiņas socēs ar Lat-

vijas okupacijom. Okupācijas laiki ir nasuši īdzeivētēju
skaita samozynösonu, bet par tū tūmār tryukst drūšu sta-

tistisku ziņu. Caur apcītynēšonom un deportacijom 1941.

g. Latvija ir zaudējuse ap 35 000 īdzeivotoju. 25) (Šys zau-

dējums pa apgobolim nav zynoms.) Vyss deportātūs vai-

rums myra koncentrācijas nūmetnēs, taču kaida daleņa nu

tim ir tykuse ari atlaista. Pēc šēs pyrmös deportācijas II

24) Ceturtā t. skait. Latv. 1935, 81. lp.
24a) Ilyukstes apriņķī „luteranu voluda" tyka īvasta un nu-

styprynöta caur luterāņu bazneicu.

25) Šys skaitlis ir daudzynöts pa vysim kara un pēckara go-

dim un jēdūmoj, ka tys ir aptyveni pareizs. Nikaids primārs olūts

šūs datu pērbaudeišonai nav pīejams. Nav ari datu pa apgobolim.
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pasauļa kara laikā tyka izvasta mobilizācija. Cik ir ticis

mobilizāts un cik nu tim ir krytusi karā, ari par tū nikaidu

datu nav. Kaidreiz tyka rēkinēts, ka latvīšu leģionā 42 %

karaveiru ir bejuši nu Latgolas. Kara beigös jī lelokū tīsu

atsaroda Kūrzemē un kryta krīvu gyustä. Jūs tölökais lik-

tiņs nav pörradzams. Taipat nav pörradzams ari tūs tautī-

šu liktiņs, kas, karam beidzūtīs, uz napamatētu ilūziju pa-
mata turpynöja partizānu ceiņas dzimtines mežūs. Seiköku

datu tryukst ari par lelajom deportacijom 1949. g. 25. mar-

tā sakarā ar kolchozacijas sökumu. Bet kai tölök redzēsim,

caur boļševiku okupāciju Latvija ir zaudējuse ap 100 000

īdzeivotoju, kas pazuda deportacijēs un cytaidä veidā. Vy-
sas Latvijas apmārā nūzeimeigs īdzeivētēju atplyudums

nütyka ari caur 1944. g. emigrāciju uz Rītumim. Nu Lat-

vijas tod ir izceļojuši ap 100 000 īdzeivētēju (īskaitūt leģio-

nārus). Tam klēt var pīskaiteit ari ogrēk nūtykušū vöcu

tauteibas repatriāciju nu Latvijas. Taitod īdzeivotoju skai-

ta mechaniskös pērmaiņas ir bejušas vysai lelas.

Cik latgaļu varātu byut trymdä, uz tū piļneigi drūšas

atbildes nav. ~Pēc tycamim olūtim" presē ir pījemts ru-

nöt par 10 000 katoļu trymdä, bet tai ka baltīšu katoļu
skaits ir ļūti nīceigs (tikai daži symti) un latgaļu ari naasūt

vairök par 7000, tod jösacynoj, ka latgaļu un katoļu sek-

tors trymdä ir vöji reprezentāts.
Kaids tagad varātu byut īdzeivotoju sastövs dzimtinē?

Kaida tur varātu byut atteiceiba storp latgalim, baltīšim

un dažaidom cyttautu minoritātēm? Pi vysa tö, kas ir sa-

ceits īprīkš aprodeitajā analizē, sovu nalelu pīturas punktu
te dūd ari vyspörejö tautas skaiteišona Krīvijā 1959. g.

26)
Pēc šēs statistikas datim, Latvijā asūt 2 093 458 īdzeivētēji.
Nu tim 1 297 881 asūt latvīts (nu kurim 565 508 veirīši un

732 373 sīvītes). Sīvīšu pērsvors storp latvīšim taitod

1959. g. Beja par 166 865 (1935. g. sīvīšu pērsvors Latvijā
beja par 126 400. Taitod uz 1959. g. karā ir krytusi voi ari

caur apcītynēšonom un izsyuteišonom zuduši ap 40 000 vei-

rīšu.). Tölök nu krīvu statistikas ir losoms, ka 19 023 lat-

vīši naprūt latvyski, bet tikai krīvyski. Taitod tī ir nu Krī-

26) Itogi vsesojuznoj perepisi naselenija 1959. g. Latvijskoj
SSR. Centraļnoje stat. upravlenije pri sovete ministrov SSSR.

Moskva 1962.
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vijas īplvudušī latvīši. Tai ka 1935.g. latvīšu beja 1 472 612,

bet 1959. g. tikai 1 297 881, tod latvīšu skaits dzimtinē ir

sasamozynöjis par 174 731. Šam skaitļam klēt vēļ jēpīskai-
ta tēs 19 000 īplyudušūs latvīšu izcelsmes krīvu, kas īt uz

latvīšu konta, tod iznēk, ka bez tim 100 000 īdz., kas at-

plyuduši uz rītumim, un bez tim zudušajim 40 000 veirī-

šim vēļ ap 60 000 ir zudis dažaidēs Krīvijas koncentrācijas
nūmetnēs. Bez tam Latvijā ir stypri pīaudzis krīvu un

boltkrīvu skaits: pyrmüs ir uzrēdeits 556 448, ūtrūs —

61 587 (2183 runojūt tikai vītejā volūdā). Saleidzynojüt ar

Latvijas naatkareibas laiku, t. i., 1935. g., kod jūs beja tikai

206 499, krīvu skaits ir daudzkēršējīs, bet boltkrīvu — du-

bultējīs (1935. g. jūs beja tikai 26 867). Taida ir vyspörejö
statistika par Latviju. Tai ka nikaidas lokālos statistikas

pa apgobolim nav, tod šei krīvu statistika mums nikö vai-

rök ari nadūd.

Jo nu mes raugomēs uz tim (opolūs skaitļūs) 1 300 000

latvīšim, tod nav gryuši sprīst, cik tur tagad var byut lat-

gaļu un cik baltīšu. Jo nu Latgolā laikā nu 1921. g. —

1937. g., t. i. 17 godu laikā dzimsteiba pērsnēdze mērsteibu

par 107 987(kas nateišiarikatēļticeibaišymā laikā deve pīau-

gumu par 100000), tod mes varim drūši sacynöt, ka šys pī-

augums ari turpmokajūs 15—16 godūs ir bejis tikpat lels,

jo vēļ na leloks. Apstökli tautas atteisteibai nu 1937. g. ir

bejuši apm. leidzeigi kai Latgolā, tai pērējā Latvijā, pi kam

mechaniskais atplyudums ar trymdu leloks ir bejis nu ri-

tumuLatvijas kai nu Latgolas. Dabeigö pīauguma ceļā lat-

gaļu skaitam pādejūs 25 godūs beja jöbyut pasalelynöju-
šam par 150 000 cylväku. Skaitūt klēt marginalu nu Vyd-
zemes austrumim un Augškūrzemes (un atskaitūt vysas

asimilācijas) latgaļu skaitam dzimtinē tagad jöbyut uz

600 000 — 700 000 cylväku.
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M. Bukšs

MYUSU TAUTAS IZPLATEIBA SENŌTNĒ

(Prīkšlasejums LPI atklošonas svineibos

Minchenē 1960. goda 2. augustā.)

I

Vaicējums par tautas izplateibu ir ļūti sarežgeits. Tö

apgaismēšonai, par cik tys ir īspējams, tyulen ir jösöc dūt

nūrūbežojuši paskaidrojumi: 1) kas ar vördu tauta teik

dūmots, 2) par kaidu laikmatu ir runa un 3) kaidā vērzīnī

tautas izplateiba teik maklāta.

Ar vördu tauta šymā gadejumā es apzeimeju navys

vysu tagadējos Latvijas tautu, bet gon vydslaiku Latvijas

resp. Latgolas tautu, kurai tautas un volūdas jēdzīni ty-
mā laikā sadzās un veidoj vīnu vīneibu.

Laikmats, par kuru es grybu runöt, ir aizvēsture, bet

tūmār na tiktēļ ejūša, ka tei aizītu pat leidz kaidam indo-

eiropīšu pyrmvolüdas stovūkļam. Myusu tautas nūsau-

kumu pamatā ir sakne lat, kas sastūpama desmitem da-

žaidēs variacijös gon grēku, gon latiņu nūsaukumūs (lato-

fagi, latobrigi, Latija, latini, un tauta latoviki ir bejuse

pat pi Donavas).Dažim šaidim vördim un nūsaukumim va-

rātu byut tyva radnīceiba ar myusu tautu aizvēsturē, bet

tam vysam tūmār ir jēīt sacyn, meklē jūt konkretökus pī-
turas punktus ap raksteitös vēstures sēkuma laikim, tai

apm. nu 6. g. s. leidz 15. g. s. pēc Kristus.

Vērzīņs, kaidā tautas izplateiba teik maklāta, ir aus-

trumi. Materiāli — golvonā kortā vītu un personu vördi,

kurus palaikam var ilustrēt archeologiski atrodumi un

fragmentāros chroniku līceibas, un eventuāli cyti doku-

menti.

Reizē es grybu pasvītrot jau nu poša sēkuma, ka,

meklejūt pēc tautas izplateibas senotnē, nav izmontojami
vītu nūsaukumi nu torn kolonijom, kas ir rodušēs, latvī-

šim izceļojūt uz austrumim 19. un 20. g.s. Modernos tautīšu

kolonijas austrumūs nu šē pētejuma ir piļneigi jēizslādz,
.un tū nav gryuši izdareit, jo tös jau vacokajūs olūtūs ni-

kur nafigurej un navar figurēt.
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II

Kod nu tai pörs včrdūs asam nūsprauduši ejamö ceļa
vērzīni, ir napīcīšami raksturot, par cik šys ejamais ceļš

jau ir sagatavots resp. pastösteit par tū, kaids te ir pētnī-
ceibas dorba izejas stovūklis. Un te nu ir jökonstatej, ka

šys ceļš vēļ ir tikai laužams. — Lai tū paskaidrotu konkre-

tēk, ir jēmiņ daži fakti nu tē, uz kaidim pamatim myusu
vēstures un volūdas pētnīceiba sovā pastēvēšonas laikā ir

baļstejusēs. Un golvonais pamats te ir vöcu nudybynötös
vēstures un volūdas pētnīceibas tradicijas.

Pēc vöcu vēstures tradicijom,Livonijasordeņs beja īkarē-

jis vysu myusu resp. vydslaiku Latgolas zemi, un ar ordeņa
rūbežim austrumūs asūt sakrytuši ari myusu tautas et-

nogrāfiski rūbeži. Tei ir lelö vösturyskö klaida, kas ek-

sistej leidz myusu dīnom un kuras sagraušona praseis

daudz pyulu un publicitates taisni tēdēļ, ka tei ir par
daudz ilgi valdejuse, un ari tēdēļ, ka uz tös vēļ šudiņ bol-

stös lelas varas un lelas autoritātes, kuru vördus örzemu

zynötne jau uzjam piļneigi nakritiski. Pīteik, ka tū un tū ir

sacejis Bīlenšteins un Endzelīns, un ar tū jau līta dareita.

Lelökais un liktineigi autoritatīvais dorbs par myusu
tautas izplateibu ir Augusta Bīlenšteina dorbs: Die Gren-

zen des lettischen Volksstammes und der lettischen Spra-
che in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert (Spb 1892).
Bīlenšteins bolstös tikai uz Henrika chronikā mynätajim
senejūs latvīšu resp. latgaļu apgobolim un ceņšās pīrēdeit,
ka jau 13. g. s. storp latgalim un krīvim etnogrāfiskais rū-

bežs byutu bejis tys, kas pazeistams tagad uz vysom jau-
nus laiku Latvijas kartēm. Tys asūt dabeigs rūbežs, pi ku-

ra asūt bejis ērti nūstēt dividažaidom tautom.

Kemps šim Bīlenšteina īskotim napikryta, uzrēdeja
vīnu ūtru lobu pretargumentu, bet tai ka Kemps nivīnas

zynötniskas publikācijas šymā vaicojumā nasagatavöja,

jö uzskoti palyka tikai irüsynöjums cytim pētnīkim *). Bet

jys pats kai navālamu uzskotu paudējs sovas myuža dī-

*) Ir zynoms tūmār, ka sovas dzelves pādejūs godūs Kemps
ir strödöjis pi senejēs Gersikas valsts problēmu rysynösonas un ka

jam ir bejuse sova tlsa vērteigu materiālu un manuskriptu. Kur tī

ir palykusi pēc jö növes, pagaidom tys nav zynoms. Jys ir miris

izsyutejumä, Tomboļskas apgobolā 1953. g.
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nas pabeidze koncentrācijas numetne, Tomboļska, Sibi-

rijā.

Endzelīns, kam beja vysas īspējas revidēt Bīlenšteina

īskotus, bet kas tūmār turīs pi krīvu školu tradicijom, šy-
mā vērzīnī nav darejis itiņ nikē. Var pat saceit, ar sovu

klusu cīsšonu jys pat ir līku reizi pastyprynöj is Bīlenšteina

teoriju pareizeibu. Un prūti: sovā lelajā „Latviešu valodas

gramatikā", kur jam beja jērunoj par tautu, kas ir šēs vo-

lūdas nesēja, un jēaprēda šēs tautas izplateiba, jys apsa-

mfrynoj tikai ar lakonisku frāzi:,,Tagadējās Latvijas robe-

žās 12. g. s. dzīvoja latgaļi, sēļi, zemgaļi, lībji un kurši." Bet

voi tagadējo Latvija sakreit ar tē laika etnografiskū Lat-

viju, par tū jys klus. Voi tagadējos myusu volūdas izpla-
teiba sakreit ar myusu volūdas izplateibu senētnē, par tū

Endzelīns narunoj. Voi jys patīši nikē nav dzērdējis par

daudzajim myusu vītu vērdim austrumūs? Gondreiž na-

sagrib ticēt. Dēļ autoritativa zynötnika tys byutu napīdū-
dams tryukums. Bet jamūt vārā tū, ka volūdas vēsture

nibyut nav Endzelīna styprö puse, — jys ir tikai volūdas

tagadējo stēvūkļa apraksteitējs, pi kē jam ari vysi nū-

palni, — byus saprūtams tys, ka jē gramatikā ir pulka

vēsturysku tryukumu un oplomeibu.Te klēt nēkari jē poli-
tiskos simpātijas un antipātijas. Lai ņyu kai, pi myusu tau-

tas izplateibas pēteišonas pi Endzelīna atbolsta nav, drei-

žēk nateišs traucējums.
Na daudz lobēks stēvūklis ir ari vīnā nu modernajim

vēstures dorbim, kas ir izdūts 1954. g. Tys ir vöcu vēstur-

nīka Manfrēda Hellmaņa dorbs „Das Lettenland im Mit-

telalter". Tai kai tys lītai atbylst, Hellmaņs ar latvīšu ze-

mi vydslaiküs apzeimoj senejū Latgolu. Bet kur ir sene-

jī Latgolas rūbeži, uz tū Hellmaņs jaunas atbildes na-

dūd, kaut ari cytaidi Latgolas un latgaļu vaicojumūs jys
jau ir krītnu sūli uz prīšku, saleidzynojüt ar cytim vēs-

turnīkim un volūdnīkim. Cytaidi jys bolstös uz Henrika

chronikas un ordeņa daudzynötim rūbežim un lelu klaidu

vēļ ir izdarejis ar tū, ka, byudams krīvu olūtu īspaidā, Jer-

sikas Vysvaldi ir nūsaucis par Vsevolodu, lai gon chro-

nists Henriks jū sauc par Vysvaldi.

Myusu kaimini lītovīši, cik zynoms, ir gon interesēju-
šīs par sovas tautas izplateibu austrumūs un sovūs pēteju-
mūs tykuši daudz tēļēk par mums, bet nikaidi leloki stan-
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dartdorbi vēļ nav zynomi. Buga baltu vītu vördus austru-

mūs ir pazinis it labi, bet jys pīdarēja tai ģenerācijai, kas

vēļ stypri stēvēja krīvu zynötnes īspaidā un nu radikālas

lītu skaidrēšonas atsaturēja,

Pi mums tautu izplateibas vaicojumūs vēļ ir tikai pyr-

mī mēginējumi. Lai vaicöjumu, kai soka, uzturātu syltu,

par tū ir rakstejuši prof. L. Latkovskis, B. Briška, O. Ru-

paiņs, V. Cybulskis un šūs ryndu autors.

Par latvīšu un leitovīšu austrumu apgobolu liktinim

ir rakstejis ari vēsturnīks Stalšans, bet jö dorbs ir bogöts
ar faktiskom klaidom, un jys golvonā kortā runoj par cent-

rālēs Latgolas un tagadējos Leitovas austrumu nūvodim,
kur lelokos brīsmas nav vys atradis pērkrīvēšonā, bet pēr-

pūļēšonā. Stalšana dorbs zynomä mārā ir preses siļdejumu
rezultāts, kas stypri vīn bolstēs uz kaidreizejēs propagan-
das par „Latgolas latvyskēšonu", par ~pūļu brīsmom" utt.

Preses ziņu rezultātā jys pījam, ka myusu tautas izplatei-
bai vajadzējis byut leidz Polockai, — tū jys golvonā kortā

bolsta uz dažaidu lobās grybas pētnīku izteicīnim, bet sis-

temātiski izströdötu pīrēdejumu tūmār jam ir moz. Taidā

veidā ari šys dorbs moz kū dūd pētejumim par myusu tau-

tas izplateibu senētnē.*)
Šam pētejumam ir vajadzeigi pyrmolüti. Ir vajadzeigi

autentiski pīturas punkti, nu kurim var taiseit zynomüs

slēdzīņus. Un šaidi autentiski pīturas punkti ir 1) vītu un

personu vördi, 2) chroniku līceibas un 3)archeologija ar et-

nogrāfiju.

111

Mums tagad nav īspējams apbraukēt austrumu apgo-
bolūs aiz Latvijas rūbeža, vārot turīnes ļauds un pēteit jūs
pagētni. Ir ari lels vākojums, cik daudz mes sovas tautas

atlīku tur atrostu. Rusifikācijas dzērnovas ir bejušas cītas

un smogas, un tēs ir molušas godu symtim ilgi.
Bet — mes varim paceļot pa mums interesejušim ap-

gobolim taidim, kaidi tī ir bejuši pyrms godu symtim. Ir

*) Seikoks Stalšana dorba raksturojums atrunams munā re-

cenzijā „Dzeivē", 38. nr., 21. lp.
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taču vāci dokumenti. Ir vācas zemes grömotas — „pisco-

vyje knigi", ir vācas kartes, un lai ari cik tös ir napiļnei-
gas, tūmār tur šū tū varim atrast.

Pīm. vēļ 16. g. s. Novgorodas apgobola zemes grömotös

ir daudz taidu vītu vördu, kaidi ir atrūnami ari tagadējā

Latgolā. Pīm. Auguli, Birili, Bēbani, Cērpine, Cyblova

(Cybla), Cyukova, Degšas, Dekšinīki, Dekteri, Eglīne, Rai-

baļas, Kailysgols, Kozuly, Kokorova, Kolpačnīki, Kolpi,

Kolupe, Komanova, Konāni, Kērba, Kērsova, Korstāni,

Kösova, Kūkova, Kulagols, Kuprova, Kuraši, Latgolā,

Lempi, Lynova, Lītova, Lobāni, Lobözy, Lögi, Lubna,
Lubāni, Ludza (Lutea), Miglina, Melšas, Nau-

daslakši, Öbelcova (Obeļova), Opši, Opšīnas, Obrynj (Abri-
nes), Opari, Opoly, Örini, Örgola (Örgali), Osni,Otola, Pērti-

nīki, Plaukova, Pūdvšova, Pupova, Ragali, Raikova, Rat-

nīki, Rogali, Rogi, Rogova, Rubyni, Rudni, Seglineica, Ser-

pine, Skubeneica, Slūtnīki, Soikini, Sola, Solöna, Styglo-
va (Stuglevo), Surikova (Surikino), Tūmalīši, Tyulova,
Yudrine (Udrina), Udusola, Vagali, Vepri, Vydgola, Viļaka,
Zorāni, Zuji utt.

Kod mes šaidus vördus dzērdim, tod līkās, ka mes

braucam ar pērstu pa Latgolas karti un losom vītejūs nū-

saukumus. Un tūmār tai nav. Es te pasvītroju, ka šī vītu

vördi ir tikai nu Novgorodas apgobola un golvonā kortā nu

Derevas resp. Diervas pjatinas (par ~pjatinom" kaidreiz

sauce Novgorodas valsts nūvodus). Ari ērpus Novgorodas
apgobola zīmeļu sektora ir atrūnami myusu vītu vördi.

Vacö Tölova kaut kod ir stīpusēs leidz Pliskovai. Un ari

vörds Pliskova nav nikas cyts kai ar slavysku metatezi

pörveidöts vörds „pilskolns". Uz šaidu varbyuteibu ir nū-

rēdejs pat Rykovs sovā gromotā ~Drevnosti Latgalii", ku-

rā jys aizröda, ka Latgolā, Rēzeknes apriņķī, kaut kur pi
Maltas asūt vīna Pliskova, kū vītejē tauta saucūt par ~piļsk-
olnu". (Rykovs, 17. lp.)

Pliskovas apgobola vītu vördi ir napēteiti. Tūs zyno-
mā mārā ir pörsejöjis B. Briška, bet jē rezultāti vēļ nav

pīejami.
Krīvi mīl vysu pörsaukt, un voi jaunajūs laikūs nu va-

cajim latgaļu vītu vērdim tur vēļ ir kaut kas palicis, par
tū ir gryuši sprīst. Saprūtams, poša tauta ir pörtautöta, bet
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myusu volūdas atlikās ir palykusas pat turmes krīvu vo-

lūdā.

Novgorodas apgobolā ir palykusas volüdnicyskas īpat-
neibas, kas licynoj par lelas latgaļu masas saplyusšonu ar

krīvim. Pīm., sīnu jī nasauc vys seno, bet sino,

nu kö ari upe Sīnēja (Siņaja) nav vys Zylupe, kai

tū naprašas iztaiseja Latvijā, bet gon vacö latga-

ļu sīna upe — Sīnoja (pi Leitovas rūbeža ir Sien-

upe). Tölök — novgorodīši nasoka pachatj, bet

oratj **) — nu myusu vörda art(oröjs). Darbeibas vördim

novgorodīši nalītoj garös krivyskös golūtnes, bet eisös, at-

bylstūši baltu volūdom pīm. ~on igrat" (igrajet), „on du-

mat" (dūmoj, dumajet), ~my umēm" (prūtam — umejem).
Novgorodīšu ~cokaņje" (runēšona ar c) ir ari baltu atlikās

cjasto = cēški utt. Taipat novgorodīši ir paturējuši baltu

instrumentāli ar golūtni -am (-om) daudzskaitlī pīm. ~snim-

i viļam" (nūjem ar sokumim), ~chodjat s pisnjam" (īt ar

dzīsmem), ~s rukam" (ar rūkom) utt.Diftongu ou narunoj vys

kai eistī krīvi ov (of), bet tikai ou pīm., korou, zubou, prauda
utt., kas ir tipiska baltu izruna šam diftongam. Cītū 1 palai-
kam izrunoj kai v pīm. šol — šou, volk — vouk, stol — stou

( šei parēdeiba ir pazeistama ari Latgolā, kur palaikam šo-

ka koūns (kolns), moūka (molka), myuti (mylti) etc. Vys-
klīdzūšokē parödeiba Novgorodas dialektā tūmār ir latga-

ļu īpašeibas vördu sistēmas atlykums. Kai zynoms, baltim

ir divejaidas īpašeibas vördu golūtnes: nanūteiktē un nū-

teiktö. Obas ir tykusas un teik plaši pīlītētas. Slavim na-

nūteiktē voi ~eisē īpašeibas vördu golūtne" ir tikpat kai

zuduse. Tei var pasarödeit pi īpašeibas vērdim tikai iztei-

cējā (t. i., predikativi), bet nikod pi lītas vörda kai apzei-

mātojs (t. i., adjektivi). Pīm. myusu izteicīņs ~loba dīna"

pi slavim nav tulkojams, pi jim byus tikai ~lobē dīna".

Bet novgorodīši, pretēji vysim slavu lykumim, soka ~zla
sobaka" (vajadzātu „zlaja sobaka"), ~boljšo selo" (vajadzā-
tu — ~boļšoje selo), ~drevenski izby" (vajadzātu — ~derev-
enskije izby"). Šei parēdeiba atbylst baltu volūdu īpašei-
bas vördu lītēšonas gorām, bet na slavu. Šēs naslavvskēs

parödeibas krīvu volūdā ir spākā golvonā kortā Novgoro-

**) Sal. pirn., Cernych: Istoričeskaja gramatika ruskogo jazy-
ka, Moskva 1952, 17. — 20. lp.
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das apgobola rītumūs. Austrumu dāļā tos pazyud. Un tys ir

pareizi, jo latgaliski vītu vördi ir golvonā kortā Novgoro-
das apgobola rītumu daļā (uz rītumim nu līmeņa azara),
kur kaidreiz dzeivöj a latgaļu cilts pīdareigī.

Taitod latgaļu pādas Novgorodas apgobolā ir navīn ar

vītu vördim, bet ari ar sevišķu volūdas īspaidu krīvu vo-

lūdā, kas izapauž Novgorodas dialekta īpatneibos. Bet

— kai pastyprynöjums tam vysam — ir ziņas ari par myu-
su tauteibas kēnenim Novgorodā, par kū byus runa tölök,
kod byusim pasavāruši uz vītu vördim Polockas apgobolā.

IV

Polockas *) apgobols nav nabadzeigöks ar latgaļu vītu un

personu vördim. Pīm., Ancāni, Apareni, Bārtuli, Bēleni,
Bērniki, Biruli, Biteniki, Blusova, Bobry, Bobuli, Bogo-

tury, Bokony, Bološi, Boltyni, Bordini, Boreiki, Būdani,
Burlaki, Cibini, Čivuni, Čuprova (Kuprova?), Dauguļi, Du-

dari, Dundery, Duplevo (Dubļova), Dyuno, Dyunokla, Dyl-
ny (Dzylnas?), Dyumani, Ežoneica, Gaidalova, Gaiduki,

Goldašy, Geidani, Gorkulino (Garkuly), Grebeži, Gribuki,

Gribuni, Gruzdi, Gubani, Gūdova, Gultasvecs, Istra, Ka-

zines, Kazuši, Kalnišķi, Karaši, Korklinovo, Keiseli, Klēt-

čino, Klibāki, Kokorovo, Kolpino, Kolpadryva, Kolpasaty,
Koluški (Koluži), Kortani, Kostives, Krāsleviči, Krivani,

Kūzulova, Kukoli, Kukonosy (Kūkanojs), Kumeļi, Kurmu-

-11, Labeiki, Lakši, Lapines, Latygova, Latygolova, Leme-

šova, Lukaši, Lipniki, Litauniki, Lobani, Lobasova, Lyn-
dani, Matuli, Medinkova, Medišova, Mežakova, Meljni, Mi-

gova, Misniki, Mozuli, Nagļi, Nazīši, Obeli, Obši, Oka, Ola,
Opugi, Osveja (Sveja), Padari, Pastry, Pelēči, Pelniki,
Pleikas, Ploti, Punduri, Pūdovneica, Pūdi, Pūdanovskoje,

*) Ari pats vörds Polocka nav slavu vörds. Šam vītu vördam

ir bejis ļūti daudz dažaidu skaidrojumu, bet maņ līkās, pareizö-
kais byus tū vest sakarā ar myusu seņču apzeimējumu „lati" —

„loti". Tod šys vörds byus analogs ar „Lotu-gola" un kaidreiz byus
izavēris tai: „po-lotu-sk-a". Kai vārdā Lotugola (ari Latygola) tai

Polotuska eisais, nauzsvārtais v izzuda, kam pīrēdejumi ir krīvu vo-

lūdā un raksteibā, un palyka„Polotsk(a)". Tai ka prīdēklis po- nūzei-

moj „aiz", tod polotska ir vīta aiz eistēs lotu (resp. latu) vītas, tai-

tod „palatvīšu vīta".



195

Pupas, Puplova, Pureniški, Puslēči, Putrāni (Putrino), Pu-

ša, Rāzna, Raipole, Rancani, Rasnī, Ratova (Ratnīki), Ryu-

čani, Roskoši, Rubyni, Rudāki, Rudziki, Rutki, Saveiki,
Sameni, Svili, Seikali, Skrebeli, Skujevo, Slinkovo,

Streikāli, Sūdniki, Sunica, Surikino (Surikova), Sedelniki,

Truli, Truši, Uglova, Užāni, Upa, Udovina(Udinīki), Ušino,

Vaivodi, Veleni, Vepri, Vobol (Vabales), Vorkali, Vornova,

Voskani, Vylkova, Zvoni, Zverbuli, Zimniki, Zyrgi, Zuji,
Zagary (Zogori), Žurki (žurkas).

Taida byutu pazeistamöküs vītu vördu izvēle nu Po-

lockas apgobola. (Seikēki nūrēdejumi par olūtim ir munā

gromotā „Latgalu volūdas un tautas izplateibas problē-

mas".)
Lai ari kai šī vördi ir aizpleivurēti ar pagötnes even-

tualajom pērmaiņom, bet it sevišķi ar krfvyskös raksteibas

tryukumim, mes tūmār nanūlīdzami aiz tim varim sare-

dzēt myusu volūdas pīminekļus un varim par tim pamatoti
vaicöt: kai jī tur rodušīs? Kai myusu vītu vördi ir rodušīs

Novgorodas un Polockas apgobolūs? Na jau cytaidi, kai ti-

kai ar pastöveigu myusu tautas dzeivēšonu šymūs apgo-
bolūs. Ka šymūs apgobolūs ir bejuši myusu īdzeivētēji, kas

vacajom Pliskovas, Novgorodas, Polockas un pat Moskvas

vaļstim ir davuši pat šovus kēneņus, tū var aplicynöt ari

raksteitös vēstures fragmenti.

V

Myusu nacionālos vēstures vaicējumim krīvu chroni-

kas var paleidzēt ļūti moz voi pat nimoz. Krīvu chronikēs

ir tikai krīvu veidūkli, un tai ka Novgorodas un Polockas

valstīs agri par vērsvolūdu īsaspīde pareizticeigēs baznei-

cas volūda, seņbulgaru volūda, kurā tyka raksteiti vysi
oficiāli papeiri, tod vysi personu un lelokū tīsu ari vītu

vördi krīvu chronikös ir pērsaukti. Šei pērsaukšona ir ilgi

maldynöjuse myusu pētnīkus un radejuse prīkšstotus, it

kai storp Novgorodas un Polockas kēnenim myusu tautīši

nimoz nabyutu meklējami. Bet tai tys nav. Daži najauši
atrodumi te uzbur vasaļu mudžekli problēmu. Un te es

grybu pasakavēt pi pērs detaļom, kas dēļ mums ir pavysam

sensacionālas.Vīnu taidu problemom bogētu detaļu dūd se-

nais islandīšu vēsturnīks Snorre Sturlusons, ūtru — vysim
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pazeistamais krīvu vesturnīks Karamzins (1766—1826) so-

vā dorbā „Istorija gosudarstva rossijskago" (1816—1829).

Söksim ar pyrmü! SNORRE STURLUSONS (1178—

1241) ir bejis īvārojamokais islandīšu rakstnīks, vesturnīks

un politiķis vydslaikus. Jö chronika saucās HEIMSKRIN-

GLA. Tei ir svoreigs vēstures olūts, daudzkört tulkota un

daudzkört citāta. Jö pīzeime par Novgorodas kēneņu Vys-

vaļdi skaņ: ~Hit sama kvolld kom dar annar kongur / sa

er het WISAWALDUR auzann or Gardarike / sa for at bi-

dia hennar". Yydslaiku latiņu volūdā: „Forteeodem ves-

pere etiam illuc pervenerat alius ex Gardarikia regulus,
cvi nomen erat Visavaldus, reginae (Sigridis) matrimonium

sollicitaturus". Un myusu volūdā tys skanātu: ~Tymā po-

šā vokorā īsaroda ari vīns cyts kēneņš, vērdā Vysvalds nu

Gördarikes (t. i., Novgorodas), lai byldynötu kēnenīni".

Citāti jemti nu ~Heims Kringla eller Snorre Sturlusons

Nordlāndske Konunga Sagor Sive Historiae Regum Sep-
tentrionalium, a Snorrone Sturlonide -patrio sermone an-

tiquo conscriptae etc. Johann Peringskiöld, Stockholmiae

1697.

Ni seņislandīšu, ni skandināvu vördi nasasöc ar vy-,
bet tikai ar skaņu savīnojumu vi-, tēpēc navar zynöt, kai-

da eisti ir bejuse vörda Vysvaldis izruna. Henrika chroni-

kā šys vörds (navys šys kēneņš) ir daudzynöts vysaidös
versijös: Wissewaldus, Wyssewaldus, Wissewalde,. Wisce-

walde rex de Gercike (Heinrici Chronicon Livoniae ed. L.

Arbuzov &A. Bauer, Hannover 1955). Svörsteiba šo

vörda raksteibā licynoj par metafoniju. Pamatā ir vacs

sugas vörds vysuvaldis.

Novgorodas kēneņš Vysvalds ir braucis preceibös pi
zvīdru kēnenītes Zigridas Stūrrēd (Storrād), kura sovā ze-

mē ir vaļdejuse ap 1000. g. Pēc teikas, Novgorodas Vys-
valds te ir ticis nügalynöts reizē ar ūtru precinīku, Norvē-

ģijas kēneņu Haraldu. Vālēk kaida cyta normaņu kēne-

nīte Ingegērda ir bejuse pracāta ar Novgorodas Jaroslavu,

un jim bejuši dāli: Valdemārs (1020 —1052), Vissavalds

(dz. 1030. g. un vaidējis 1078—1093). Šys te ir cyts Nov-

gorodas Vysvalds, vaidējis cytā laikā un pi Snorres Stur-

lusona daudzynöts cytā sakareibā. Taipat krītni vālok ir

dzeivoj is Henrika chronikā daudzynötais Gersikas kēneņš
Vysvalds (13. g. s. sēkumā).
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Tikdaudz par Novgorodas un Latgolas kēnenim Vys-

vaļžim. Tai ka islandīšim vörda Vysvalds nav un tai ka is-

landīši personu vördus vyspöri nav tulkojuši, tod ir skaid-

rys, ka te atzeimātais Vysvalds ir patīši saucis par Vys-
vaļdi, bet na par Vsevolodu, kai tys teik raksteits krīvu

chronikös, kas vysus personu vördus dūd tikai slavyskä
versijā.

Bet nu pasaversim uz kaidu rakstureigu pizeimi pi Ka-

ramzina!

Pi Karamzina jö Krīvijas valsts vēstures olūtu re-

gistrūs ir daudz oriģinālu nūrēdejumu, un tur ir atrūnams

kaids teiri sensacionāls izroksts nu vacajim archivu mate-

rialim, kas tagad vairs nav pīejams un kū moderno Krīvi-

jas vēsture ari piļneigi nūklus. Un prūti: Krīvijas caru —

Jurjev-Romanovu dynastija bolstös uz vīna nu latvīšu

ciļtstāvim. Līta taida: 1287. g. nuPryusijas īnēcis kaids

VIDVUTS ar sovim divi dālim, klivis par Moskvas caru,

pījēmis kristeigū ticeibu — pravoslaviju un saucīs par Jo-

annu. Par šū faktu Karamzins runoj sovas vēstures II sej.,
58. lp. (1842. g. izd.) un vēļ tē poša sējuma pīzeimēs, 26. lp.
Tur īraksteitais teksts skaņ:

~V rodoslovnych knigach skazano, čto Andrej Ivano-

vič Kobyla . . . odin iz potomkov pervago carja Latyšskago,
Vidvuta, čto sei knjaz (Joann) vyjechav k nam s dvumja

synovjami krestilsja v 1287 godu i byl nazvan Joannom".

(Ģenealoģijas grömotös ir saceits, ka Andrejs Joņa dāls

Kobyla ir vīns nu pyrmö cara, latvīša, Vidvuta, pēctečim
un ka šys kņazs ar divi dālim, izbraucis nuPryusijas, pi

mums kristejēs 1287. g. un tyka nūsaukts par Joannu".)
Pasekojūt tölök caru ģenealoģijai, kas atrūnama turpat

pi Karamzina, iznēk, ka taisnā linijā caru troņu ir mon-

tējuši Vidvuta — kristeitā vērdā Joanna, — dāls Andrejs
— tölök Andreja dāls Feodors, Feodora dāls Ivans, Ivana

dāls Zacharijs, Zacharija dāls Jurijs, Jurija dāls Romans

(te sēcās pazeistamö Romanovu dynastija), Romana dāls

Nikita, Nikitas dāls Feodors, kū Boriss Godunovs aizdzy-
na klūsterī. Tūmār Feodoram palyka dāls Michails. Bez

dāla Feodora augšmynātajam Nikitam beja vēļ cyti dāli

un meitas. Jö meita Anastasija beja pracāta ar caru Jöni

Brīsmeigū, kas beja nu Rjuriku dynastijas. Caur šom pre-
ceibom rjurikoviči saplyuda ar Jurjev-Romanovim. (Sal.
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Kar. XI, 99 lp. 1824.g. izd.) Bet tai ka Anastasija tyka nū-

indāta un Jēņs Brīsmeigais sovu dālu nügalynöja, tod caru

seceiba otkon nūsasvēre uz Jurjev-Romanovu liniju, par

kuras ciļtstāvu beja „carj Latysskij Vidvut".

Karamzins šū archivu materiālu publicēja na nu mī-

lesteibas uz myusu tautu un ari navys, lai kaitētu krīvim,

bet gon tēdēļ, ka, pēc jö īskotim, baltu tautas beja tös po-

šas slavu tautas. Varjagu krīvi bejuši pryusi, t. i., latvīši,

~jedinoplemenniki slavjan" (Kar. I 63, 1818. g.).

Atsagrīžūt vēļ pi Polockas un Novgorodas carim, ir jē-
pīmiņ, ka tur bez Vysvaļžim figurej ari Valdemāri un Va-

cēkī (Vjačkas). Cik šymēs senejēs valstīs ir bejis myusu

tautai pīdareigūs vaļdinīku, ir gryuši zynöt. Nalaime tei,
ka jī, pījamūt pareizticeibu, tyulen pījēme ari pareizticei-
gūs vördus un krīvu chronikös figurēja kai krīvi. Tai pīm.
ari Vidvuts kliva par Joannu. Bet jo Novgorodas Jarosla-

vam ir dāls Vysvaļds, tod tys nūzeimoj, ka pyrms tikšonas

uz troņa jys nav vys saucīs Jaroslavs, bet gon kaidā bal-

tu „pogönu" vordā.

VI

Jo nu mes asam Novgorodas un Polockas apgobolūs

redzējuši myusu vītu vördus, redzējuši, ka vāca jös aus-

trumu valstīs ir bejuši vaļdinīki ar myusu tautas personu

vērdim, mes varim tölök vaicöt, voi ir atlykušas kaidas

kultūras atlīkas, kuras varātu nūsaukt par myusu tautas

montu.

Izaroda, ka ari taidas ir.

Krīvu vörds ~jantarj" ir baltu vörds dzintars. Krīvu

vörds „tujas" — töss cyba, paīt nu myusu vörda töss, seņ-
krīvu vörds „pörts" (pbrt) ir tys pats myusu vörds pērts.
Krīvu „degotj" ir nu myusu vörda degt — daguts. Krīvu

~kovš" — kauss ir baltu vörds. Seņkrīvu vörds „putra" ir

myusu vörds, Krīvu ~krēslo" seņpūļu krzaslo ir baltu

vörds. Par baltu vördu uzskotoms ari krīvu v.
~v
enter" —

zvejas venters. Šaidi un tamleidzeigi aizjāmuminu baltim

licynoj, ka baltu kultūra ir bejuse pazeistama plašūs taga-

dējos Krīvijas un Boltkrīvijas apgobolūs un ka myusu
kultūra ir bejuse relativi augsta kultūra.
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Archeologiski izrokumi licynoj par leidzeigim kultūras

prīkšmatim un leidzeigu keramikas stilu plašos austrumu

jūslos aiz tagadējos Latvijas rūbežim. Archeologija naap-
streidami licynoj par baltu tautu plašū izplateibu austru-

mūs. Šamā sakareibā var minēt kaut voi Mooras, Kiliana

un Kiparska publikācijas, un pīm., Pliskovas muzeja prīkš-
matu aprakstus.

Bet te grybu pīminēt vēļ vīnu myusu senču īspaidu,
t. i., politiskos kultūras īspaidu austrumūs un prūti — ve-

čes. Lai ņyu kai — veče nav slavu vörds. Nav īstēdēs, kas

sauktūs par gudrūs sanēksmi, un slāvi poši nazyna, kas šē

īstēdejuma daleibnīkus par „gudrim" canzātu. Topēc jūs
skaidrojumus, ka „veče" paītu nu vörda ~vitj" — gudreiba,
ir tikai najauša vördu leidzeiba, bet na vēsturyska sa-

kareibā. Pošu slavu olūtūs ir atrūnamas ziņas, ka večē na-

pīsadaleja vys gudrī, bet vacī. ~Novgorodcy iznačala, i

Kijane *) i Poločane, i vsja vlasti egda na veče scho-

djatsja, čto starejšij zdumajut na torn i prigorody stanut"

(Danilevič, 193. lp.).**)Vacūs veiru sapulces — ir ļūti vāca

politisko kultūras tradicija. Grekijā beja vacūs sapulce

gerusija (gerēs vacs), senejā Romā beja senāts (nu vörda

sēnes — veči), un veču sapulces ir bejušas ari aizvēsturys-

kajim baltim, topēc sēnēs Krīvijas vēsturē daudzynötös ve-

čes ir baltu īstodejumu atlykums.

Polockā ļauds ir dalejušīs ~dobryje i malyje ljudi".
Tys atbylst myusu tautas dzīšmu jēdzīnim ~lobī ļauds" —

bojēri un labīši. Voi sapulcēs pīsadale ja vysas ļaužu körtas,

nav zynoms.
Gersikas un Kūkanoja pavaļstim 12. g, s. Beja lels sa-

kars ar Polocku. Te palaikam atsaroda Polockas garnizoni,
bet šūs pavalstu kņaži beja pyrmā kortā atkareigi nu

jim bojērim. Jī ari precējos ar vītejom voi Leitovas lelku-

nigaišu meitom (pīm. Gersikas Vysvalds ar Daugeruta
meitu).

Kulturāli sakari storp senejos Latgolas resp. latgaļu
rītumim un austrumim ir bejuši napörtraukti, un senejēs

*) Vacokais Kijevas nūsaukums ir Sambatas (laikam leišu

vörds).

**) Tai tod večes lucekli jau senotne ir saukti par „vacajim"

(starejšij), bet na par gudrajim.
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Latgolas kultūras ispaids ir bejis ari Novgoroda un Po-

lockā.

Livonijas ordeņs ikaröja tikai vīnu daļu nu senejēs
latgaļu tautas, un šys sadalejums ir bejis liktineigs tēlē-

kajai jös atteisteibai.

VII

Šo eisö pörskota nūslāgumā nanūlīdzami rūnās vai-

cöjums: kopēc myusu tautas īspaids Novgorodas un Po-

lockas valstīs pamozam un samārā agri ir iznicis un iz-

zudis?

Lai atbyldätu uz šū vaicöjumu, ir jöjam vārā vairēki

faktori. Vīns nu tim ir tys, ka ni Novgorodas, ni Polockas

valstis nabeja nacionālas valstis. Caur krīvu spīdīni uz zī-

meļrītumim tēs kliva par eistu tautu mudžekli, kurā caur

pareizticeibu īsaspīde ari bazneicas slavu volūdas lītēšo-

na vysā šūs vaļsteņu oficiālajā dzeivē. Pareizticeigī personu

vördi, bazneicas slavu volūda darejumūs — ar tū vysu na-

krīvu tautu pādas Polockā un Novgorodā lelā mārā tyka

izdzāstas, kod myusu seņči tur vēļ nabeja pērtautēti. Obas

šēs valstis resp. centri ir dybynöti kai nakrīvu pilis. Krīvi

Novgorodas apgobolā ir sēkuši īsalauzt ap 6. g. s. pēc Kr.;

nu tē laika sēcēs tur myusu tautīšu portautēšona. Bet cik

ilgi tei vylkös, uz tū atbildi nav īspējams dūt. Fakts pa-

līk tys, ka ar kotru godu symtu myusu vītu vördu tur pa-

lyka arvīn mozök, nakrīvus pīm., sēka arvīn vairök izpör-
dūt vērdzeibā. Ir dokumenti nu 16. un 17. g. s., kuri aizlīdz

tērgētīs ar krīvim, bet tūs vītā pērkt un pērdūt ~latvīšus,
leišus un mordvinus".

Ar šaidom jau eisti nacionālos politikas akcijom veicy-
nēja dažaidu tautu ētrēku pērīšonu krīvūs.

Bez tam lelu lūmu ir spēlējis myusu tautas pakļēvei-
gais raksturs — pīsalēgēšona. Myusu tautai pīmit īpašeiba
vīgli uzjemt svešus īspaidus un pērīt uz vairökuma vo-

lūdu. Jo jau tys vīgli nūteik vēļ tagad, kod vysi ļauds zyna
sovu nacionalū pīdareibu un apsazynoj sovas kultūras vēr-

teibas, tod tys vēļ vīgļēk varēja nūtikt pyrms godu sym-
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tim, kod sova nacionālo pidareiba, voluda un kultūra na-

tyka tik augstu vārtāta.

Un tūmār, jo vairök kai tyukstūšgadeigū slavu spīdīni

myusu tauta ir atvairejuse ar asni un varūneibu un godu

symtim sagloböjuse sovas tautas identitāti plašūs aizrūbe-

ža apgobolūs Krīvijā, navar tautai nūlīgt ari sovu seik-

stumu. Taču aiz tagadējos rūbežas vēļ leidz Latvijas nūdy-
bynösonai un pēc tam ir bejušas lelökas voi mozökas myu-

su tautīšu kolonijas, kuru pazeišona byutu ikvīna myusu
tautīša pīnēkums.

Zal, ka tu vysu socam pazeit un saprast tikai tik vā-

lūs un myusu tautai naizdeveigūs vēsturyskūs laikūs!



202

M. Bukšs

LATGALI SIBĪRIJĀ

1.

IZCEĻOŠONA UN TOS IMESLI

Sibirija, pretēji daudzom cytom Krīvijas vītom, nikod

nav bejuse par myusu tautas pyrmdzimtini. Un tūmār

daudzejim tautīšim ap godu symtu maiņu tei kliva par
ūtrū dzimtini. Kai tys ir nūticis, par tū myusu tautīši ni

dzimtinē, ni trymdä nav tikpat kai nikē rakstejuši. Un

tūmār šē lelē tautas zora liktini prosa pēc sova apgais-

mojuma un pīmiņas.
Nav eisti zynoms, kod latgali ir sākuši izceļot uz Si-

biriju, un nav ari zynoms, kai ar turīni radīs kontakts. Voi

tys ir radīs caur kaidim senejim izsyutejumä nümatynö-

tajim, voi ari uzjēmeigim muižkungim, kas Sibirijā lēši

īgyva zemes un pēc tam vervēja dorba spāku, — tys pa-

liks laikam naskaidrys uz vysim laikim. Te ir jēsarēkinoj
tikai ar tū faktu, ka uz tyvumä asušajom Pliskovas, Nov-

gorodas un Boltkrīvijas guberņom latgali voi nu nav izceļo-
juši nimoz, voi ari pērēk moz. Radzams, ka šymēs guber-
ņēs vysas lobökös dzeives vītas ir jau bejušas aizjemtas un

zeme vyspöri ir bejuse par dörgu, koleidz Sibirijā dzeives

telpa beja breiva un zeme ir bejuse relativi lāta voi ari

daleita par velti. Un tai ka Krīvijas politikā jau vyspöri

itylpa mozūs tautu izskausšona caur jūs pērvītēšonu, tod

vaļdeiba kotra veida izceļēšonas ir atbaļstejuse pat ar ceļa
naudu (1).

Pi golvonāj im izceļēšonas īmeslim ir bejis tryukums
un nabadzeiba sovā dzymtajä zemē. Te mums jēpatur acīs,

ka golvonēs izceļēšonas ir bejušas storp pagējušē godu

symta devendasmytajim godim un Pyrmū pasauļa karu.

Tys ir laiks, kod Latgolā vaidēja vēļ nu dzimtnīceibas atly-
kušē cīmu sistēma ar vysom torn naērteibom, kaidas pi šos

sistēmas pastēvēja: kai pīmāram zemes daleišona arvīn

1) K. Škiļters: Latkoloniju Wehsture, Maskavā 1928, 111. lp.
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seikökös šņūrēs, treju teirumu īkērta ar naefekteigu un

naracionalu zemkūpeibu, kuras rezultātā beja mvužeigē-
nabadzeiba ar maizes un lūpbareibas tryukumu. Tikt pi
taidas pörticeibas, lai vīnmār byutu nūdrūšynēts ar maizi,

jau beja ideals par sevi, kas nibyut napraseja pēc tē, kur

likt maizes pārprodukciju un kai tēļēk tikt pi tureibas ari

naudas ziņā. Tēpēc, kod šē godu symta sēkumā sēcēs runa

par izīšonu vīnsātēs un sevišķi kod, pasateicūt Stolypina
agrārajai politikai caur 1906. goda 6. novembra lykumu,šei
izīšona vīnsātēs tyka krītni vīn pastyprynöta, tod daudzu

seikzemnīku eksistence nu sovas zemeites šķita tai ap-

draudāta, ka jī sēka raudzeitīs pēc jaunas dzimtines kaut

kur svešumā. Un tai daudzim par šū svešū dzimtini kliva

Sibirijā, kur šē godu symta sēkumā bvuvēja ari lelū dzeļž-

ceļa liniju uz Tēlejim austrumim un kur ari daudzi latgali

meklēja sev dorbu un iztyku.
Uz Sibiriju izceļoja taitod navīn mozzemnīki, bet ari

daudzi un dažaidi strēdnīki. Latgolā arvīn ir bejuse pazeis-
tama ar sovu dorba spāka pörpalykumu, un vysas politis-
kos varas ir gēdējušas par tū, lai šū pörpalykumu izpum-
pātu nu Latgolas un aizvērzeitu kaut kur prūjom, kur tys
asimilātūs un pazustu dēļ sovas dzimtines. Moderno so-

cioloģija mēca, ka dorbs ir jēroda tur, kur ir dorba spāka

pērpiļneiba, ka cylväki nav jēatraun nu sovas dzimtines.

Taidu praseibu pacēle ari myuseji tē laika tautas darbinīki.

Pīmāram Fr. Trasuns 1913. godā raksteja: „Düdit strēdnī-

kim drūšu maizi dzimtinē, tod ari dzeidams jūs naaizdzei-

si svešumā!" (2).
Bet, kai jau saceits, šaida peļņas īspēja uz vītas ni-

moz nabeja Krīvijas interesēs. Krīvijas vaļdeiba nagri-

bēja, ka vītejī zemnīki pērktu sev zemi uz vītas, sovā dzim-

tinē. 1908. godā ministru prezidents Stolypins izdeve

cyrkularu, kas vysu breivū zemi Latgolā lyka pērdūt krī-

vim caur zemes banku. Tai rodēs taids stēvūklis, ka nu

1907. — 1908. godam Latgolā izsūlēs pērdeve ap 25 — 30

muižu, bet latgali tūs nūpērkt naspēja. (Daži nīceigi izjā-
mumi ir bejuši, bet tys lītas byuteibu nagruzeja.) Taida

veidā gluži tymā laikā, kod latgali beja spīsti, meklejut

zemi, izceļot uz Sibiriju voi, meklejūt dorbu, — uz_Piter-
pili un cytur, Latgolā tyka pastyprynöti kolonizata ar

krīvim.

2) Fr. Trasuns, Roksti I, 362. lp.
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2.

KAI LATGAĻU TAUTAS DARBINĪKI REAĢĒJA

UZ IZCEĻOŠONU?

Latgaļu tautyskö kusteiba auga ap devenpadsmytö un

divdasmytö godu symta maiņu, un tai beja pavysam cy-
taids roksturs kai baltīšu tautyskajai kusteibai, kas beja
sēkusēs sovu pusgodusymtu ogrök. Baltīšu vadeitöji pro-

pagandēja pērēju pareizticeibā, meklēja krīvu draudzeibu

un veicynöja ari sovu tautīšu izceļēšonu uz Krīvi ju (pīm.
Kr. Valdemārs, J. Spogis, K. Biezbārdis v. c.). Latgali te

beja tēļredzeigēki. Garais drukas aizlīguma laiks un smogē
rusifikācija stēvēja kai baigs mūrgs jūs ocu prīškā. Jī zy-

nēja, ka kotra izceļošona ir tautas drupynēšona, un tēdēļ

jī propagandēja ceineitīs par sovom tīseibom un sovu lab-

klējeibu tepat dzimtinē. Gon Fr. Kemps, Fr. Trasuns, gon

K. Skrynda un cyti apgaismoja izceļēšonas vaicöjumu, de-

ve padūmus un lobus nūrēdejumus.

Tai pīmāram, leidzkū beja atcalts drukas aizlīgums un

latgali dreikstēja izdūt sovu presi, tyulen Kemps sovā Dau-

govas latvīšu kalendāri uz 1905. godu raksteja par latgaļu
dzeivi Sibirijā, canzdamīs izgaisynöt napareizūs prīkšsto-
tus un ilūzijas par Sibiriju kai laimes zemi. Vālēk — 1909.

godā jys otkon atsagrīze pi šē vaicējuma un ceņtēs nū-

skaidrēt, kas ir pareizēk: meklēt īspēju nūpērkt zemi uz

vītas voi braukt uz Sibiriju. 1910. godā jys deve kaidu ap-
ceri par dzeivi Sibirijā un ari vīnu literāru tālējumu: „Uz

Sibiri pa sapynu." Jē pamatdūma vysur beja vīns un tys

pat dramatyskais nūžālējums: ~Ir gryuši, kod maizes dēļ
dzimtinē ar svešumu jēizmaina."

Kod 1906.—1907. g. Fr. Trasuns izdeve sovu avīzi „Au-

seklis", jys taipat skubynöja tautīšus meklēt dorbu pyrmä

kortā dzimtinē. „Pasaverit, cik taidu vītu dzimtinē Latgolā,
kuras ir ījāmuši cyttautīši, bet kuras varātu ījemt myusu

ļauds! Te ir patmaļnīku vītas, muižu pērvaļdnīku vītas,

rentnīku vītas mozēkēs un lelokos muižēs, namdaru vī-

tas, myuriniku vītas, skrūderu vītas un daudz cytu. —

Dažs varātu voi cik lobēk pērtikt sovā dzimtinē, bet jys na-

mēk tū maizi pajemt, naprūt tū dorbu strēdēt" (3). Topec

3) Fr. Trasuns Roksti I, 362. lp.
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Fr. Trasuna aicynöjums beja: aizsorgöt un aizstēvēt tūs

tymsüs un tryuceigüs tautas brēļus, kurus vysaidi aģenti
vylynöja un möneja ar lelym sūlejumim uz svešom zemēm.

~Atīs laiks, kod myusu ļauds poši prass pajemt sovas dzim-

tines maizi šovos rūķos."

~Par aizīšonu uz Sibiriju es jau asmu rakstejis ogrök,"
tai namiteigi sauce Fr. Trasuns (4). „Tülaik es aizrödeju
uz lelom gryuteibom, kaidas aizgojējim Sibirijā ir jöpanas,
uz augleigös zemes tryukumu, uz borgū Sibirijas klimatu,

uz mums naparostim dzeives apstöklim; es aizrödeju, ka

taidim, kas grib leloku plateibu un grib apsamest calmūs,
vītas ir dīzgon ari sovā pošā tāvu zemē — muižu mežūs; es

aizrödeju, ka aizgējēji ir zuduši tautai un Bazneicai, ka na-

bogam cylväkam ir vysur gryuši dzeivöt, ka mums vajag
meklēt zemi tepat sovā dzimtinē voi tyvūs kaimiņūs. Bet,
kai radžu, muni aizrödejumi ir moz kū leidzējuši. Aģitā-
cija un aģitatori ir padarējuši sovu dorbu. Sūleitī zalta kolni

Sibirijā ir pērvarējuši tāvu zemes mīlesteibu, kai ari bai-

les nu garö ceļa un nazynomö liktiņa. Uz Sibiriju ir aiz-

gējušas un aizīt na tikai vasalas saimes, bet ari vasali cī-

mi. Un tys teik izdareits tik oplom, ar tik vīglu prötu! Dažs

ir pördevis sovu zemi un sātu par 10, 20, 30 rublim dese-

tīnā, dažs tū iratstējis par velti. — Muni vördi ir sacāluši

tikai dusmes pret mani. Dažs ir atsasaucis: ~Jo bazneickun-

gam Trasunam te dzeive ir loba, tod nikas jē uz Sibiri na-

dzan, bet myusus lai jys līk mīrā!" Un es saceišu: ~Lai

Dīvs dūd myusu aizgojējim laimeigu ceļu, lai Dīvs dūd jim

Sibirijā atrast vīglu dzeivi un lelu montu, bet kod es pa-

saklausu nūstētus par aizgējušūs dzeivi, tod maņ sirdi sa-

žņaudz žālums. Uz šom nūskumeigom dūmom mani pavad
ari tös ziņas par aizgojējim, kuras poša vaļdeiba ir izslu-

dynöjuse avīzē ~Rečj". Nu šē saroksta mes redzim, ka pā-

dejūs 9 godu laikā nu Sibirijas ir atsagrīzušas atpakaļ uz

sovom vacajom vītom 139 632 saimes!" Tai 1908. godā

raksteja Fr. Trasuns. Jys nūteikti vysus atrunöja nu Sibi-

rijas un īteice īsagēdot zemi pi vītejom muižom.

Lai latgali izceļotu uz Sibiriju, par tū ir bejuse īinte-

resāta navīn krīvu vaļdeiba ar sovim rusifikācijas centī-

nim, bet ari vītejī muižinīki, lai zemnīki nasēktu praseit

4) Fr. Trasuns Roksti I, 357, originals Dryva 1908, 3. nr.
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muižas zemu atsovynöso-nu. Naaizmērssim, ka nu 1905. go-
da revolūcijas šei dūma par zemes atjemšonu nu muižom
ir ryuguse vysüs tautas slēņūs. Beja dabeigi, ka, mozyno-
jutīs īdzeivotoju bīzeibai, mozynöjös ari lauzšonēs uz mui-

žas zemēm. Topēc ari muižas varēja pīdarēt pi musynötö-

jim, lai ļaudis brauc uz Sibiriju.

Bazneickungs Kazimirs Skrynda beja apceļojis vysu
Sibiriju, un jys ari kai vīneigais avīzē „Drywa" beja devis

plašu pērskotu par tautīšu dzeivi Sibirijā. Jē roksts per
extensum dīmžāl nav pīejams, bet kaids fragments labi

līcynoj, kai šei latgaļu izceļošona uz Sibiriju ir nütykuse:

„Godus 15 atpakaļ," tai raksteja K. Skrynda, (t. i., lai-

kā nu 1894. — 1895. g.) „myusu tautīši sēka izbraukt lēlim

pulkim. Sevišķi tys monoms pādejūs godūs (t. i., laikā pēc
1905. goda). Tod izbraucēji kai yudins plyuda vysu vosoru,
dīnu un nakti. Es saceitum, ka ļaudis beja apjēmis kaids

~drudzis", kas tūs dzyna nu sovom sātom un sovas dzimti-

nes. Sibirijā tim lykös par zalta zemi, par bogēteibas un

laimes vītu, par zemi, kur tak veins ar madu. — Sasacēle

kējēs vasali cīmi, vasali apgoboli un laidēs uz tēļū, svešū

molu. Gon jau mēginēja nu braukšonas atrunēt daži baz-

neickungi, breidynöja kalendarūs, avīzēs, bet jī kai brau-

ce, tai i brauce," licynoj K. Skrynda 1909. g. (5).

Nu šom mynätajom līceibom ir jösacynoj, ka patīši
ļaudīs ir bejuse izplateita kaida stypra un īspaideiga aģi-

tācija, kas pērvarēja breidynöjumus pat nu Bazneicas pu-
ses un radēja ilūzijas par kaut kaidu laimes un pērticeibas
zemi.

Latgali arvīn ir bejuši dīzgon ceņteigi meklēt dorbu un

maizi. Deveņdasmytajūs godūs jūs jau ir bejis desmitem

tyukstūšu Pīterpilī, pēc tam jī plyuda uz ceļu byuvem un

ari meklēja zemi Sibirijā. Saskaņā ar B. Briškas ziņom un

aprēkinim, laikā nu 1895. — 1902. g. šaidā veidā byutu iz-

ceļojuši ap 68 000 uz Sibiriju un tur byuvejamim dzeļžce-
lim (6). Ir gryuši ticēt, ka jī nikē nazynöja par sagaidoma-

jom gryuteibom svešumā. Dreižēk byus tai, ka tryukums

5) Dryva 1909, 27. nr.

6) B. Briška: Latgali pol. patmaļos, 21. un 22. lp.
M. Bukšs: Latgaļu vol. un tautas izplateibas problēmas, 244. lp.
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un bezdorbs jus spīde atstot dzimtini, un atteiceigi aģita-
tori tū veikli izmontöja.

Kai aizbraucejim ir klojis, par tu kaida rakstureiga

korespondence ir atrūnama „Baltijas Zemkopī" (1912. g.
34. nr.):

„1911. g. kaidas pörs tvukstūšas latgaļu aizbrauce uz

Tölejim austrumim pi Amūras dzeļžceļa byuves par strēd-

nīkim. Leidz šam (t. i., 1912. g.) nu tim puse vīn ir atsagrī-

zuse atpakaļ. Pörejim pitryucis naudas, ar kū tikt atpakaļ.
Daudzi saslymusi. Ari mērsteiba pi šejīnīšim Amūras apgo-
bolā ir dīzgon lela. Vacöki, laizdami šovus dālus uz Amū-

ru, vērās uz jim kai jau uz pazudušim. Tai pīmāram kaidai

māmeņai Bukmuižas draudzē aizgējuši vysi trejs dāli uz

Amūru peļņā, kur tī svešumā cerējuši sapeļneit naudu, lai

vālēk, atsagrīzuši dzimtinē, nūpērktu zemes gobolu. Bet

vysi trejs gējuši būjā.
1912. godā otkon nu Amūras beja atkleidis kaids

agents meklēt (Latgolā) strodnīku. Bet uz turīni latgali
vatrs na labpröt īt: dorbs tur gryuts, pörtyka dörga, klimats

nalabvēleigs." Tai raksteja Zemkopis 1912. godā.
Ari krītni vīn vālok na vīns nu izceļoto jim, dzeivö-

dams Sibirijā, pīminēja tös gryuteibas, kaidas jim tur

ir bejušas jöpörvar. Vēļ 1935. g. žurnāls Ceiņas Karūgs
(1935 : 6, 17. lp.) beja spīsts atzeimēt kaida veča atmiņas,
ka „nu vylka bāguši, bet uz loča izarovuši".

Bet, kai jau saceits, nasaverūt uz vysu tū, Sibirijā beja
rodusēs labi lela latgaļu masa, kas tur apsamete dažaidēs

vītēs un veidoja dažaidas kolonijas. Cik zynoms, maizes

jim ir pīticis.

3.

GOLVONOS LATGAĻU KOLONIJU VITAS

SIBĪRIJĀ

Tautiši, kas izceļoja uz Sibiriju,*) nacionāla ziņā beja
piļneigi indiferenta, naapzineiga masa. Šū masu kūpā sais-

*) Bez Sibirijas latgaļu kolonijas beja vēļ ari Pīterpiļs guberņā,
Lugas apv. pīm. Klima un Abramova un ari Velikij-Luku apv.

(pīm. Novoadamova, Safjanova etc.). Veližas apgobolā beja kaida

Grīva. Tēs rodušēs ap 1885. g.
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teja tikai ticeiba, volūda un vacös dzimtines tradicijas, par
cik tös jaunajā vītā beja vajadzeigas. Prūtams, par cik tys
beja īspējams, jī apsamete borim, veidoja draudzes, cēle

bazneicas, bet daudzejim beja jödzeivoj ari ļūti seikös gru-

pös, pavysam plašā diasporā, symtim kilometru cytam nu

cyta. Vītas, kurös īceļotoji apsamete, beja voi nyujau nū-

sauktas, voi ari socēs jaunu vördu dūšona. Kur beja vacī

nūsaukumi, tī nikö nalicynöja par jaunīnocēju tauteibu,
bet kur sēka dūt jaunus nūsaukumus, tur palaikam tyka
dūti taidi nūsaukumi, kas izceļoto jim atgödynoj a dzimtini,
jūs vacös, mīlos vītas. Tai beja rodusēsRēzekne (Tomskas

gub., dybynöta 1896. g., tur beja apsamatušas 36 saimes,
1925. g. jau ap 50 saiminīku), Bukmuiža (Tomskas gub.
nu 1898. g., 28 saimes), Kröslova (Jenisejas gub., dyb. 1896.

g. ar 600 īdz.) un eventuāli cytas vītas. — Te jējam vārā,
ka golvonē izceļošona ir bejuse nu Rēzeknes un Daugov-

piļs apriņķim. — Tūmār, kai jau saceits, nacionālā ziņā iz-

ceļoto ji vysumä ir bejuši vīnaļdzeigi un jūs kolonijom vyss

vairums ir slavu vördi. Latgali pyrmā kortā ir turējušīs kū-

pā ar katolim: pūlim, boltkrīvim, leišim. Tai ka pūli nacio-

nālā ziņā arvīn ir bejuši ļūti aktivi, tod daudzas latgaļu ko-

lonijas ir īgyvušas pūļu nūsaukumus kai ~Varšavas", ~Čens-

toehovas", ~Pūlijas" un tamleidzeigus nūsaukumus.Pīmā-

ram: ~Varšavas" kolonijā 1910. godā bejušas 60 latgaļu
saimnīceibas, bet „Censtoehovas" — pat vasalas 80 saim-

nīceibas (7). Palaikam koloniju nūsaukumus ir davuši ari tī

funkcionāri, kas atteiceigas kolonijas veidoja, pīmāram

Barokovu. Par Barokovu ir stöstejis K. Skrynda 1910. g.

„Drywä" (33. nr.):
„Nu vysim Sibirijas apvydim varbyut vysvairök lat-

gaļu ir Barokovas draudzē. Tur ir vasals apgobols ap 40

verstes garumā un plotumā, kur dzeivoj gondreiž vīneigi,

katoli, pa lelökai daļai latgali. Apsamatūt uz dzeivi, Jatgali
pēc īspējas turīs kūpā. Kod 1909. godā Barokovā beja
ībraucis bazneickungs, tod uz dīvkolpējumu beja sasapuļ-

cējuši ap 4000 latgaļu. Ļaudis brauce nu vysom molom, nu

vysim tymsajim mežim," ir Hcynöjis K. Skrynda. (Baroko-

vā ir nūsaukta kaida turīnes lītu körtötöja, muižkunga Ba-

rocha vērdā).

7) K. Škiļters, op. cit, 114. lp.
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Cik un kaidas latgaļu kolonijas Sibirijā beja, pyrmū
apzynösonu par torn ir izdarejis bkgs K. Skrynda. Pēc jē
rokstim, kas ir pasarēdejuši „Drywä" 1908. un 1909. godā,
Toboļskas, Tomskas un Jenisejas guberņā ir bejušas 125

latgaļu kolonijas. (Sal. ari M. Skujenieks: Latvija, zeme un

iedz. Rīgā 1927, 372. lp.) Izceļētēju skaitu eisti nav zynö-
jis nivīns, bet aptyveni tys ir rēkinēts uz 30 000 — 60 000

īdzeivētēju.

Radzamēkī latgaļu cīmi boļševiku vaļdeišonas pyrma-

jūs godūs Sibirijā ir bejuši šaidi (saprūtams, te teik nū-

saukti tikai daži (8):

Borisova — Krasnojarskas apv., Ujaru raj., dyb. 1903. g.,

60 saimnīc, sova škola nu 1916. g.

Aleksandrovka — Novoselovkas raj., dyb. 1900. g. ar 72

saimn., sova škola nu 1927. g.

Vitebska —Novoselovkas raj., dyb. 1900. g ar 115 saimn.,
skola nu 1925. g.

Krasnojarskas vmsatas, dyb., 1909. g., 72 saimn., škola nu

1927. g.

Malinovka —Minusinskas apv.,Abakaņas raj., dyb. l9oo. g.,

30 saimnīceibas.

Algaštipta dyb. 1900. g. ar 120 saimnīceibom.

Michailovka dyb. 1900. g. ar 27 saimnīceibom.

Ust Tatarka dyb. 1900. g. ar 20 saimnīceibom.

Strogonova dyb. 1900. g. ar 30 saimnīceibom.

Tomskas apvyda vyss Krivošejinas rajons sastēvejis
tikai nu latgalim. Tur bejuse: Maličevka ar 60 saimn.,

8) Kaut cik piļneigs latgaļu koloniju skaits ir pi K. Škiļtera op.

cit. Bet ari jam nav bejis nikaidu datu par Barabinskas un

Ačinskas apgobolim resp. tur dzeivojūšim latgalim.
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Malinovka ar 66, Mozö Muroma ar 20, Spūlevka ar 15, Ro-

manovka ar 17, Nikolajeva ar 77 un seikös nūmetnes ar 50

saimnīceibom.

Latgaļu apzynösonu boļševiku vaļdeišonas pyrmajus
godūs izvede tai saucamos latsekcijas. Tūreiz vysom moza-

jom tautom un etnografiskom grupom vēļ tyka dūta kul-

turālos reiceibas breiveiba, un sakarā ar tū ari latgali tyka
skaiteiti par atsevišķu grupu un jim dūta īspēja tautīšus

apzynöt. Taču leidz eistai piļneibai te navarēja tikt nikod,
jo latgali sevi ir skaitejuši gon pi boltkrīvim, gon pūlim,
gon krīvim utt. Tai 1932. g. latgaļu skaits Sibirijā ir vārtāts

uz 22 000 īdzeivētēju. Šūs datus dūd~Sibirskaja sovetskaja
enciklopēdija" (9). Tei stēsta, ka latgali Sibirijā īceļējuši nu

Rēzeknes, Ludzas un Daugovpiļs apriņķim; ka šei īceļēšona
sēkusēs pagējušē godu symta devendasmytajus godūs, ka

īceļējušī latgali apsamatuši golvonā kortā ritumu Sibirijā,
uz zīmelim nu Sibirijas dzeļžceļa maģistrāles, bet taipat ari

cytös vītēs, sevišķi Jenisejas upes apgobolā un ari Aus-

trumsibirijā. Latgaļu pamatnūdarbeiba zemkūpeiba. Bet

sastūpama ari lūpkūpeiba, mežu apstrēdēšona un ari med-

nīceiba. 1930. g. nu vysim apzynötajim latgalim 65 % nū-

sadorbējuši vēļ ar privatū zemkūpeibu. Lauksaimnīceibas

mašynas moz izplateitas. — Taidas saimnicyskös ziņas šai

enciklopēdijai ir devis Tomskas latsekcijas sekretārs A. Ei-

suls.

Pēc Škiļtera ziņom 1924. g. 60 % latgaļu ir dzeivējuši
cīmūs, pērejī — vīnsātēs. Pēc sova dzeives veida Sibirijas
latgali nikū daudz naasūt atsaškeiruši nu tim latgalim, kas

ogrēk dzeivējuši Latgolā. Atseviškūs saimnīceibu sastēvs

asūt šaids: 2 ustobas (ar siņcem vydā), sylta klēteņa, lūpu
kļāvi ratajim. Pörejim lūpi vysu zīmu teikūt turāti zam

kaut kaida jumteņa. īvārojūt lelū soltumu, pīna moz. Ze-

me teikūt apströdöta pēc vācu vacajim pajēminim: 2 zyrgu

orklys (Sibirijas zemes asūt smogas un tös ar 1 zyrga orklu

naarūt). Sējūt ar rūkom un pļaunūt ar rūkom. Turpretim

kuļamos mašynas asūt dīzgon izplateitas. Beidzamūs go-

dūs (t. i., ap 1920) zemnīki sēkuši tēs izgatavot poši. Gon-

9) Sibirskaja sovetskaja enciklopēdija, izd. Novosibirska 1932. g.,

111 sējums satur artikeli „Latgaļcy".
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dreiž kotram sātā dzērnovas, dzanamas ar zyrga spāku (10).
Lauksaimnīceibas veids asūt primitivs: treju teirumu sistē-

ma, ēbuleņa sēšona sēcūt īsavīst tikai pādejā laikā (t. i., ap
1920. g.). Augļu dērzu naasūt, parosts turēt mainos upines
un jēņūgulējus. Daži nūsadorbojūt ari ar biškūpeibu. Asūt

dīzgon parosts pērtikt ari nu gadejuma dorbim.

Taids stēvūklis asūt bejis storp 20. un 30-tajim go-
dim, kod vēļ vaidēja privātīpašums un latgali dzeivoja šo-

vos vacajēs kolonijēs. Kai tēs lītas ir atsateistejušas vālēkēs

godu desmitēs pēc kolchozacijas un cytom lelajom pērmai-
ņom, pagaidom nikaidu tyvöku datu nav. Bet mums ir sa-

mārā daudz datu par latgaļu kulturalū dzeivi Sibirijā un

vyspöri Krīvijā šē godu symta trejsdasmytajüs godūs.

4.

LATGAĻU TAUTYSKI CEŅTINI KRĪVIJĀ

Kaids korespondents 1925. g. nu Sibirijas asūt rakste-

jis, ka latgaļu kulturālais līmiņs tur asūt zams, laseit un

raksteit prasšona vēja un sabidryskö dorba vītā nūteikūt

tērgēšonēs ar ~samogonku". (11)

Ir īspējams, ka atteiceigais korespondents tū ir rak-

stejis piļneigi atbylstūši sovim vārējumim (taidi, storp cy-

tu, ir ari mums 40 godu vālēk pat trymdä, vaicējums tikai,

ar kaidu mārauklu šēs parēdeibas māroj). Lai ari cik šai-

das parēdeibas ir nūžālojamas, bet tautyskä plēksnē tēs iz-

škirūšas tūmār nav.

Saprūtams, zamē kultūra, dzeršona un vējo laseit un

raksteit prasšona ir vacs montējums. Un nu kurīnes šys
montējums ir īgyuts, ari tys ir skaidrys. Tū nadreikst aiz-

mērst. Koleidz luteraniskajā Baltijā (Igaunijā un rītumu

Latvijā) vaidēja vöcu kultūra, tur daudz ogrök rodös tau-

10) Skilters, op. cit, 115. lp.
11) Škiļters, op. cit., 116. lp.



212

tyskö apziņa, skolas un izgleiteiba. Tur kulturālo atteistei-

ba göja uz prīšku. Latgolā turpretim atsaroda slavu (pūļu
un krīvu) īspaidā. Un atsarasšona krīvu īspaidā Latgolu ir

navys cāluse uz augšu, bet turējuse uz vītas voi pat vyl-
kuse uz leju. Viļņas mēceibu apgobola kurators J. Korni-

lovs taisni pyrms 100 godim raksteja: „Kas dzer vysvairök?
Saprūtams, krīvi! Dzeršona samaitoj pareizticeigū krīvu

tautu, kas caur tū nūsleid uz naprēteigūs lūpu līmiņa" (12).
Un Radiščevs sovā ceļojumā nu Pīterpiļs uz Mosk'vu beja
redzējis tikai tū, ka pi krīvim volda bezryupeiba un apā-
tija, vīgla laika kavēšona, dzeršona un zagšonas. Un mes

vēļ varātu papyldynöt — ari kaušonēs! Tod voi kaids brei-

nums, ka smogēs rusifikācijas laikā šēs īpašeibas tyka pēr-
nastas ari uz Latgolu!

Kai jau īprīkš tyka saceits, latgaļu masa ap 19. un

20. g. s, maiņu nacionāli vēļ nabeja mūdusēs. Tautysküs
školu nabeja, izgleiteiba beja zarna (voi pat nikaidas), laseit

prasšonu mēte īmēceja pi rateņa, bet tys ari beja vyss.
Kas kulturālā ziņā beja Latgolā, tys turpynöjös ari pi iz-

ceļoto jim Sibirijā.

Tūmār ap godu symtu maiņu latgaļu tautyskö atmūda

tyka īzvaneita. Pyrmū mūdynēšonas dorbu sēce latgaļu in-

teliģence nu Pīterpiļs. Tys intensivais dorbs, kas Pīterpilī

radēja pyrmū apzineigū latgaļu avangardu, napalyka bez

atskaņom ni Latgolā, ni Sibirijā. Tikai jējam vārā tys, ka

tautas paceļšona un izgleitēšona navar nūtikt eisā laikā.

Kultūra ir lāns un labi kūpams augs, kas izaug un nūsa-

styprynoj tikai pa daudzom godu desmitem un pat tikai

symtim.

Sovūs ceļējumūs pa Sibiriju K. Skrynda un cyti dar-

binīki varēja nest pa gaismas dzērksteņai nu dzimtines un

dareit turpazeistamu vysu pyrms kara izejūšū latgaļu pre-

si. Nav šaubu, ka nu daudzajom tyukstusom kaut kas uz

tū ari atsasauce.*) Kai tod jī cytaidi pēc kara byutu zy-

nējuši, ka jī ir Sibirijas latgali? Vys jau īspaidi nu dzim-

12) J.Kornilov, Russkoje delo, 223. lp.

*) Ir zynoms, ka pyrms I pasauļa kara latgaļu presei ir bejuši sovi

laseitöji ari Sibirijā.
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tines beja par kulturālu dzinekli un tautyskös dzeives sku-

bynötöju ari Sibirijā.
1909. goda „Drywä" K. Skrynda ir atstöstejis taidu ga-

dejumu, ka Tomskas apvydä, kolonijā Maličevkā latgali
nūsprīduši lītēt tikai sovu volūdu ari satiksmē ar krīvim.

Krīvi par tū spļaudejušīs un lomējušīs, un beidzūt aizgē-
juši prūjom, atstödami šūapvydu tikai latgalim vīn. (13)
Maličevkā tūreiz asūt bejis 100 saiminīku.

Latgaļu kulturas darbinīku konference Novosibirskā 1933. g. »lykuse

pamatus straujai kulturas dorba atteisteišonai storp latgalim«.

Daži boļševiku publicisti kai pīm. Škiļters ir apšaube-
juši šo K. Skryndas stösta patīseigumu, bet tūmār ir nanū-

līdzams fakts, ka vēļ 1934. g. ir bejuši latgali Sibirijā, kas

pat nav protuši krīvu volūdas. Par taidu apstökli stösta

Ceiņas Karūgs (1934. : 9, 7. lp.), un taidi ļauds bejuši sa-

13) Drywa 1909, 30. nr.
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stupami Tjažinas rajona. Taitod ji ir htojuši tikai sovu

volūdu un par cytom nasalykusi zynöt.

Jo kaids sovu volūdu uzskota par leidzvērteigu cytom,

tys jau ir atzinis sovu nacionalū pīdareibu, tys ir atzinis

sovu tauteibu. Sevis atzeišona ir gryuta līta, bet leidz

taidai tautīši tūmār beja tykuši ari Sibirijā un pērējā Krī-

vijā.

Tautyskö atmūda pi latgalim leidz Pyrmajam pasau-

ļa karam ir nütykuse apmāram vīnaidi kai Latgolā, tai ari

pērējā Krīvijā. Kara laikā un tē beigu pūsmā Pīterpiļs vēļ
arvīn beja bejuse par vodūšū centru latgaļu kusteibai, kura

tod jau beja sēkuse dīzgon jyutami diferencētīs. Ar kara

beigom un jaunu valstu dybynēšonūs latgaļu masa tyka
sadaleita: Latvijā asūšī latgali sovas kulturālos tradicijas
kūpe pilsoniskā gorā, bet Krīvijā asūšim beja jēpērīt uz

piļneigu boļševismu.

Kas nu toļokaja atteisteiba nütyka, ir tys:

Padūmu Savīneibas sēkuma godūs, kod vysom tautei-

bom beja dūta tīseiba kūpt sovu kultūru pēc formulas ~nac-
ionāla forma, internacionāls saturs", tod ari latgali centēs

saglobēt sovu identitāti, ceļt tautas kulturalū līmini un vei-

cynöt sovu literatūru. Tai tys turpynöjös sovu 15—18 godu.
Latvijas kompartijas 7. kongress beja nūlēmis ~napīlaist
nikaidus īrūbežējumus latgaļu volūdas lītēšonā." Šē kon-

gresa protokoli ir publicāti „Spartakä" 1925. godā (14).
1926. goda tautas skaiteišonā ari Padūmu Savīneibā sēka

latgaļus skaiteit par atsevišķu nacionālu vīneibu. Tod Krī-

vijā ir saskaiteitas 185 etnogrāfiskas vīneibas. (Tagad uz

Tokareva etnogrāfiskos kartes navar saskaiteit vairök kai

tikai 86 etnogrāfiskos vīneibas Krīvijā. Pērējos 100 jau ir

pazudušas, storp torn ari latgali!) Bet koleidz mozēs tau-

teibas sēka likvidēt, par latgalim raksteja vysas padūmu

enciklopēdijas (kai pīm., Boļšaja sovetskaja enc. 1938, Si-

birskaja sovetskaja enc. 1932, Malaja sovetskaja enciklo-

pēdija etc.).

14) Spartaks 1925, 85. — 86. lp. un 1926, 83. lp. Sal. ari K. Škil-

ters: Latgales nacionālais jautājums, Minskā 1934, 86. — 87. lp.
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Kū ir rakstejušas Lelö un Možo padūmu enciklopēdija,
par tū jau ir bejis kaidreiz stösteits „Latgolas Bolsā" (pīm.
1956, 460). Sūreiz datus jemsim nu „Sibirskaja sovetskaja
enciklopēdija",jo tei vyslobök apgaismoj apstēkļus taisni Si-

birijā. (Vysi dati atsateic uz stēvūkli pyrms 1932. goda.)
„1929./30. g. latgalim Sibirijā beja 28 pyrmös pakē-

pes skolas, 1 zemnīku jaunötnes škola, 4 laseitovas. Nu

1926. goda 15. maja latgaļu volūdā Sibirijā teik izdūta vysā
Padūmu Savīneibā vīneigē populāro strēdnīku un zemnī-

ku avīze „Taisneiba". Tei izīt 1500 eks. 10 reizes mēnesī.

Avīzei ir strēdnīku korespondenti Leningradā, Moskvā,
Anžero-Sudženkā, Taigā un daudz cytös Padūmu Savīnei-

bas piļsātēs. Lauksaimnīceibas korespondenti ir vysūs lela-

jūs un videjūs cīmūs, tai ka vyspörejais korespondentu
skaits ir 300 cylväku."

Tölök Sibirijas enciklopēdija stösta, ka latgaļu kultu-

rālais līmiņs naasūtaugsts'it kai cytom Krīvijas apspīsta-

jom tautom tys byutu bejis augstēks!).Sovādzymtajā volūdā

laseit varūt 80—85 procenti (smoga pērtautēšona, sovu ško-

lu tryukums). Storp Sibirijas latgalim leidz pat pādejam
laikam (t. i., 1932) asūt styprys īspaids katoļu goreidznīcei-
bai. Pādejūs godūs latgaļu jaunētnē lelā skaitā *) mēcūtēs

vidējos un augstökajös školēs Leningradā un Moskvā. Vēļ
1923. g. Sibirijā nabejis nivīna školētēja latgaļa, bet

1929./30. möceibu godā latgaļu školēs jau strēdējuši 22 lat-

gaļu školētēji.**)

*) Cik šys „lelais skaits" pārīši lels ir bejis, par tū vysmoz

atteiceibā uz Leningradu, kur ir bejušas apzynötas sovas 15 000

latgaļu, ir ziņas par studentu skaitu 1934. g. Gercena pedagoģis-
kajā technikumā mocejušīs 4 latgali, Latpedtechnikumā — 4, Na-

cionalmozökuma partijas skolā — 4, Leningradā vaļsts filozofijas

un vēstures institūtā 2 un Leningradā planēšonas institūtā — 1.

(Sal. Ceiņas Karūgs 1934 :6). Taitod ari Krīvijā, proporcionāli

jamūt, latgali pi augstākas izgleiteibas natyka vairok kai tyma
laikā dzimtinē. Saprūtams, ka latgaļu inteliģences tryukums nega-

tivi īspaidēja ari tautyskü kusteibu Krīvijā.
**) Dažus godus vālok, atsateistūt latgaļu tautyskai kusteibai

Krīvijā, latgaļu školu skaits jau ir bejis sekūšs: 79 pamatskolas, 6

zemnīku jaunötnes skolas, latgaļu pedagoģiskais technikums

Ačinskā un školētēju kursi pi to. (Sal. Prof. J. Löjas rokstu: Lat-

galīši un jūs volūda, Ceiņas Karūgs 1934 : 4, 49. lp.) 1936. g. jau ir

bejušas sovas 6 napylnos vydsskolas, un ir skaiteits ap 90 latgaļu

skolötöju Sibirijā.
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Taidas eisumā ir Sibirijas enciklopēdijas ziņas. Kai ra-

dzams, boļševiku vaļdeišonas pyrmajus godūs latgaļu tau-

tyskö un kulturālo dzeive ir kaidu laiku stovējuse uz vītas.

Pat avīze „Taisneiba", kas izgöja nu 1917.—1919. godam,
beja apturāta. Un tys ari labi saprūtams: tö laika boļše-
visms atraideja kotru buržujiskū kultūru (ari krīvu), at-

raideja kotras tautas pagötni, jo uzskateja, ka ar revolū-

ciju leidzšinejos tautas un tauteibas ir myrušas un vyss

ceļams nu jauna. Gon pastēvēja taida möceiba, ka jaunajā
īkērtā un „jaunajä sabīdreibā" byus tikai vīna tauta un,

vīna volūda, bet leidz piļneigai pörejai uz šū „augstökü sa-

bīdreibu" vēļ varēja kūpt kotra tauta ari sovu volūdu. Kai

šei kūpšona nütyka, tam gryusi izsekot, sevišķi latgaļu sek-

torā, jo dzelža aizkors pastöv jau nu boļševiku vaļdeišonas
sēkuma, un latgaļu roksti Krīvijā nav ni pēteiti, ni aprak-
steiti, ni ari tagadejim rītumnīkim pīejami. Latvijas demo-

krātijas laikā vēļ pastēvēja kaut kaida preses apmaiņa, un

Apels „Latgolas Skolā" palaikam referēja par tautīšu dar-

beibu Krīvijā, bet, sēcūt ar Ulmaņa laiku, ari tys vyss iza-

beidze. Goreidznīceibas presē vyspöri par latgaļu dzeivi un

darbeibu Krīvijā natyka raksteits nikas. Tai tagad ir jē-

izteik ar torn druskom, kuras šur un tur ir atrūnamas. Bet

sovu pörskotu var īgyut ari nu torn, un tös nanūlīdzami

vēstej sekūsū:

Padūmu Krīvijā ir izdūtas latgaļu grömotas un ka-

lendāri daudzus godus. Bez tam ir izdūts dīnas laikroksts

„Taisneiba" (1926—1937, pēc tam beja turpynöjums oku-

pātajā Latvijā) un „Ceinas Karūgs" *) (1933—1937) (15).

Avīze „Taisneiba", kai tys jau īprīkš mynäts, ir tykuse
izdūta Novosibirskā. Tos redakcijā ir dorbējušīs V. Zeimaļs,
A. Eisuļs, Bolūda (E. Āboliņa) un cyti. Avīzes tiražs (1500

eks.) tūmār ir bejis mozs, jo, kai poši boļševiki soka, trejs-

dasmytajüs godūs ir bejis apzynöts jau 60 000 latgaļu, ku-

rimLeningradā un Sibirijā ir bejuse sova teātra trupa, bet

Ačinskā (Sibirijā) pat sovs pedagoģiskais technikums (ped-

technikum).

*) Par „Ceinas Karugu" lyudzu laseit šos gromotas 38. lp.

15) Sal. P. Laizāns un P. Zeile: Latgaļu literatūras un preses man-

tojumu vērtējot, Karogs 1958: 11, 115. lp. un sek.
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Ir skaidrs, ka latgaļu tautyskü kusteibu Krīvijā vairök

voi mozök īspaidēja (voi vysmoz irüsynöja) latgaļu darbei-

bā dzimtinē, kas tūreiz beja kupla un plaša vysös nūzarēs.

Pīmāram 1929. godā Latvijā tyka pījemta latgaļu ortogrā-

fija. Rodēs arvīn jaunas latgaļu školas grömotas. P. Strods

jēmēs izstrēdēt latgaļu pareizraksteibas vördneicu utt. Un

lyuk, šymā laikā ari Krīvijā ir bejuse runa par latgaļu
vērdneicas izstrodošonu. 1931. godā ~Latgolas Škola" vēs-

teja, ka Padūmu Krīvijas volūdu kultūras institūts gatavo-

jās izdūt latgaļu vördneicu (16). Meikuls Apels tod raksteja

par školu un izgleiteibas stovūkli Sibirijā.

Ap trejsdasmytajim godim mozös tautas Krīvijā ir

vyspöri bejušas aktīvas sovas dryvas kūpējas, un labi vīn

aktīvi ir bejuši ari latgali. 1933. goda jūnijā Novosibirskā

ir nūticis latgaļu kultūras sekcijas kongress, kas nanūlī-

dzami ir bejuse eista atsasaukšona uz tö poša goda aprelī
Rēzeknē nūtykušū Latgolas izgleiteibas un kultūras dar-

binīku kongresu, kurā pīsadaleja pēri par 500 daleibnīku

un kur tyka pījemtas svoreigas rezolūcijas latgaļu kultūras

ceļšonas dorbam. Par sovas kultūras ceļšonu lēme taipat
ari latgaļu konference Novosibirskā. Kas latgaļu dryvä
ir nūticis pēc šēs konferences Krīvijā, par tū plašok byus
runa sekojūšēs nūdaļēs.

5.

IZGLEITEIBAS ORGANIZEŠONA UZ TAUTYSKOS

BĀZES

Latgaļu školas un gromotas

Kai jau šo raksteņa 3. nūdalejumā redzējom, školu

vaicējums pi latgaļu koloni jom Sibirijā beja vöji atrysy-
nöts. Pyrmü školu mes atrodom dybynötu 1916. godā (Bo-
risovā) un cytas ap 1925. — 1927. godam un pat vālēk.

Tys licynoj, ka školu organizēšona Sibirijā ir gējuse krītni

vālēk un lānēk kai Latgolā un tēdēļ ari latgaļu inteligen-

16) Latgolas Škola 1931, 763. lp. Sal. V. Seile: Grāmatas Latgales
latviešiem, 1935, 324. lp.
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ces turproporcionāli ir bejis mozök kai Latgolā. Vēļ boļše-
viku presē ir atrūnami pādi nu tēs vacös tradicijas, ka mo-

tes bārnus mēceja laseit pi rateņa, ka vīneigē losomö grö-
mota sovā volūdā beja lvugšonu grömota (kuru pēc dzimti-

nes tradicijom tur kūpe, loböja un pi vajadzeibas pērrak-

steja). Pyrmajüs pēcrevolūcijas godūs Krīvijā beja ar pa-

peiru tik slikti, ka mozūs tauteibu pīdareigajim sovas gro-

motas beja piļneiga narealitate. Ari cenzūras žņaugi brem-

zēja kotru drukötü vördu. Leidz pat trejsdasmytajim go-

dim krīvim pošim tryuka vajadzeigūs školas grömotu. Tē-

pēc nav breinums, ka latgaļu izgleiteibas organizēšona tau-

tyskā plēksnē gēja ļūti lānim sūlim uz prīšku.

Zynoms latgaļu tisyskö stovūkļa pastyprynojums ro-

dös 1926. godā. Šymā godā latgali Krīvijā tyka oficiāli at-

zeiti par mozökuma tauteibu ar sovu volūdu, kam tīseibas

uz sovu školu un sovas kulturālos dzeives organizēsonu.

Tys beja, tai sokūt, 1917. goda Rēzeknes kongresa lāmumu

akceptē jums un volūdas ziņā tūs latgaļu tīseibu atzeišona,

kaidas latgali baudeja sovā dzimtinē. Pēcrevolūcijas laikā,

leidz 1926. godam latgalim Krīvijā, cik zynoms, natyka iz-

dūts nikas. Pat boļševistyskē avīze ~Taisneiba", kas revo-

lūcijas laikā beja pasökta izdūt dzimtinē, tur pēcrevolūci-

jas laikā beja apturāta. Par jaunu tei tyka atļauta tikai

1926. godā. Kas Krīvijā ceinejös par latgaļu tīseibom, tys

pagaidom palīk nazynoms, bet zynoms. ir tys, kas un kai

strödöja tautyskü audzynēšonas dorbu pēc tam. Ari šymā
dorbā natryuka ni skaudēju, ni nalabvēļu, koleidz vyss

beigös tyka nūlikvidāts un aktivēkī tautyskö dorba darei-

töji deportāti un apklusynöti. Trejsdasmyti godi latgaļu

izgleiteibas un tautyskös augšonas ziņā Krīvijā peļnej se-

višķu īvēreibu un atzineibu un reizē röda ari vīnu ļūti dra-

matysku periodu myusu tautas vēsturē.

Taitod 1926. gods ir bejis zynoma pagrīzīņa gods tau-

tīšu dzeivē Krīvijā. Pēc šē goda sēcās latgaļu apzynēšona,
organizēšona un tautyska audzynēšona Krīvijā. Šys dorbs

ir bejis gryuts, jo nu vīnas puses tam sekoja myuzam na-

uzticeigē partijas acs, bet nu ūtras puses beja jöpörvar tau-

tas pasivē pretesteiba pret vērdzeibā vadūšū boļševismu.
Vacēki na reizi ir sacejuši:,,Es nalaisšu školā krūpļēt sova
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bārna.*) Taidūs apstēkļūs nav vīgli atrast vydscelu un sek-

meigi vērzeit uz prīšku tautyskü dorbu. Bet tautīši Sibiri-

jā, Leningradā un Moskvā ir darejuši, kū varējuši, un da-

rejuši, kai protuši. Nutykumu atteisteiba dreiž ir parēde-
juse, ka savteigī un kyutrī tautīši ir atmatuši ar rūku

vysai latgaļu lītai un atstējuši tū iznikšonai, bet nu šēs iz-

nikšonas tū ir glēbuši dedzeigī tautīši, kas trejsdasmy-

tajūs godūs ir aizrēvuši vysus leidza ar naparostu spāku.
Kaids tautīts D. Ceiruļs konstatej,**) ka laikā storp 1929.

un 1932. godu Leningradā asūt apklususe vysa latgaļu dar-

beibā. Par īmesli tam bejuse dažu vodūsūs latgaļu sekcijas
darbinīku politika un ari „cytu organizāciju napareizē iza-

turēšona". Cik lela nūzeime Krīvijā ir bejuse ~cytu orga-

nizāciju nalabvēleigajai izaturēšonai," tū redzēsim vālēk.

Pagaidom tikai konstatēsim, ka trejsdasmytajüs godūs lat-

gaļu aktivitāte ir pīteikūša kai Leningradā, Moskvā, tai ari

Sibirijā. Kyup aktivitāte školēs, rakstnīki un sabīdryskī
darbinīki roksta gromotas un izdūd avīzi un žurnālu, rei-

koj kursus, konferences, ortogrāfijas apsprīdes, teātra iz-

rēdes utt. Latgaļu kultūras darbinīki strēdoj ar vātrainu

enerģiju (CX 1933: 2).
Kai īprīkš redzējom — ap 1933. — 1934. godu latga-

lim Krīvijā ir bejušas ~79 pamatškolas, 6 zemnīku jaunöt-

nes školas, latgaļu pedagoģiskais technikums Ačinskā un

pi tö vēļ školētēju sagatavēšonas kursi". ***) 1934 — 1935

klēt nēk 5 ~napylnös vvdsškolas". ****)

Kaida ir bejuse dorba ikdīna šymēs školēs, par tū lī-

cynoj dažaidas fragmentāras ziņas nu tö laika latgaļu pre-

ses, golvonā kortā „Ceinas Karūga", kurā dažus godus ir

bejis intensīvs školu vaicējuma apgaismojums.
Školu materiālais stēvūklis saskaņā ar šū apgaismo-

jumu ir bejis vöjs. „Latgalu školas bīži vīn mējoj vīnkēr-

šēs, mozēs zemnīku ustobēs; jom tryukst vajadzeigūs darb-

neicu un dorba reiku politechniskai (t. i., rūkdorbu) apmē-
ceibai.*****)Daudzos školēs tryukst syltu brūkašku, kai ari

apgēdes ar apovim un apgērbim (1934). Nikitinā 1934. go-

*) Ceiņas Karugs 1933: 2.

**) Ceiņas Karūgs 1934: 8, 37. lp.

***) Ceinas Kar. 1934: 4, 49. lp.
****) CX 1934: 9, 1. lp,

*****) CX 1933: 2.
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da tikai 60 % apmeklējuši školas, valok 90 °/o. Vysuma vai-

rök par 15 °/o bārnu palīkūt bez školas (CX 1934: 4).

Par školānim 1933. un 1934. godā atsauksmi ir davu-

se īvārojamē izgleiteibas darbineica Vera Daškeviča. Dis-

ciplina školēs asūt ļūti loba: bārni uzavadūt tai, ka loböka

nikö naasūt vēlētīs (CX 1934: 7, 6. lp.). Školas bārni 1933.

godā ir sasastēdejuši gon nu kolchoznīkim, gon „vinsaim-

nīkim". (Tūreiz kolchozūs ir atsaroduse apm. tikai puse nu

vysim zemnīkim.) Pioneru organizāciju tikpat kai naasūt,
komunistisko audzynösona asūt vöja gondreiž vysös lat-

gaļu školos (CX 1934: 7, 6. lp.). Saprūtams, te vysur ir bejis
lels sātas un sabīdreibas īspaids. Par ticeibas problēmu tys

pat „Ceinas Karūgs" vēļ 1935. godā konstatej, ka „ticeiba

latgaļu kolchozūs dūd sevi labi vīn sajust leidz pat šam

laikam" (Ck 1935: 4, 36. lp.).

Par cik stēvūklis ar školānim ir bejis lobs, par tik tys
atteiceibā uz školētējim ir bejis slykts. Par tim V. Daške-

viča „Ceinas Karūgā" ir nūdavuse sekūšu līceibu: ~Latgaļ-
u školu školētējim nav vajadzeigūs pedagogiskūs zynö-

šonu, jo jī sovā vairumā ir nūbeiguši tikai eislaiceigus sa-

gatavēšonas kursus" (CX 1933: 2). Sevišķi tryukst latgaļu
volūdas pasnēdzēju, jo jī vēji pörzyna sovu dzymtü volūdu

(CX 1934: 9, 1. lp.). Skolötöju ekonomiskais stovūklis ty-
mūs laikūs ir bejis naapskaužams. Ceiņas Karūgs stösta, ka

kolektivi (t. i., kolchozi) atsasokūt školotojus apgödöt ar

pörtyku. Skoloto jam asūt jösajam tös normas, kū sajamūt

ryupniceibas strēdnīks, bet kolchozi reizēm naizsnādzūt ari

šūs normu. Ļauds školētoju nagrybüt pījemt dzeivūklī. Ari

školētoji pa lelökai daļai asūt bejušī zemnīki — tagad kol-

choznīki, un tēdēļ naasūt breinums, ka jī leinūt klasē na-

teiri kai rejas kyulēji (CX 1933: 2), sevišķi, kod jī dzerūt

leidz ar cīma strēdnīkim. Praseiba tūmār nu školētējim
asūt, lai jī vysmoz nabyutu zamöki par pērejū masu!

Un kai nu cytim školu dzeives ziņējumim radzams,

tod latgaļu školētoji ir bejuši dīzgon atsauceigi uz dažai-

dim īrūsynējumim un tēļēkū mēceišonūs. Kod školu sa-

ceņseibā 1933. godā latgaļu vadeiba storp cytu īvede pra-
seibu „parödeit materiālus par nacionālos kultūras īpat-
neibuīsasakņēšonu školas dorbā un sova prīkšmata termino-

loģijas apgyušonu sovā volūdā" (CX 1933: 2), tod beja ško-
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lotoj i, kas tyulen atsasauce, ka goda laika ji labi īsamoceis

sovu dzymtü volūdu!

Dzymtös volūdas vaicöjums školos ir prasejis sevišķi

daudz pyulu un uzmaneibas kai nu školu vadeibas, kuras

vordā arvīn ir runöjuse V. Daškeviča un cyti, tai ari nu

pošim školētējim. Vairēkus godus nu vītas Daškeviča ir

rakstejuse par školu dorba organizēšonu, programas izvei-

došonu, metodikas vaicöjumim utt. Jos roksti ir pylni de-

dzeigas sauksmes un konstruktīvu īrūsynējumu. 1934. go-

dā jei raksteja: ~Školānu pīnēkumūs jöitylpynoj latgaļu

preses izplateišona, leidzdaleiba šymā presē un sīnas avī-

zēs. Ir jēsaceina par sovas mētes volūdas teireibu un parei-
zeibu un par jēs naatlaideigu mēceišonūs." Nu jēs rokstim

ir radzams, ka 1934. godā vysi prīkšmati 1. un 2. klasē jau
ir pasnāgti latgaliski. Bet tē laika nūteikumi ir atļēvuši lat-

galisku pasnēgšonu vysā napylnajä vydsškolā (t. i., vysös

pamatškolas 7 klasēs). Daškeviča rēkinēja, ka 1935. godā
latgaļu gromotas byus vysüs prīkšmatūs vysom pyrmajom
4 klasēm. Bet koleidz latgaliskūs grömotu nav, tys nānūzei-

moj, ~ka itymüs prīkšmatūs stuņdes ir jövad krīvu volūdā.

Ari lītojūt krīvu rēkingrēmotu, nūsadorbošonuklasē vajag
vest latgalīšu volūdā" (sal. Ceiņas Karūgs 1934: 7, 3. lp.).
Godu vālēk, tys ir, 1935. godā Ceiņas Karūgā jei atsasauce

ar jaunu rokstu: „Pacelsim latgaļu volūdas zynösonu!"

(1935: 6, 29. — 31. lp.) Te jei konstatej, ka vēļ arvīn ir

školētoji, kas, naporvaļdeidami sovas dzymtös volūdas,
klasē nūsadorboj krīvu volūdā. ~Tei ir napīdūdama līta!

Tai nadreikst byut! Školētējim klasē ir jērunoj latgaliski
un vysi prīkšmati jopasnādz latgaļu volūdā, bet na krī-

vyski! Taipat ari napylnajös vydsškolēs, kur vēļ nav sovu

möceibas grömotu, vysam dorbam klasē tūmār jēnūteik
latgaļu volūdā!" Te jei apsūla, ka ~Latgaļu volūdas sintak-

se" dēļ 6. un 7. klases izīs nu druka 1936. godā, bet ka 1937.

godā drukēsīs gromotas vysim prīkšmatim dēļ 5. klases

(zeimojās — pyrmös 4 ar latgaļu grömotom jau beja ap-

gödötas). Sakarā ar tū školu porvaļdes vērdā jei paziņoj
šaidu nūteikumu: ~Tagad uz 1936. godu mes subsidijas dū-

sim tikai torn školom, kur vysas školas möceibu dorbs nū-

tiks latgalīšu volūdā, kur (poši) školētoji mēceisīs latgaļu
volūdu un padziļinos jamā sovas zynēšonas." (Sal. CX 1935:

6, 29. — 31. lp.)
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Nu 1933. goda Padūmu Savīneibā sūcēs stabilas školu

programas, Latgaļu volūdas programa ir izstrēdēta 1934.

godā un pīsvuteišona školom ir sūleita uz 1935. godu. Lat-

galīšu volūdas pasnēgšonas mērķis pēc šēs programas ir be-

jis: dūt styprus pamatus vyspörejai zynēšonu īgyušonai un

sovas dzymtös volūdas īsamēceišonai. Latgaļu volūdas pro-

grama Krīvijā ir bejuse apstyprynöta, publicāta un izsyu-
teita školom, tikai trymdä tei nav pīejama taipat kai dau-

dzi porejī latgaļu roksti, kas izdūti kai demokratyskajä
Latvijā, tai ari Padūmu Savīneibā.

Latgaļu škōlōtoju kursi Ačinska 1934. g. Pasnēdzeji A. Mežule un

Meikšans.

Runojūt par školom, ir jēmiņ pērs vördi ari par latga-
ļu augstokū mēceibas īstēdi Sibirijā — Pedagogiskū tech-

nikumu Ačinskā. Pēc Krīvijas (t. i., Pad. Sav.) školu sistē-

mas pedagoģiski technikumi pīdar pi ~augstškolom". Pēc

byuteibas tī atbylda Latvijas školotoju institutim. Vysas
padūmu enciklopēdijas un propagandas roksti arvīn ir



223

uzsvēruši, ka latgalim Krīvijā ir bejuse sova ~augstškola",
sovs pedagoģiskais technikums. Topēc ir interesanti pasa-

vērt, kū par tū ir rakstejuse latgaļu prese. Ceiņas Karūga

(1934. g. 6. nrī nu 11. — 13. lp.) ir saceits, ka Ačinskas ped-
technikums dybynöts 1931. godā, ka leidz 1934. godam tys
izlaidis 3 kursus, ka 1934. godā tur mēcūtīs 50 studentu,
kas dzeivojūt pylnā pansijā. Modernā boļševiku terminolo-

ģijā runojūt, šam institūtam tūmār ir bejuse krīvu un lat-

gaļu ~plyusma" ar stypru krīvu pērsvoru. Kai jau jauktā
školā (kaidas tagad ir vyss vairums ari myusu dzimtinē)

vysa sabidryskö dzeive ir ritējuse krīvu volūdā. Taitod vy-
sas sapulces, vokori, sīnas avīzes, sports un vyss vairums

prīkšmatu krīvu volūdā. Pi kam, kai tū pauž tē laika pre-

se, krīvi ar vari nav gribējuši, lai pedtechnikums patīši

byutu par eistu latgalisku pedtechnikumu (sal. CX 1935:

6, 29. lp.). Ar smogu rezignāciju latgaļu prese vairēkus go-

dus nu vītas konstatēja vīnu un tū pošu bādu stēstu, un

prūti: Ačinskas pedtechnikums nav tys centrys, kas caltu

latgaļu lītu. Mētes volūda latgaļu pedtechnikumā ījam par

daudz vēju vītu, un tei teik pasnāgta slikti. (Par pasnēdzē-
ju, līkās, ir bejis kaids Mozuļs, kas byutu piļdejis ari lat-

gaļu pamatškolu inspektora vītu, bet pērēk bēla un nanū-

zeimeiga persona.) Latgaļu školu vadeiba nu pedtechniku-
mā ir prasejuse ~dzeivu saitu uzturēšonu ar vysom latga-

ļu školom Sibirī" (sal. CX 1933: 2), bet nu tē nikas nav iz-

gējis. Pedtechnikums ir bejis un palicis pasivs. Tys ir be-

jis vēji apgödöts ar latgaļu literatūru un bejis pasivs ari

latgaļu drukötö vörda izplateišonā. Tūmār šymā institūtā

ir nūtykušas daudzas latgaļu sabraukšonas un konferences,

un pīm. vēļ 1935. godā tur sabraukušais latgaļu kultūras

kongress ir pīprasejis, lai pedtechnikumā latgaļu nūdaļa

nakavejūši tyktu nūkomplektāta ar atteiceigim latgaļu pe-

dagogim! (Sal. CX 1935: 5, 48. lp.) Praseiba ir bejuse tais-

neigi dūmota, labi pamatota un seņ nūbrīduse, tikai nalai-

me beja tei, ka mozökuma tauteibu tīseibas jau sleidēja uz

leju pylnā spākā, un tēdēļ nav zynoms, ka atlykušajūs pērs

godūs, koleidz vēļ latgaļu ceiņa par sovom kulturalajom
tīseibom pastēvēja, byutu kaut kas pi šē institūta izalobē-

jis.

Boļševiku prese 1936. godā (CX 1936: 2, 43. lp.) pīmi-

nēja vēļ kaidu -cytu latgaļu technikumu, t. i., nūdaļu pi
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lauksaimniceibas technikuma Bitca (natoli nu Moskvas),
bet par tū nikas tyvök nav zynoms.

Kod beja izkarota atļēve organizēt latgaļu školas, iz-

dūt avīzes un gromotas, tod dabeigi beja praseiba ari pēc

pareizraksteibas nūformēšonas. Ari par pareizraksteibas
vaicējumim ir rakstejuse tei poša jau īprīkšpīmynātē tau-

tas darbineica Vera Daškeviča. 1934. godā Ceiņas Karūgā
(1934: 1) jei ir pörcylöjuse vysu latgaļu ortogrāfijas vēstu-

ri un ir pastostejuse par 1918. goda apsprīdißēzeknē un cy-
tom pareizraksteibas konferencēm. Par Rēzeknes konfe-

renci jei soka, ka tei gribējuse uzspīst latgalim baltīšu pa-
reizraksteibas principus, ka tei naatbylduse tautas volūdai

un tēdēļ tū krūpļējuse. Ari vālēkēs Latvijā pījemtēs latga-
ļu pareizraksteibas naasūt bejušas apmīrynojūšas. Tēdēļ

Sibirijas latgali, bolstūtīs uz eistas tautas volūdas, 1927. go-

dā pījāmuši ortogrāfiju, kas stypri atsaškirūt nu Latgolas
pareizraksteibas. Un tēļēk tod, saskaņā ar šū pareizrakstei-
bu, tykuse sastateita eisa latgaļu volūdas gramatika un iz-

dūta Novosibirskā pi avīzes ~Taisneiba". Pēc tam ari Lat-

golas latgali asūt pīsavīnējuši Sibirijas latgaļu ortogrāfijai.

(Te dūmota 1929. goda ortogr.) Tūmār V. Daškeviča kon-

statej, ka diference storp runētū un raksteitū vördu piļnei-

gi nav izleidzynojama. Kai lai roksta ~miaita" un „mia-
lia"? Kai lai roksta ~mīly" un ~mīlī ļauteni"? utt. Ka vördi

— oklys, gudrys utt. jöroksta ar y, par tū jī Sibirijā nasa-

šaubeja. Latgaļu pareizraksteibas nūteikumi ir publicāti
Ceiņas Karūgā 1934: 5.

Vyspöri par Sibirijas (un pörejös Krīvijas) latgaļu vo-

lūdu, kaida tei ir radzama jūs rokstūs pīm. Ceiņas Karūgā,
ir jēsoka, ka tei ir gluda, eisti tautyska volūda, kas stēv

vydā storp vacökö laika goreigūs rokstu volūdu un jaunö-
kū latgaļu laiceigū rokstu volūdu baltyskajä frizējumā.
Taidā veidā Sibirijas latgaļu literatūra ir vērteigs sova lai-

ka pīmineklis.

Kas tod Krīvijā nu latgaļu grömotom ir izdūts? Myusu
lelē bibliogrāfe Valerija Seile, kas ir davuse tik lelysku
pörskotu par latgaļu grömotom leidz 1935. godam, nav

turējuse īspējas, ītvert sovā bibliogrāfijā ari boļševiku iz-

dūtēs latgaļu gromotas Krīvijā. Kaidu apceri un bibliogrā-
fiskus datus varēja gaideit nu pošim boļševikim. Bet tai



225

ka latgaļu volūdas lītēšona Krīvijā ir nūlikvidāta un aiz-

līgta, īskaitūt ari okupātū Latviju, tod vysi latgaļu vaicē-

jumi ir taids tabū, kam vysi īt apleik klusādami. Tēdēļ ari

par latgaļu literatūru, školas grömotom un vyspöri kuru

kotru drukētū vördu ir jömeklej drumstolas, kas vēļ ir da-

būjamas, Pēc Ceiņas Karūga un cytim olūtim, Krīvijā ir

bejušas izdūtas šaidas latgaļu grömotas:

1935. godā:

1) K. Mežuļs: Latgolas lauku dorba ļaužu stovuklis;
2) Latgalīšu kalendārs 1935. godam;
3) Lauksaimnīcvsku rokstu krājums;
4) S. Medvedeva luga „Zagli";
5—6) Molotova un Jakovleva runas gon par konstitūciju, gon par

kolchozu statutim.

1936. goda izdutas:

1) Stalins par leninisma pamatim, 94 lp.;
2) D. Defo: Robinzons Krūzo. Ar bildēm 294 lp.;
3) Jaunsudrabeņš: Boltö grömota. Ar bildēm 27 stösteni, 137 lp.
4) Bārnim par zvērānim (stösteni, tulkoti nu krīvu vol.), 76 lp.
5) F. Fedorčenko: Kas pasaceis, kur gols, kur sökums? Ar krösai-

nim zeimejumim;
6) Bārto: Brēleiši, (Sal. CX. 1936: 5, 48. lp.)

Bez tam Ceiņas Karūgā (1935: 5, 46. lp.) ir saceits, ka 1934. g.

asūt izdūtas 9 latgaļu möceibas grömotas un ka 1935. goda beigös
bvušūt jau „11 stabilas möceibu grömotas dēļ latgaļu školom dzym-
tajā volūdā".

Kas tēs pyrmös 9 ir bejušas par grömotom, tys ir raksturots

CX 1934. g. 7. nr. 1. lp. Tēs ir: Aritmētika, I un II daļa, Literatū-

ras chrestomatija, I un II daļa, Dobas zineibas, Skaitomgrömota,

Latgalīšu volūdas möceiba, I un II daļa (gramatika). Žurnāls Cei-

ņas Karūgs turpat pastāsta, ka, īvārojūt latgaļu literatūras un tau-

tas nabadzeigū pagētni, šys 1934. goda davums asūt daudz. Nu lat-

gaļu bārni varēšūt vuiceitīs nu sovā mētes volūdā saraksteitom grö-

motom. Tagad, kod pēc 15. maja apvārsuma Latvijā latgaļu volūda

pasludynöta par nycynojamu un likvidējamu „izlüksni", par kuras

lītēšonu školētoji izsmejūt bārnus taipat kai vysmalnokajus

kēneņa laikūs, vīneigi Krīvijā asūt eistö „breiveiba" utt.

Lai ņyu kai, ceiņa par latgaļu grömotom nav bejuse

vīgla. Ir tryucis kai raksteitöju, tai papeira. Pīmāram ško-

lu grömotu izdūšonai 1934. godā ir pīpraseits 80 lūkšņu
daudzums (t. i., kūpsummā 1280 loppusem). bet pīškērts
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tikai 10 lūkšņu (t. i., 160 loppusem). Un dažaidi konferen-

ču lāmumi: izdūt vairök bārnuun jaunötnes literatūras be-

ja un palyka tikai pötogas rövini par yudini.

Bet ari ar nudrukötom grömotom vysas bādas vēļ na-

beja beigušos: školētoji dreikstēja turpynöt möceibas krī-

vu volūdā, un kū jim padareisi!? Daļa pīprosa jaunos gro-

motas, bet daļa nā (jējam vārā, ka par vysom latgaļu ško-

lom Krīvijā ir bejis tikai ap 90 školotoju latgaļu, nu kurim

daļa sovu volūdu ir protuši ļūti vöji). Latgaļu prese tod ir

publicē juse aicynöjumu pēc aicynöjuma: ~Vajag panökt,
lai kotra latgaļu školas bārna kuleitē byutu möceibas gro-

motas, saraksteitas latgaļu volūdā."

Ari atteiceibā uz pörejom grömotom apstökli nav be-

juši vīgli: pīsyuta tēs kolchozim uz pēcmoksu, jī syuta at-

pakaļ; syuta bez pēcmoksas, nadaboj samoksas. Grömotu

izplateišonas nūorganizēšona ir gējuse gryuši, varātu sa-

ceit, tikpat gryuši kai vysa kolchozu dzeive, kur nabeja ni

jö cyuka, ni jö dryva.

Kai zeimeigu kulturvösturysku apstökli vēļ var minēt

tū, ka latgaļu grömotom ari uz Latviju pēc tēs okupēšo-
nas 1940. g. ceļš tyka nūlīgts. Vagoni ar latgaļu grömotom
leidz Daugovpilei gon beja tykuši, bet „vodūņs" jau beja
paspējis panökt vīnēšonūs ar boļševikim, ka latgaļu mēle

ari Latgolā natiks atļauta, un tys, kas ir bejis latgaļu kul-

tūras dryvā paveikts Krīvijā, tyktu nülykts aizmērstei-

bai. Bet pi šē vaicöjuma byus jēatsagrīž sakarā ar vyspöre-

jū latgalisma likvidēšonu kai Krīvijā, tai Latvijā. Pagai-
dom, runojūt par grömotom, vēļ jēpīmiņ vīna nu ceņteigē-

kajom latgaļu drukötö vörda darbineicom Krīvijā, tys ir,
Vera Daškeviča.

Nav eisti zynoms, kod čaklo izgleiteibas darbineica Vera Daš-

keviča ir dzymuse, bet nu dažaidom fragmentarom ziņom ir kon-

statējams, ka jei ir pīdarējuse pi Pīterpiļs latgaļu kolonijas, beja
igyvuse lobu pamata izgleiteibu un mocejusēs „Latgalīšu školoto-

ju sagatavēšonas kursūs" Pīterpilī. Sovas školotējas gaitas jei be-

ja sökuse 1916./1917. möceibas godā bēgļu bārnu patvērsmē, Prei-

ļus. Pēc tam jei tautas izgleitēšonas dorbu beja strödöjuse vysu so-

vu myužu gon kai īrēdne pi Prometeja latgaļu sekcijas Moskvā, gon

ari teiši kai školētoja dažaidēs vītēs. Koleidz Padūmu Savīneibā

beja atļauta latgaļu kultūras kūpšona un tautas izgleitēšona sovā

volūdā, V. Daškeviča izacēle kai čaklēkē latgaļu grömotu autore,

tulkötöja un redigātoja, reizē rokstūt ari naskaitomas apceres par
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volūdas un metodikas vaicojumim žurnāla „Ceinas Karugs". Tai jei
ir izströdöjuse šaidas gromotas:

1) Latgalīšu volūdas gramatika. Möceibas gromotā napylnai
vydsskolai, I dala. Fonētika un morfoloģija. Izd. Prometejs Moskvā

1936. g. 196 lp.'

2) Ortogrāfisku vyngrynojumu krojums. Sokuma školas II

klasei, II daļa. Izd. Prometejs Moskvā 1936. g. 56 lp.

3) Ortogrāfisku vyngrynojumu krojums Napylnas vydsškolas
V klasei, I daļa. Izd. Prometejs Moskvā 1937. g. 66 lp.

4) Barnim par zveranim. Sakupoja un tulkoja V. Daškevič,
izd. Prometejs Moskvā 1936. g. 76 lp.

5) Lauksaimisteibas rokstu krojums, sakupoja V. Daškevič.

Prometejs Moskvā 1936. g. 96 lp.

6) Oroju zeme, ābece
— losomgromota. Centrizdat. Moskva

1926. g. 50 lp.

7) Dorbs
— losomgromota latgalīšu školānim, I un 11, Lat-

vju izdevn. Maskavā 1926. g. 170 lp.

Obas padejos gromotas V. Daškeviča beja izstrodojuse kupa ar

A. Eisuli.

Vērtejūt jös drukötö vörda produktivitāti un nūzeimi, pyrmā

kortā ir jöuzsver jös kai tautas audzynötöjas ceņtāni un lelē pīno-

kuma sajyuta strödöt naizkūptajā tautas dryvā. Un golvonais jös
dorbs te ir bejis — sagloböt sovas tautas volūdu, kūpt tū un pacelt

civilizātas volūdas stēvūklī, kas teik lītēta školos, rokstūs un vysā
sabīdreibā. Trejsdasmytajüs godūs jei vysvairök ir strödojuse pi

myusu volūdas teireibas, pi ortogrāfijas vaicöjuma nūkērtošonas

un pi metodikas izstrēdēšonas dēļ šo prlkšmata pasnegšonas. (Sal.

pīm. rokstus Latgalīšu volūdas möceibas metodika, CX 1934: 9,
31. — 40. lp. v. c.) Sovā gramatikāun ortografiskūs vyngrynojumu
krējumā jei beja pīlaiduse dažas klaidas, nakonsekvences utt„ bet

tys jēs nūpalnus namozynöja, jo jei, pyrmkört, nabeja studejuse

filoloģe un, ūtrkērt, — vysas latgaļu gramatikas ari dzimtinē kly-

bēja ar vöjeibu: vilkt paralēli ar lejas latvīšu volūdu un typyskos
latgaļuparēdeibas atstöt naskaidrötas. Daškeviča ceņtēs turetis pi
dzeivēs tautas volūdas un pasorgēt tautu nu pērkrivošonas. 1937.

godā jei kryta režima nažēlesteibā, tyka izsyuteita uz 20 godim, ku-

rus jei pylnā apmārā ari izcīte un myra 1960. goda 10. majā Tulas

apgobolā, Aleksinas piļsātā. Kai izgleiteibas darbineicai jai ir guda
pylna vīta myusu moz pēteitajā kultūras vēsturē.
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6.

LATGAĻU ORGANIZĀCIJAS UN PRESE PADUMU

KRĪVIJĀ

Padūmu Krīvijā var rastīs un pastēvēt tikai taidas

organizācijas un taida prese, kuras atzeist par vajadzei-

gom voi atļaun boļševiku partija. Atzeist partija kaidu pa-
sökumu par navālamu, tys tyulen pazyud bez žēlesteibas.

Tai tys ir bejis ar daudzom mozökuma tauteibu organi-
zacijom, un tai tys ir bejis ari ar latgaļu pasökumim.

Divdasmytajüs godūs, kod Krīvijā mozökuma tautei-

bom beja atļauts kūpt sovu volūdu un kultūru, ari latga-
lim söka rastīs dažas organizācijas, kuras šai voi tai pastē-

vēja pöri trejsdasmytajim godim.
Kai vīnu nu taidom var minēt Leningradā latgaļu

sekciju, par kuru ir stösteits C Karūgā (1934: 8, 37. lp.).
Tur nav mynäts, kod tei ir rodusēs, bet pastēsteits, ka nu

1929. — 1932. godam tei ir bejuse pasiva pa daļai vodūšūs

darbinīku politikas dēļ un pa daļai cytu organizāciju nega-

tivös izaturēšonas dēļ. Bet nu 1933. goda šei organizācija
otkon atsökuse aktivu darbeibu tautyska jā dryvä, sareikö-

juse 12 plašus vokorus (nu tim 5 tikai latgaliski, 5 kūpēji
ar pörejim latvīšim un 2 kūpēji ar leišim). Vokorūs refe-

rāti un mökslas daļa. Apmaklātēju tai nu 150—200 un pat
300 cylväku. Bez tam sekcija nūsadorbojūt ar tautīšu ap-

zynēšonu (inženeri un techniki te asūt pasivi). ~Tūmār,"
soka CX, ~nivīnā zavodā nav izvasts piļneigs latgalīšu uz-

skaits" (jo nūteik strēdnīku atlaisšonas un pērsavītošona).
Fabrikös asūt pa 50—100 latgaļu, bet jī ļūti bīži skaitūt se-

vi pi cytom tauteibom. Vyspöri Leningradā saskaiteits pöri

par 15 000 latgaļu.
Pi Leningradā latgaļu sekcijas dorbojūtīs Dramas puļ-

ceņš, bet tryukstüt latgaļu repertuāra, un Latgaļu volūdas

un literatūras puļceņš. Šys pādejais nūturūt lekcijas, bet

lekciju apmeklēšona asūt kyutra. Daudzi tautīši sovas vo-

lūdas napörzynüt un nagrybüt pörzynöt. ~ltī jaunīši, kuri

drusku baudejuši, bet na pavysam pīsovvnējuši vyspöre-

jös zynötnes, laikam skaita sevi jau par pörök izgleitētim,
lai atrostu par vajadzeigu nūsadorbot latgaļu puļceņūs ar

sovu mētes volūdu," soka CX 1934: 6, 15. lp. un pfmaty-
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noj, ka taida jaunötnes izaturēšona pret sovu mötes vo-

lūdu nikö loba dēļ latgalim nasūla. „Nazynödami sovas vo-

lūdas un atsasvešynojuši nu nacionālo dorba, jī aizīt vys-

pērejā krīvu dorbā." Žurnāls CX uz jim atkörtöti raida so-

vas apelācijas: naaizmērst sovas tautas, naaizmērst mötes

volūdas! Naatsaraut nu tautyskö dorba! (CX 1934: 6, 15).

Latgaļu sekcijas dorbs Leningradā tūmār ir bejis dīzgon
izolāts un nav bejis īkļauts pērējā latgaļu nacionālo dorba

sistēmā, kuras centrs atsaroda Sibirijā.
Kai cyta veida latgaļu organizāciju ar plašokom īspē-

jom ir jēmiņ „Prometeja" Latgaļu sekciju Moskvā, kas ty-
ka dybynöta 1933. godā kultūras un audzynösonas vaicö-

jumu rysynösonai. Sekcija ir izdavuse brošūras, kalendā-

rus, gromotas, ir apgödöjuse latgaļu školas ar latgaļu mē-

ceibu grömotom. Vyss tys nütyka pēc eista Krīvijas parau-

ga ~uz strodnīceibas, kolektivistu, školānu un školotoju pī-

prasejuma." Lai nūskaidrotu latgaļu kulturālos vajadzei-
bas un praseibas, tod šei „Prometeja" Latgaļu sekcija 1933.

goda jūnijā sareiköja plašu latgaļu kultūras darbinīku kon-

ferenci Novosibirskā (paralēle ar tö poša goda aprelī Rē-

zeknē nūtykušū Latgolas kultūras un izgleiteibas darbinī-

ku kongresu). Latgaļu konference Novosibirskā storp cytu
nūlēme izdūt žurnālu „Ceinas Karūgs", kas ari tyulen tyka
realizēts. Žurnāla mērķis, taipat kai vysa latgaļu izgleitei-
bas un kultūras dorba mērķis, beja apzynöt latgaļus, vīnot

tūs un celt jūs kultūru. Tölök šei sekcija ir organizējuse
žurnālistu un korespondentu kursus, apsprīdes par pareiz-
raksteibas un gramatikas vaicējumim utt. 1934. godā šei

sekcija sasauce kultūras darbinīku konferences Leningra-
dā un Sibirijā. Otkon tyka lamts un sprīsts ~kai plašēk iz-

veidot un nüstyprynöt sistematyskas saites ar vītom", „kai
izdevnīceiba varātu lobēk izpiļdeit šovus plānus, kai latga-
ļu izdavumi nūītu pi sovim skaiteitöjim, kai skaitomusto-

bas (losomgoldus) apgēdēt ar grömotom un žurnalim" utt.

(Sal. CX 1934: 4.) Bez tam 1934. godā tyka nūlamts,„orga-
nizēt Sibirē latgaļu teātra trupu" (CX 1934: 6).

Pi Prometeja Latgalīšu sekcijas ir dorbojušīs Ontēns

Začests, J. Kūkējs, Albina Mežule, K. Mežuļs, Vera Daš-

keviča, A. Eisuļs un cyti. Jī beja paveikuši dīzgon lelu dor-

bu Sibirijas plašumūs izkaiseitūs tautas brēļu izgleitēšonai,
un jī leidz ar dažim tautīšim Sibirijā sastēdeja vodūšū lat-
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gaļu tautyskös kusteibas centru. Bet par nūžālēšonu gon-
dreiž vysi šo dorba dareitöji dažaidu intrigu dēļ pyrms

Utrē pasauļa kara ir krytusi ~nažēlesteibā" un tykuši re-

presēti. Tikai rātais nu jim beja palicis dzeivs, bet čaklēkī

darbinīki ir zuduši tautai uz vysim laikim. Acim radzūt

tautas brēļu naīcīteiba pret myusu volūdu un pošu dzeivū

cylväku — šēs volūdas nesēju, kas ir bejuse rakstureiga
vysūs laikūs, ari šūs darbinīku lelajā traģēdijā ir nūspē-
lējuse sovu nūdeveigū lūmu. Bet drusku seikēk par tū byus

runa, raksturo jūt latgalisma likvidēšonu Krīvijā.

Latgaļu teātris, kai partijas atļauta organizācija, ir be-

jis reģistrēts Sibirijā. Tys ir radīs 1934. godā 15. augustā,
kod Donots Ceiruļs ir ticis īcalts par šē teātra direktoru.*)

Teātra tradicijas latgalim tod nabeja vairs gluži jau-
nas. Pyrmī uzvadumi sēcēs ap godu symtu maiņu Pīterpi-
lī, pēc tam taidi amateru uzvadumi tyka organizēti Latgo-
lā, piļsātēs un uz laukim. Breivēs Latvijas laikā sūplēk šai-

dim gadejuma uzvadumim Latgolā sēka organizētīs patstē-

veigi teātri, un īvārojamēkais nu tim beja Latgolas teātris

Tautas pilī — Rēzeknē.

Voi plašēkas latgaļu masas Sibirijā kaut kū zynöja par
šaidom teātra tradicijom, ir gryuši sprīst. Līkās, ka vysam
vairumam teātra līta beja bejuse pavysam sveša, un latga-
ļu teatram tur vajadzēja augt nu pošim vīnkēršēkajim pa-

matim.

Pyrmī uzdavumi pyrmös gryuteibas ir bejušas sa-

meklēt atteiceigus akterus, dereigu repertuāru, lobu reži-

soru, audzynötöju, veidot orķestrus un korus utt.

Pyrmī akteri ir īgyuti nu Leningradas (kur, kai ogrēk
redzējom, beja dorbējīs latgaļu dramatyskais puļceņš).
Storp tim ir Galvāns, Tekle Vaļko un Škeliņa. Par režiso-

ru ir saisteits P. Līpeņš. Tēļēkī akteri ir varvāti nu ped-
technikumā Ačinskā un cytur. Teātrī ir dorbējušīs Vaļa
Balcer, Logins, Vucan, Romanovskis (akters un kūklā-

tējs), Leišaunīks, Putnys un cyti. Teātris pyrmū sareikē-

jumu ir devis 1934. goda oktobrī kolchozā ~Gaismas stors".

Teātra darbinīki poši sastēdejuši ludzeņu ~Garūs rubļu

*) Seikokas ziņas par šo teātra atteisteibu ir atrunamas Ceiņas Ka-

rūgā 1935: 3., 4. un 6. nrā.
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maklātojs". Tūreiz apkarojamo parēdeiba ir bejuse klaidū-

neiba. (Uz tös ir byuväta šei ludzeņa.) Vālok pi apkaroja-
mom parēdeibom ir bejis slynkums, sabidryskö monta na-

cīneišona, turēšonēs pi privātīpašuma, „kaitniceiba", turē-

šonēs pi reliģijas utt. Tim pretstotā beja myužam ,ideā-
lais" padūmu cylväks. Teātra darbeibai taipat kai presei
beja styngras partijas praseibas un kontrole, un tys mums

jöjam vārā, pīmiņūt latgaļu darbeibu Krīvijā. Navyltöts
tautyskums varēja izapaust koncertūs un tautas dzīsmēs, jo

lugas lelokū tīsu beja un palyka tikai tulkojumi pīm. ~lzaš-

kēršona", „Voga", ~Moskovīte" utt.

Latgaļu ceļojušais teātris Sibirijā.Vazuma centrā radzams režisors

Pīters Līpeņš. P. Irbeiša šaržs 1935. godā

Kai tauta uztvēre sovu ceļojūšū teātri, tū tagad gryu-

ši nūvērtēt. Kotrā gadejurnā jēdūmoj, ka pi teātra ļaudim
lobök patyka pasēdēt nakai klauseitīs sausēs un preteigēs
aģitācijas runas. Jau tys vīn apstēklis, ka prīkšnasumi nü-

tyka sovā mēlē, siļdeja ļaužu sirdis. 1935. godā atsauksmes

Sibirijas latgaļu presē ir leidzeigas torn, kaidas beja ~Gaism-
ā" pēc pyrmajim latgaļu sareikējumim Pīterpilī. ~Pyrm-
ū reizi sovā dzeivē redzim un dzērdim sovā mēlē," beja

sacejuši tautīši Sibirijā. Teātra direktors Donots Ceiruļs

par tū ir bejis lapns: ~ka šī beidzūt asūt atrysynöjusi un uz

pareizom slīdem nūstēdejuši sovu volūdas vaicöjumu."
(Sal. CX 1935: nr. 3. un 4.) ~Ļaudim pateik lugas, pateik

dzīsmes, pateik muzyka. Vörds ~latgalīts" īgyun cīneibu."

9 mēnešu laikā latgaļu ceļojūšais teātris apmeklējis 42 kol-

chozūs, devis 98 izrēdes, nūorganizējis dažaidēs vītēs 13
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drāmas puļceņus, sareiköjis 14 izrödes dēļ bārnim utt.

Teātri kūpsummā apmeklējuši 12 300 tautīši (sal. CX 1935:

4, 38, kai ari K. Bandera rokstu: Latgalīšu teātris un

publika, CX 1935: 6, 24—28).

Ka Ceiruļa daudzynötö ~latgaļu pošapziņa" beja sē-

kuse mūstīs, tū licynoj daži kolchozu nūsaukumi nu tē lai-

ka pīm. „Sorkonais Latgalīts", ~Latgalīšu kryums", ,lat-

galīšu trīcīnnīks utt. (saprūtams, cyti vördi ir atbylstūši
tē laika atļautajai boļševiku terminoloģijai).

Latgaļu prese Padūmu Krīvijā sastēvēja nu 2 perio-
diskim izdavumim: nu avīzes „Taisneiba" un žurnāla „Cei-

nas Karūgs".

Taisneibai ir dīzgon raibs myužs. Tei ir dybynöta
dzimtinē 1918. godā, bet, atstējūt dzimtini, pēcrevolūcijas
laikā Krīvijā tei ir bejuse aizlīgta. Nu jauna atļauta tei ir

tykuse tikai 1926. godā. Nu šē goda 15. maja tei ir izdūta

Sibirijā, Novosibirskas piļsātā leidz 1937. godam īskaitūt.

Pēc tam tei ir likvidāta leidz ar latgaļu volūdu Krīvijā.
Bet okupejūt Latviju 1940. goda vosorā, tei vīnu godu tyka
izdūta kai Latgolas apgobola avīze. Kaids Taisneibas lik-

tiņs ir bejis Utrē pasauļa kara laikā, tys pagaidom nav zy-

noms, bet ir zynoms, ka ar ūtrreizejū Latvijas okupāciju šei

avīze ir tykuse otkon izdūta leidz 1950. godam, kod, likvi-

dejūt apgobolūs, šei avīze tyka nūlikvidāta pādejū reizi.

Vysilgök šei avīze taitod ir izgējuse Sibirijā — šovus 12

godus, un tur tai ir bejuse jēs golvonē nūzeime.

Runojūt par kura kotra Padūmu preses orgāna nūzei-

mi (tys atsateic ari uz Taisneibu un Ceiņas Karūgu), na-

dreikst aizmērst, ka Padūmu prese ir bejuse un ari tagad
ir pyrmā kortā dēļ partijas politiskos propagandas un vaļ-
deibas direktīvu apgaismēšonas. Sakarā ar tū vysa padūmu
prese ir bezgola vīnmuļa: tur gatavēšonēs uz sēju (it kai

eistim zemnīkim byutu vajadzeigs paskaidrot, ka nu ir at-

gējis pavasars!), tur aicynöjumi uz labeibas nūvēkšonu, tur

ceiņa pret kulakim un šķiras īnaidnīkim voi otkon dažai-

du staehanovīšu palīleišona. Tur nabeidzami stēsti par gi-
gantysku atteisteibu un labklējeibu Krīvijā, un nu ūtras

puses — pūstu un sabrukumu kapitālistiskajos zemēs. Sa-
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prutams, vyss šys materials ir internacionāls un, varatu sa-

ceit, ir gluži vīnolga, kaidā volūdā tū pasnādz.

Bet tikpat skaidrys ir ari tys, ka nivīna tautyska dar-

beibā, nivīnas tautas kultūra navar pastovēt bez sovas pre-

ses. Tū ir saprotuši ari latgaļu izgleiteibas un kultūras dar-

binīki Sibirijā. Jī ir sūlejušīs ~apgaismot partijas politiku
ar latgalisko materiāla paleidzeibu" (CX 1936: 2, 25. lp.).
Nu vīnas puses ir pörmasts avīzei, ka tei 1935. — 1936. g.

naasūt idejiski osa, bet apzineigī laseitöji nu ūtras puses

ir pormatuši, ka avīze asūt pörök internacionāla, ka va-

jagūt vairök ~latgalisko materiāla." Un 1936. godā avīze

sūlejusēs „klyut vairök latgaliska", meklēt ceļus kai „lat-
galizētīs". (Sal. CX 1936: 2, 30. lp.)

Jo leidz 1933. goda vosorai avīzē golvonā kortā bejuši
ekonomiski roksti, tod jau pēc kultūras kongresa, kas nü-

tyka 1933. godā, avīzē ir sēkuši arvīn leloku vītu ījemt
kulturāli roksti, ir pasacāluse praseiba pēc volūdas teirei-

bas utt. Saucīņs ~dzeit literarū vogu ar vysu nūpītneibu"
ir radis atbalsi, un ir radīs lels skaits kultūras dryvas kū-

pēju, kas ir producējušīs ari žurnālā ~Ceiņas Karūgs".

Žurnāls „Ceinas Karūgs" *) (1933 — 1937) ir izdūts

Moskvā kai Prometeja latgaļu sekcijas organs. Žurnāls so-

vā pastēvēšonas laikā ir atteistejis vysai dziļu un plašu
kulturalū darbeibu. Vīns nu žurnāla pyrmajim dorbim ir

bejis leidzstrēdnīku apzynēšona un jūs kvalitātes ceļšona.
Symä nülyukä CX 1934. godā Sibirijā ir nūorganizējis

~Pyrmū latgaļu korespondentu un rakstnīku konferenci"

(varātu saceit — otkon paralēle ar Latgolā nudybynötu

Latgaļu rakstnīku un žurnālistu orūdbīdreibu). Ceiņas Ka-

rūgu ir vadejuši O. Začests, J. Kūkējs, K. Mežuļs un Al-

bina Mežule. Ar atseviškim vērteigim rokstim ir pīsada-
lejuši J. Silinīks, D. Logins, Sauļuks, Meikšāns un daudzi

cyti.
Jo par latgaļu darbinīku nūpalnim Sibirijā (un vys-

pöri Krīvijā) mes grybätu zynöt tikai nu Padūmu Latvi-

jas literātu P. Laizāna un P. Zeiles roksta Karogā 1958: 11,
kur jī ir rakstejuši par latgaļu literatūru Krīvijā, tod mes

īgyutu ļūti greizu bildi par tē laika patīsajim apstöklim.

) Attālu vens šo rokstu krojuma 38. lp.
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Līta tei, ka jī ir nūklusējuši vysus, kas Staļina laikā beja

krytuši nažēlesteibā, kai pīmāram Veru Daškeviču, K. Me-

žuli, Albinu Mežuli. A. Eisuli un cytus. Bet kas ir Ceiņas
Karūgs un Taisneiba bez šim darbinīkim? Jo mes meklē-

jam pēc latgaļu rokstim, kam ir spors un kvalitāte, tod mes

navarim paīt sacyn ni Daškevičai, ni obim Mežulim, ni

Eisuļam.

Daškeviča, kai jau īprīkš par jū ir stēsteits, ir nami-

teigi rakstejuse par sovas volūdas un školu vaicējumim,

par sovas volūdas programu, metodiku utt. Te nūpalni ir

ari cytim školētējim, publicistim. Par politiskim vaicēju-
mim ir rakstejis K. Mežuļs. Jam ir bejušas ļūti osas anali-

zātēja spējas un gluda, suleiga volūda. Sovā stējā, cik tei

pazeistama nu jē rokstim, jys ir bejis caur un cauri latga-
lisks. Jē analizēs pi tē laika apstöklim Latgolā, voi ceiņa
pret latgalisma apspīsšonu ulmaniskajā Latvijā palaikam
ir eisti meistardorbi. — Albina Mežule turpretim ir rak-

stejuse tikai stēstus un tālējumus un šymā ziņā ir pērspē-

juse Kūkoju un vīnu ūtru cytu. Jei ir bejuse idejas komu-

niste, kas ir aizbāguse nu Latvijas ap 30-tajim godim un

tur ir tykuse samolta Staļina dzērnovēs. Taidā veidā myu-

su tautai ir zudis vīns samārā lels literatūras talants.

Tēļēk žurnālā ir daudz personu, kas ir un palīk voi

ņyu tikai īsēcēji, voi ari napazeistamas personas uz vysim
laikim. Pīmāram J. Meikšāns, J. Keirāns, O. Richters, K.

Styureits, A. Ladusāns, J. Rimšāns, St. Greiža un cyti. Bet

ari jūs dorbi ~storp cytu" un ~pi cytu papyldynēšonas" ir

bejuši gluži lobi.

Kai vīnu nu gadejuma raksteitējim, cīmenim, pi Cei-

ņas Karūga var minēt profesoru J. Loju (asūt cēlīs nu Lat-

golas), Jys ir devis pērs rokstus: vīnu par ~vītu vördu rak-

steibu Latvijā", kurā jys ir protestējis pret Latgolas vītu

vördu pērtaiseišonu, kas nütyka Endzelīna režijā, un ūtru

— par tematu „Latgalīši un jūs volūda" (sal. CX 1934: 4,
49. — 57. lp.), kurā jys ir devis vysai plašu vēsturyski vo-

lūdnīcysku informāciju par Latgolas vaicöjumu un ir aiz-

stēvējis latgaļu tradiciju pastovēšonas tīseibas. Bet kod

boļševiku partija latgalismu sēka apkarot, tod ari Loja so-

vim ogrēkajim īskotim ir bejis spīsts pagrīzt mugoru.
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7.

LATGAĻU TAUTYSKÖ UN KULTURĀLO DORBA

LIKVIDĀCIJA KRĪVIJĀ

Kaidā veidā latgaļu tautyskö un kulturālo kusteiba

Krīvijā tyka nūlikvidāta, par tū vēļ arvīn tryukst vyspu-

seigu un pīteikūšu ziņu. Mes zynim tikai tū, ka leidz 1936.

godam latgaļu aktivitāte tur ir bejuse ļūti lela un produk-
tīva, ka tur ir bejuse daļa myusu tautas un ka tur ir bejis
kritnys pulks tautyskö dorba dareitēju. Bet tölök mes zy-

nim tikai tū, ka 1937. — 1938. godā vyss tys ir ticis iz-

nycynöts: prese apturāta, školas pörveidötas, grömotas aiz-

līgtas un vodūšī darbinīki arestāti, iznycynöti voi izsyu-
teiti.

Kai tys vyss ir nūticis, uz tū piļneigas atbildes nav.

Bet jamūt vārā tūs šablonus, pēc kurim eisi pyrms Utrē

pasauļa kara tyka likvidātas daudzu tautu nacionālos se-

jas, kai ari tūs specialūs apstēkļus, kaidi saistejös ap lat-

galim, mes varim rekonstruēt dīzgon skaidru pērskotu. Un

tys byutu sekūšs:

Agresivais krīvu nacionālisms, kas divdasmytajüs go-
dūs, līkās, beja miris, uh vysas mozös tautas varēja vīgli at-

elpöt, treijsdasmytajüs godūs atsagrīze otkon uz politiskos
skotuves kai patentētais ~padūmu patriotisms". Divdasmy-
tajüs godūs sludynötö mozūs tautu ~pošnūteikšonēs tīsei-

ba" trejsdasmytajus godūs pērsavērte par vīneigū tīseibu

slavynöt krīvu nacionalū valsti. Partija un vaļdeiba Staļina

vadeibā īsoka apkarot taī saucamūs ~nacionalūs nūvērzi-

ņus", ~lokalū un buržujiskū nacionālismu". 1934. g. boļše-
viku partijas 17. kongresā šū vaicöjumu apgaismoja pats
Stalins un vysaida veida ~nacionalūs nūvērzīņus" jys ap-

zeimēja par „valsts" (resp. Krīvijas) lelēkajom brīsmom.

Kotrys ~nacionālais nūvērzīņs" asūt mēginējums Padūmu

Savīneibā dzeivojūšēs tautas atraut nu ~krīvu tautas un jēs
kultūras". Tam jēdorūt gols. Ar tū beja īvadeita jauna ru-

sifikācija un jaunas teireišonas, un tod dažaidas tauteibas,

jus roksti un īstēdēs sēka pazust kai reita rosa. Šymā saka-

reibā pazuda ari latgaļu kusteiba Krīvijā.

Kas šu latgaļu kusteibas iznycynošonu ivadeja, par tu
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mums ir daži nurodejumi: atteiceigi spaki ir dorbojušis gon

Krīvijā, gon Latvijā.

Krīvijā lelu uzbrukumu latgalim īvadeja „Komuna-

ru Cīņa", kas beja vodūšais baltīšu laikroksts Padūmu Sa-

vīneibā. Tys nütyka 1936. goda rudinī. 1 septembra nume-

rī šys laikroksts vērse partijas uzmaneibu uz ~Taisneibas"

redakciju, kas „pīkūpūt atklöti politisku ļaunprēteibu". Un

prūti: Taisneiba napareizi tulköjuse ~Pravdas" īvodrokstu

par trockistim un zinovjevīšim, kas beja nyupat likvidāti,

sakrūpļojuse Staļina konstitūcijas vairökus pantus, sakrūp-

ļojuse kolchozu organizēšonas paraugstatūtus, izavairejuse
nu apgaismēšonas, kai šī statūti izvasti latgaļu kolchozūs,

napareizi tulköjuse Lenina īskotus abortu vākojumā, nū-

klusējuse par sīvītes aizsardzeibu Padūmu Savīneibā, vyl-

töjuse Raini, bet golvonais — vyltöjuse ari poša Staļina ru-

nas, tai ka teikūt aizskörtas ~latgaļu dorba ļaužu dziļos cī-

neibas jyutas pret bīdri Staļinu."

Kai mes zynim, vysi tī beja skaidri ~növes grāki",
kuri nu beja izmasti partijas prīškā un pīpraseita ~partij-
as īsajaukšona pret „Taisneibu", jo „launpröteiba" asūt

sistematyska" (sal. Komunaru Cīņa 1936. g. 1. sept.).

Kas aiz šos apsyudzeibas slēpās, tū nav gryuši atminēt.

Na jau par latgaļu preses ~kecereibom" beja uzatraukuši

baltīši (un pēc byuteibas taidu ari nav bejis, jo dažaidu va-

ru spēlē tam mozēkajam arvīn jöbyut vysuzmaneigökajam,
un latgali ir bejuši pīteikuši uzmaneigi), bet daļa baltīšu

nacīte latgaļu tautyskö dorba vyspöri. Un te ir tys suņs

aprokts. Aiz Komunaru Cīņas ir slāpusēs tei baltīšu šovi-

nistysküs politiku daļa. kas ir panēkuse latgalisma likvidē-

šonu Krīvijā — vysi rusifikatori tū jau atbaļsteja ar izplās-
tom rūkom! — un pēc šē boļševiki izvede sovu šovinistyskū

liniju ari Latvijā. Profesors N. Valters tū ir pamatoti ap-

zeimöjis par nacionalū un kulturalū genocidu pret latga-
lim (18).

Bet ari Krīvijā latgalisms nabeja likvidēts, koleidz tys

mīreigi eksistēja Latvijā. Ir daudzas paralēles — un tū

mes pīteikuši labi redzējom jau īprīkš — kai latgaļu tau-

tyskais dorbs Latvijā īspaidoja latgaļu kusteibu Krīvijā. Ar

18) N. Valters: Genocids Latgolā, Latgaļu darbeibas dokumentācija
1963, 401. — 414. lp. Verīs ari Latgolas Bolss 1956: 460.
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tū es nagrybu saceit, ka tur kaut kas tyka kopēts idejiski
leidzeigs. Nibyut nā! Tikai latgaļu aktivitāte dzimtinē iz-

sauce uz dorbu un ceņteibu ari tautīšus Sibirijā. Tei beja
nacionālo aktivitāte, sovas kultūras ceļšona un nikas vai-

rök. Un kod pēc Ulmaņa apvārsuma sēka latgalismu spai-

deit Latvijā un kod tautīši Sibirijā pret tū atteisteja patīši

īspaideigu un labi pamatotu kritiku, tod dabeigi, ka taipat

kai rusifikatori, tai ari Ulmaņa režims beja īinteresāts šūs

latgaļus apklusynöt.

Beja pat volūdas, ka Latvijas diplomātija vīnējusēs

ar Staļinu, lai tur likvidejūt vacū baltīšu-boļševiku gvardi

(kas sovā laikā tur beja ļūti stypra un īspaideiga), likvidātu

ari latgaļu kusteibu Krīvijā. Stalins gūdam izpilde jis obas

praseibas. Tagad šū vīnēšonūs, prūtams, navar ni nūlīgt, ni

pīrodeit,bet, vārā jamūt tū,ar kaidu nyknumu Latvijas poli-
tiski centri trymdä ir ceinejušīs kaut voi pīmāram pret lat-

gaļu raidejumim, var pījemt, ka par latgalisma iznycynö-
šonu Krīvijā Latvijas politiķi nu gon naraudēja. Ari tagad
Latvijas boļševiki ar vysim spākim izvad krīvim šū tik pa-

teikamū latgaļu likvidēšonas un rusifikācijas politiku tēļēk.

8.

NUSLAGUMS

Taida eisumā ir bejuse latgaļu izceļošona uz Krīviju,
un taidi ir bejuši jūs liktini Krīvijā. Myusu tautas darbinī-

ki ar sēpem ir runējuši par jūs pazusšonu sovai tautai un

Bazneicai, un tys lelā mārā jau ir pīsapiļdejis. Lai ari cik

seiksta ir myusu tauta, atlauztais zors tūmār pamozam nū-

kolst. Jau 1940. godā mes redzējom nu Krīvijas ībrauku-

šūs tautīšus Latvijā — jī sovu dzymtü volūdu voi ņyu na-

prota nimoz, voi ari prota tik slikti, ka lobēk runēja krī-

vyski. 1959. godā Krīvijas statistika rēda, ka Latvijā tagad
asūt 19 023 latvīši, kas sovu dzymtü mēli vairs naprūtūt.

(Prūtams, tī nav latgali vīn, baltīšu taču Krīvijā beja vai-

rök kai latgaļu, bet kai vīni, tai ūtri tī ir zuduši sovai tau-

tai.)
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Kas ir nūticis ar myusu tautīšim Sibirijā, ari par tū zi-

ņu ir moz. Helena, kas tur beja nūdzeivojuse 16 godu pa
dažaidom koncentrāciju nūmetnem un izsyutejuma vī-

tom „Tāvu zemes kalendāri" 1963. un 1964. g. raksteja, ka

jei beja tykusēs ar tur emigrējušim vacajim tautīšim.

Saskaņā ar jös īspaidim — Sibirijā asūt skaista un

bogöta zeme. Lobi meži un teirumi, bet ar vārgu dorbu pro-

dukcija moza. Šī vacī īceļētoji stēstejuši, ka kaidreiz jī te

dzeivējuši gluži labi, bet tod tykuši aplaupeiti leidz pāde-

jai nabadzeibai. Jei vēļ 1956. godā redzējuse ļaudis, ku-

rim nabejis nikö vairök, kū īdūt bārnim leidza uz školu

ēsšonai, kai tikai pērs sausu kartupeļu. — Jei tykusēs ar

ļaudim kas sovu vacū dzimtini Latgolu jau bejuši aizmēr-

suši, bet jei satykuse ari taidus ļaudis, kas kotru nakti gu-

lušīs ar dūmompar dzimtini Latgolu un kas vēļ arvīn ru-

nojuši skaisti sovu dzymtü volūdu. Tys bejis aizkustynūši
ari turīnes vērdzeibā.

Voi nu šēs tautas daļas kas paliks pöri, voi napaliks,
bet turēt dzeivu pīmiņu par tū ir vysu apzineigūs tautīšu

pīnēkums.
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Prof. Leonards Latkovskis

LATGOLAS SĀTA

NOMS, NAMEŅŠ, PRIKŠNOMS, KULIŅS, SIŅCES

Noms voi namenš beja atsevišķa syunöta kūka celtne,

taitod sylta un apdzeivoj ama, samārā moza pēc sovim ap-

mārim. Dažos Latgolas sātos noms voi namenš atsaroda

pogolma molā, tyvu pi okas, bīži vīn storp kļāvu un klēti.

Na kotrā saimisteibā beja šaida celtne. Dažā Latgolas sā-

tā taidas nimoz nabeja. Bet kurā saimisteibā taida atseviš-

ķa celtne beja, tei kolpēja specialom vajadzeibom. Tai ka

tei celtne beja nalela, tod tū parosti sauce pamozynöjuma
formā par nameņu, tēpēc tai tū sauksim ari mes turpmēk
šymā rokstā. Nameņā beja īmyurāts prövs kotlys un plīts

resp. kurynojamö īreice. Nameņa kotlā karsēja yudini, kod

velēja drēbes un taiseja sērmu. Nameņā stēvēja veļas bal-

va, kurā drēbes apmērcē un kurā taiseja sērmu. Nameņa

prīškā pogolmā beja valātive, uz kuras velēja drēbes. Ru-

diņūs nameņā vērēja cyukom kartupeļus, un tur stēvēja

cyuku ēdīņs. Ari gūvim dzērīņs tyka sagatavots nameņā.
Lelā balvā aplēja palovas, kuras izmērcēja un ar spānim
nese uz kļāvu un salēja gūvim silēs. Nameņā dareja olu.

Bez tam nameņā beja nūsalikšona. Tur stēvēja tī trauki

un mējsaimisteibas pīdarumi, kurus nagribēja turēt us-

tobā voi kēkī. Tēpēc nameņā nütyka lelē kurynēšona un

vēreišona, kas sevišķi vosorā varātu pīsiļdeit ustobu un ra-

deit izgarojumus (garaiņus). Leidz ar tū, ka nameņā nü-

tyka vēreišona un ēdīņa sagatavēšona lūpim, tod ustobu

varēja uzturēt teirēku. Tēpēc,elsi sokūt, nanieņš beja vē-

reišonas un nūsalikšonas vīta. Nameņā beja vīnas durovas

un vīns lūdzeņš. Syltā laikā durovas stēvēja vaļā, bet soltā

laikā cit. Zynoms, voi nameņa durovas beja vaļā, voi cīt,

tys beja atkareigs nu kurynēšonas daudzuma. Jo nameņš

tyka pikurynöts, tod durovas turēja vaļā ari vāsā laikā.

Jo nameņa kai atsevišķas celtnes saimisteibā nabeja,
tod jē vītu izpilde ja cyta telpa, kas beja teiši savīnēta ar

dzeivoj amū ustobu, un šū telpu sauce dažaidi: prīkšnoms,

siņces voi kuleņš. Vysā vairumā Latgolas ustobas beja cal-

tas uz divejim golim un pa vydu beja siņces voi kuleņš, nu
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kura vīna daļa beja atdaleita ar sīnu uz pusēm, un tū sau-

ce par kukņu voi kēki, kur vöreja ēdīni. Par kūleņu voi

kulini tū vītu sauce topēc, ka tur senejūs laikūs ir nūty-
kuse labeibas kuļšona. Parosti kulinī nabeja dēļu greidas,
bet nu mola sameits pods. Osvunē ari prīkšnomu voi siņ-
ces sauce par nomu, un jo kaids prīkšmats nabeja ustobā,
tod beja nomā. Dažos vītēs par kuliņu sauce treju sīnu

pibyuvi pi ustobas, kurs nūderēja nūsalikšonai, un caur tū

nütyka izīšona nu ustobas un īīšona ustobā. Cytim vēr-

dim, īšona nütyka caur kulini. Kuliņam beja vēļ ari taida

nūzeime, ka sevišķi zīmas laikā tys aizturēja soltumu, jo
ustobā nabeja teiši savīnēta ar ērīni, bet storp ustobu un

ērīni beja šei naapkurynöta telpa: siņces, noms. prīkš-
noms voi kuliņs.

Noms voi nameņš ir vacs latvīšu vörds, uz kū nūrē-

da taids teicīņs kai Dīva noms, jo, lai gon mums ir pazeis-
tami vördi: möja, sāta, ustobā, kas teik litöti dažaidēs va-

riacijös, tod tūmār mes runojam tikai par Dīva nomu, kai

tys ir īsavīsis myusu tautā kristiānisma nūsastyprynošo-
nas laikūs. Noms ir bejis cīnejamas nūzeimes vörds. Jaunē-

kūs laikūs ir radīs saliktiņs nomsaimnīks, nomīpašnīks. Ka

nameņā ir vöreits ēdīņs, uz tū nūrēda tautas dzīsme:

Ej, vacökö ītaleņa,
īkur guni nameņā!
Tu jau beji redzējuse,
kai ikyure veira möte.

(M.B. Latg. Lit. v. 22. lp.)

Reitā agri pīsacēļu
trejs darbeni padareju:
slauču gūvis, dzynu gonūs,

kyuru guni nameņā.

Taitod pēc šēm tautas dzīsmen iznēk, ka nameņš ir sene-

jais kēka voi kukņas apzeimējums, un ir jodūmoj, ka šī

divi müdes vördi ir izspīduši un atvītējuši nomu voi name-

ņu. Taitod noms voi nameņš ir vīta, kur kurynöta guņs un

vöreits ēdīns.

Jo dažos Latgolas vītos nomu, nameņu voi prīkšnomu
sauc par kūleņu voi kulini, tod tam ir sova vēsturvska nū-

zeime. Dzeivoj amēs telpas prīška ari lītēta labeibas kuļšo-

nai, kai tys ir pazeistams pi cytom tautom; pīm., angli
slīksni sauc threshold, kur saliktiņa pyrmajä daļā ir verbs

to thresh, vöcyski dreschen ~kuļt". Mējas slīksnis beja le-

la bolka, uz kuras varēja izkult labeibu. Šymā gadejumā
mes atrūnam paralēli storp myusu kūleņu un angļu
threshold.
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Noms ir vacs baltu vörds, montöjums nu pyrmvolü-
das un ir saleidzynojams ar leišu namas un grēku nomēs

~ganeiba, dzeives vīta" un nemo „es apdzeivoju". Topēc
noms ir vīns nu vacökim apzeimējumim, kas izsoka apdzei-
vötu vītu, kū vocīši sauc Wohnsitz, un taitod varātu saceit:

kulturālas dzeives sökums — gunkurs, kai pi romīšim Ves-

tas templis — vīta, kur guns kurīs. Rakstureigi ari ir tys,
ka tys vörds iruzagloböjis veirīšu kērtasformā, koleidz cyti
vördi, kas apzeimoj dažaidas celtnes, ir sīvīšu körtas vördi:

sāta, mēj a, ustobā, klēts, pyune, pērts, reja, kulasāta.

Siņces ir īnēcis vörds, pamatā ir grēku vörds sānis,

gen. sanidos, kas nūzeimoj ~dēli", un nu tēs pat saknes ir

krīvu sani „komonas", kas beja nu dēļu taiseitas vīglai
braukšonai zīmā, sanki ~bārnu ragaveņas" un pi mēj as

vīgloka pibyuve: seni „siņces".

ARCHITEKTS B. BUKOVSKIS PAR ŠU TEMATU

ROKSTA SEKOJUŠU:

Viļakas pogosta zīmeļu daļā, natöli nu Līpnas pogosta
kaidu reizi atsaroda sova veida trejs rodu grupas, ap 1901.

godu izgēja uz gobolim voi vīnsātom. Vīna grupa palyka
uz vītas, un tū tod sauce par vacö cīma ļaudim voi vīn-

kērši par vacū cīmu. Utrē grupa aizgēja uz Prīžu kolnu,
kas sovu nūsaukumu daboja nu tē, ka kolns beja apaudzis
ar prīdem. Trešo grupa aizgēja aiz upes uz Narečku voi,
kai vālēk sauce, uz Naricu. Pi šēs naricnīku grupas pīdarē-
ja ari muns tāvs ar sovu vacēkū bröli. Ūtrē daļa nu šēs

grupas beja trejs bröli. Tēpēc vysi naricnīki beja rodi so-

vā storpā.
Šam rokstam pīvīnotais āku nūvītnes plāns A labi rak-

sturoj, kaidā veidā beja saimnīceibas ākas voi körmi sagru-
pēti. Var saceit, ka ar lelökom voi mozökom variacijom vy-
som pīcom giminem āku nūvītējums beja pusleidz vīnaids.

Plānā A parödeitös ākas ir muna tāva sāta, kuru jys
uzcēle ap 1901. godu, kod beja tikkū apsaprecējis. Vysas
ākas jys cēlis vīns pats ar sīvu, vīnu ūtru reizi sīvas rodim

pīpaleidzūt, kas beja par sevi saprūtama līta, ka sīvas brö-

li nöce paleigā. Cik es zynu, tod šaida āku nūvītēšona beja
dūmota, lai apkūpšona byutu parūceigēka, lai nabyutu nu
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vīnas ākas leidz ūtrai tēli jēstaigoj, lai pogolms, kurā dau-

dzi dorbi tyka veikti byutu pīteikuši aizsorgēts pret zīmeļu

vēj im, zaglim un vylkim. Bet slyktö puse šaidai nūvītēšo-

nai beja tei, ka guņsgrāka gadejumā beja gryusi pasorgēt
cytas ākas nu guņs pūsta.

Plana A ar skaitlim apzeimotos telpas tyvok paskaid-
rojamas ir šaidā veidā.

Architekta B. Bukovska zeimāts aku nūvītnes plāns.

1. Dzeivoj arno ustobā, kuru valokajus godus sadaleja mo-

zēkūs nūdalejumūs ar dēļu sīnom. Šūs mozēkūs sa-
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dalejumus sauce par komarkom. Turbeja maizes ceplis
ar myureiti voi, kai mes saucem, ~ležanku". Cyti myu-

reiti sauce par pērteņu. Myusu pusē par pērteņu sau-

ce cepļa prīškā voi lobajā pusē, voi ari kreisajā pusē

cepļa sīnā taidu padziļēku īdūbumu, kura dybyns be-

ja dziļēks nakai cepļa pods. Šymā pērteņā pēc cepļa

izkurynösonas sarause kvālojūšēs ūgles un aprause ar

palnim, lai nasēktu ceļtīs čads (tvans), ar kuru varēja
sasaindēt un nūmērt. Taidā veidā apbārtēs ūgles deve

syltumu, kur varēja izcept kaidu šķēli gaļas, paturēt

ilgök syltu ēdini. Sevišķi zīmas laikā cepli vokorā pī-
böze pylnu ar molku kaļtēšonai reitdīnas kurynösonai.

Cytu reizi pērteņā uz ūglem uzmete kaidu sauju pa-

egļu skuju, kas sagryuzdüt deve pateikamu smaržu un

atsvaidzynöja gaisu ustobā. Taitod šaidu vītu ceplī mes

saucem par pērtu, na par myureiti.
2. Par tai saucamom siņcem vairok ir paskaidrojis prof.

L. Latkovskis sovā rokstā.

3. Kambars, kurā globöja vysaida veida saknes, skēbā-

tus kēpustus, maizi, gali, ēbuļus, īsaiņētus bucēs ar

solmim, lai nasaļ, pīna produktus un t. t. Zīmas laikā,
kod temperatūra kryta un kod juta, ka uzturvīlas

kambarī var sēkt salt tod kambarī sanese korstas ūgles
un nülyka šam nulyukam nu akminim un ceglim pa-

gatavotajā poda īdūbumā. Taidā veidā uzturēja vaja-
dzeigū syltumu, lai pasorgētu produktus un saknes nu

saļšonas.
4. Klēts, kurā globöja gryudus, myltus, sēli, cytu reizi

tur zam jumta sakēre žēvātu gali (kuru gon vysvai-
rök globöja sakörtu uz ustobas vērsa voi vērs kamba-

ra, sakērtu zam jumta). Klētī vēļ globöja zynomu dali

palovu, lai byutu pi rūkas.

5. Pījume voi pajume, kur globöja rotus, drošku, komo-

nas, rogovas, orklus, ecēžas un cytus dorba reikus. Pī-

jumes sīnas beja caltas nu bolkom tikai nasyunötas.
Vosorā tur beja sylts. Tur beja nūvītots tai saucamais

„varstaks" voi skryuvbenkis, kur tāvs strödöja un tai-

seja saimnīceibas lītas.

6. Zyrga klavs, kur beja aizgolda ari vuškom, un nu guvs
atškērtam talānam.

7. Cyuku un syvanu kleveni, sylti byuvati.
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8. Guvu klavs.

9. Atejas vīta.

10. Vystu mojeņa.
11. Bišu dörza pīdarumi, kur pa zīmu tyka sanastas vējē-

kas bišu saimes, kas tēs pasorgēja nu izneikšonas. Kai

plānā radzams, turpat ari augļu dērzs, kurā beja nūvī-

tēti bišu strūpi, kurus myusu pusē sauce par kūzulim.

12. Zadarklys voi laidars.

13. Pogolms.
14. Oka.

15. Perteņa.

Plānā Bāku nūvītējums jau ir piļneigi cytaidā kēr-

teibā. Šeit parēdeitas ākas taipat pīdar munam tāvam, ku-

ras tyka cartas, kod 1929.—30. godā cīmi tyka sadaleiti vīn-

sātēs. Šēs ākas cēle muni bröli, bet tāvs tikai stēvēja klēt

ar padūmu. Te, kai radzams, ākas ir nüvitötas vairök ra-

cionāli, lai pasorgētu nu guņsgrāka, un telpu numerācija ir

šaida:

1. Dzeivoj amö ustobā, dorba voi saimisteibas ustobā, kurā

atsaroda ari maizes ceplis un plīta, uz kuras zīmas lai-

kā gatavoja saimei ēdīni.

2. Visu voi atpyutas ustobā, kur beja gromotas, laikrok-

sti un 1.1.

3. 4. 5. ir guļamustobas.
6. Pussagto veranda ar atejas vītu htošonai zīmas laika.

8. Klēts.

9. Myura klavs, kura nuvitoti vysi lupi.
10. Vystu mējeņa un seiköku saimisteibas prīkšmatu glo-

bēšonas vīta.

Vysaida veida braucami pīdarumi un leloki lauku

dorba reiki atsaroda rejas un pīdorba mēju grupā.
11. Siņces voi kekis (kukņa).
12. Kambars.

Pyrms soku kaidus vördus par siņcem, grybu pīzei-
mēt, ka myusu apkērtnē natyka lītēti vördi: noms, nameņš,
prīkšnoms voi kuliņs. Šī vördi myusu apkērtnē nabeja īsa-

vīsuši. Te varu tikai pīzeimēt, ka plānā, B Nr. 11 siņces
voi kukņa atbylst tam, kas cytüs apvydüs teik saukts
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noms, nameņš. Lītosona beja vīnaida. Šymā kukņā voi siņ-
cēs (obejus vördus lītoja vīnaidi, bez kaidas nūzeimes at-

škireibas) ēdīni vöreja vysvairök vosoras laikā, kod nagri-
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bēja pīsiļdeit ustobu. Šos siņces, kai radzams nu zeimēju-

ma, ir nūvītotas storp dzeivoj amū ustobu un kambari. Siņ-
cem nabeja eistūs voi cītūs grīstu, bet tikai dēli, salykti
vērs sejom, kas aizsedze skotu uz jumtu, bet na vairök, jo

syltuma siņces napaturēja. Siņces beja soltas. Tys beja tai

dareits ar nülyuku, jo siņcēs tyka vöreits ēdīņs cylväkim
un lūpim. Tēpēc lels daudzums garaiņu cēlēs gaisā, kas

slāgtā telpā byutu pavysam napateikami, bet siņcēs tī ga-

raini vīgli izplyuda pa valeigajim grīstu dēlim. Tai ka siņ-
cēs pa zīmas laiku tyka vöreits, tod tös nabeja sevišķi sol-

tas, bet vosorā durovas stēvēja vaļā uz pogolmu, un izgaro-

jumi izkleida. Vosorā siņcēs dareja ari šaidus taidus saim-

nīceibas dorbus. Siņcēs, lelajā kotlā rudinī sutynöja kö-

pustus, kurus vālēk sastompēja lelūs kubulūs skēbēšonai.

Skēbēšonu izdareja kambarī. Siņcēs dareja olu, vosoras lai-

kā kyule svīstu, sēja sīru, sēja pērts slūtas, kopöja cyukom

lokstus, gūvim runkuļus, vērēja drēbēm sērmu, vērēja ari

drēbes sērmā. Jo klimatisku apstokļu dēļ kaidu saimistei-

bas dorbu navarēja dareit pogolmā, tod tū dareja siņcēs,
voi ari, nabeja cytas pīmārētēkas vītas. Siņcēs taiseja voi

lobēja kūka traukus, globöja zyrga aizjyuga pīdarumus.

Siņcēs ari kaidreiz kaidā skreinē globöjös uztura vīlās, sa-

prūtams, atkareibā nu goda laika un vajadzeibas.

Tai ka kambarī vysu cauru godu beja vāsēks, tod vo-

sorā tur globöja pīnu. Tai ka tāvs turēja bites, tod cytu
reizi nu šyunom spīde voi izsvīde madu un nese pūdeņus

vāsajā kambarī atsaväsynösonai un voska daļu nüstödynö-
šonai. Kai radzams, tod siņces beja sova veida saimnīceibas

centrs, un siņču nūvītojums storp dzeivojamū ustobu un

kambari, kai tys beja gondreiž vysim apkērtejim zemnī-

kim, Hcynoj par siņču svoreigumu. Naatkareigi nu tē, kai

cytas ākas beja nūvītotas, siņces vysim beja vīnaidi nū-

vītotas: storp ustobu un kambari. Kur tik vīn tyku gējis,

vysur redzēju, ka siņces atsaroda storp ustobu un kamba-

ri, voi storp ustobu un ūtru ustobu, tys ir, divēju ustobu

storpā, kur beja möja byuväta uz divejim golim. Un kai nu

kur tūs ustobu golus sauce: vacö ustobā, jaunö ustoba, va-

eais un jaunais gols, syltais un soltais gols. Dažos vītēs

ūtrajā golā resp. ūtrajā ustobā pēri siņcem nabeja cepļa un

natyka apsiļdeita, tēpēc tūlītēja tikai vosorā kai vāsēku

vītu, kur gulēt, un tēpēc tū ustobu sauce par soltū golu voi
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soltu ustobu. Siņces vmmar ir pislmamos trepes, pa kurom

var uzkopt uz ustobas vērsa voi uz kambara vērsa.

Plānā B parēdeitēs siņces tyka lītētas vysvairök voso-

ras laikā dzeivēšonai, cikom dareja saimisteibas dorbus un

vērēja. Tur tyka vöreits uzturs pošim un lūpim. Vosoras

laikā tur uzaturēja brēļu sīvas ar mozim bārnim. Lai gon
šei kukņa beja jau ar slāgtim grīstim, tod tūmār tvaiku nū-

plyussona beja labi nūkortēta pa speciālu īreici grīstūs. Šei

kukņa beja lela, tēpēc puiši tur uz ēvelējamo beņča taiseja

jaunus dorba reikus un saloböja vacūs, sīvītes šyva, adeja,
lēpe ja, mozgēja bārnus, neja svīstu un pat aude audaklu.

Pa vokorim te sprēde lynus voi vylnu, tyna dīgus uz tei-

tovom un daudz plöpöja. Kai jau redzim, tod ari šymā zi-

ņā siņces beja saimnicyskös darbeibas centrs, bet myusu

pusē nikod šū vītu, tys ir siņces, nasauce par nameņu. Jo

nu pi myusu pīminēja vördu noms, tod tys beja tikai reli-

ģiskā nūzeimē: Dīva noms, kas ir tys pats kas bazneica.

JOŅA TRUPA ROKSTS PAR TU PAT TEMATU

Aproksts atsateic uz Drycanu un Nautranu pogostu un

uz Sakstagola un Makašānu pogostu zīmeļdaļu.

Siņces (tautas izruna siņcis).

Tipisko latgaļu dzeivojamē āka beja uz divejim golim
kurus savīnoja siņces. Siņcēs nūkliva nu pogolma pa gol-
vonū īeju voi ~gaņkom", kas beja nalela nūjume ar stobim,
kas reizēm beja ar ornamentaliskim izcērtumim un izvei-

dējumim, un storp tim stobim un gar nūjumes molu beja

dēļu voi latu ornamenti un „karnizi". Gaņkom beja divi

voi trejs pakopīni voi kopšli, parosti nu dēlim, ratēk ce-

menta voi ceglu. Jo gaņkom nūjumes nabeja tod kēpšļu uz-

davumu izpildeja vīnkērši nūškalti voi atteiceigi izmaklāti

gludu vērsu akmini. Dažos sātos siņču prīškā pi īejas beja
vīnkērši vacs dzērnovu akmiņs, kas beja sovu laiku kolpē-
jis moltuvē, bet, kod vacais sadyla, tod izkola jaunu ak-

mini un šū nūvītēja par köpsli.

Siņču minimālais plotums beja apmāram trejs metri,
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maksimālais seši metri. Nu siņcem parosti vīnas durovas

vede dzeivojamā golā voi ~vacajā ustobā", bet ūtras duro-

vas vede ~jaunajā ustobā". Ūtrajā golā beja izeja uz klā-

vim un cytom saimisteibas ākom (Zeim. Nr. 1). Siņcem rei-

zēm beja grīsti, reizēm nabeja, bet kotrā gadejumā siņcem
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Beja dēļu greida. Jo dzeivojamē ustobā beja sadaleita ar

dēļu sīnu uz divejom daļom, tod nu siņcem beja divi duro-

vas uz dzeivoj amū ustobu, tys zeimēja: beja atsevišķa īeja
kotrā nūdalejumā. Dažūs gadejumūs vīns dzeivojamēs

ustobas nūdalejums kolpēja kai kēkis (kukņa). (Zeim. Nr.

2). Vysparostök ceplis un plīta beja tikai ~vacajā ustobā".

Reizēm
~
jaunajā ustobā" ilyka tai saucamū čitu — syltu-

ma myuru ar plitu un pērteņu, kas beja vīta, kur varēja
atsasēst voi gulēt vīns cylväks. Tod šū ustobu sauce par
kukni. Vacajā ustobā taidā gadejumā beja tikai maizes cep-

lis ar voi bez īpašas plīts vēreišonai. Jo plītēs nabeja, tod

dzeivēšona, sevišķi zīmas laikā, vysvairök nütyka kuknē

(Zeim. Nr. 3).

Utrs golvonais siņču paveids beja treju sīnu bolku pī-

byuve ustobas vīna golā. Zeim. Nr. 4 ir rēdeita āka ar tai-

dom siņcem. Ir tikai vīna īeja, un poša pibyuve ar dēļu sī-

nu pērdaleita divējos daļēs — siņcēs un kambareitī. Kam-

bareiti izlītēja drēbu turēšonai un vosorā dzeivēšonai un

gulēšonai (sevišķi jaunas meitas tur gulēja). Cytūs gade-
jumūs pibyuve nabeja sadaleita, un tai beja divi izejas: vī-

na uz pogolmu, ūtra uz klāvim. Šaidai pibyuvei reizēm be-

ja dēļu greida voi mēļa pods, voi ari nabeja greidas (Zeim.
Nr. 5). Nabadzeigom sātom, tys ir, bobuleišim voi ari vī-

nam ūtram jaunsaimnīkam beja tikai vīna ustabeņa bez

siņcem ar īeju ustobā taišni nu ērīnes. Lobēkā gadejumā

īeja beja apmaļu (male jūs dēļu) voi dēļu apsyturns ar jum-

teņu (Zeim. Nr. 6) kū varātu uzskateit par siņcem.

Saimisteļbēs, kur nabeja atsevišķas klēts, siņces piļnei-
gi voi daleji izpilde ja klēts vītu. Klēts vītu dažos saimistei-

bēs izpiļdeja zemē izrokts pogrobs, kas atsaroda pogolma
nūmalē. Jo kam ari beja klēts, tūmār siņcēs turēja lītas,
kas pastöveigi tyka lītētas un kurom vajadzēja atsarast pi
rūkas. Siņcēs stēvēja drēbu skreine, myltu un putrēmu tei-

ne, uz kuras beja nülykti maizes kukuli un plēcini, apsagti
ar lynu sedzeņu. Dažos saimisteibēs maize stēvēja uz

plaukta, kas beja pistyprynöts pi sīnas voi pakērts pi grīs-
tim. Siņcēs, durovu tyvumä beja vadži īdzeiti ustobas sī-

nā, kur beja nūvītotas zyrga lītas: sokas, īmovi, slejas un

1.1. Taipat aizdurvē stēvēja cērvs, zēdžspeicka (pētoga) un

zīmas laikā ari lēpsta. Klāva izejas tyvumä siņcēs turēja
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lupim dzermi. Taitod redzim, ka siņces nütyka dažaida nu-

salikšona. Tur atsaroda saimisteibā vysvajadzeigökös lītas.

Klēti atvītēja treju sīnu siņces. Pīdovom pi jau my-
nātom lītom tod siņcēs turēja moltu un namoltu labeibu,
žēvātu gaļu un sēleitas gaļas kubulus, saknes (pyrms

aprakšonas par zīmu zemē), ols dareišonas pīdarumus un

ari izdareitū olu, tys ir, tur turēja ols bučas. Pa nalītēšonas

laiku tur turēja aužamūs un sprēžamūs pīdarumus: teito-

vas, mastovas, stēlus un rateņus. Taipat tur beja vīta lītas

kūkim, skolim un sausēnim, kurus lītoja īkurynēšonai. La-

beibas kuļšona siņcēs, līkās, pīdar jau seņēkam periodam.
Tikai kaidas pēris reizes atmiņu dzērdējis, ka saiminīks,

kam nabeja sovas rejas, gryudus jaunai maizei izdauzej is

turpat siņcēs uz bluča. Jo nabeja rejas, parosti palyudze
sābri, kam taida beja, un tur tod labeibu kaltēja unkyule.

Latvijas breivvaļsts pādejūs godūs rejas lītēšonu izspīde
pērvodojamēs kuļamos masynas. veida siņcēs (atskai-
tāt Zeim. Nr. 6) beja pīslīnamēs trepes uzkēpšonai uz usto-

bas. Jo siņcem beja grīsti, tod taidā gadejumā uzkēpšonai
uz ustobas vērsa siņču grīstūs beja atstēts caurums. Dažos

saimisteibēs šē cauruma aiztaiseišonai beja vēks ar eņ-
džem. Siņču durovas parosti beja strypribyuvätas. Bogo-
tēkēs sātos siņču durovas beja taiseitas nu ūzula voi līpas
kūka. Bez parostajim kliņdžim nu īkšpuses, siņču durovom

vēļ beja metāla aizsaunamais voi kēss. Nu ērpuses duro-

vas nūslēdze, jo vysi izgēja nu sātas, ar pīkaramū atslāgu,
dēļ kuras stenderē un durovēs beja īdzeitas atteiceigas

„skopkas" (skobas).

Vyspöri ore jūs durovu ar tāmēs ībyuvātom atslāgom

beja pavysam moz. Apzeimējumi: noms, nameņš, kuliņs,
kuleņš voi prīkšnoms apraksteitajā apvydä siņču nūzeimē

natyka lītēti. Vāci ļaudis gon pīminēja, ka seņēk nameni

kai atsevišķas byuves vēreišonai ir pastēvējuši.Par nomu un

nameņu sauce tikai pērts prīkštelpu.*) Natyku redzējis ari

siņces ar īreici vēreišonai.

Veļ poris vordu ir jopizeimoj, kopec vmu ustobas golu
sauce par ~vacū" un ūtru par ~jaunū". Kod cērta dzeivoja-

*) Ari Baltinovas pog. par nameņu sauce tikai pērts prīkštelpu.
Eistē nameņa, kai vērēšonans vītas vairs nabeja, vērēšona turpre-

tim nütyka siņcēs. M.B.
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mū körmu, parosti sacērta obejus golus, bet rata saimistei-

bā spēja tūs uz reizi piļneibā izbvuvēt un padareit gotovus

apdzeivēšonai. Parosti sataiseja dzeivēšonai tikai vīnu golu,
īlīkūt tur grīstus, greidu, lūgus, cepli un tai ka tamā usto-

bā sēka dzeivöt, koleidz ūtrē naizbyuvätö ustobā palyka

vēļ naapdzeivēta,tod gluži dabeigi, ka tei ustobā, kas tyka

apdzeivöta nu poša sēkuma, palyka ~vacē ustobā" voi „va-

cais gols." Ūtro gola izbyuvēšona atkareibā nu leidzeklim

īsavylka godim ilgi, un kod jei tyka izbyuväta apdzeivē-
šonai, tod jū sauce: ~j aunö ustobā" voi ~jaunais gols".

L. Latkovska nuslaguma vordi par šu tematu.

Muna tāva sātā, Varakļēnu pogosta Bokēnūs, nameņa

nabeja, bet tāvs stösteja, ka nameņš bejis vacajā vītā. Par

vacū vītu sauce tū vītu, kur muns tāvs beja dzimis un

uzaudzis. Tod sāta beja bejuse cytā vītā. Vīnu myusu tei-

rumu sauce par Vacū sātas vītu un tē teiruma daļu sauce

par Cepļa vītu. Tys beja mēlains paugureits, kur kaidreiz,

dziļēk arūt, vēļ varēja izart ceglus voi akmiņa gobolus, kas

beja pörpalykums nu senejim sātas pamatim. Munam vaca-

jamtāvam Pēvulam ir bejuse lela giminē, un laikam tēpēc
ari ir bejis nameņš kai atsevišķa byuve vēreišonai. Kod

vacētāva bārni resp. muna tāva bröli un mēsas ir pīauguši,
tod vīnas sātas vītā ir uzcaltas trejs sātas ar ustobom uz

divejim golim un siņcem pa vydu. Siņces sovukört ir sada-

leitas uz pusēm ar sīņu, un vīna daļa tod ir kolpējuse kai

kēkis (kukna), kur ir vöreits ēdīņs. Nameņu, kaidu asmu

aprakstejis šo roksta sēkumā, tyku redzējis Lelūs Tūču

sādžā pi sovas mötes mösom, kur bērneibā tyku cīmējīs ap

Zīmassvātkim vairēkus godus pēc körtas. Tamā sātā pi di-

vejim brölim Juškevičim — Donota un Staņislava beja iz-

pracātas divi munas mötes mösas nu Ikaunīku sādžas —

Matilde un Zuzona. Tamā sātā, kur möju vörds beja Idruki,

zam vīna jumta dzeivoja trejs lelas gimines, un tai ka tur

beja daudz vēreišonas: drēbu mozgēšona, ols dareišona un

kartupeļu (kai Lelajūs Tūčūs sauce — buļbu) vēreišona sī-

tolim, tod nameņš jim beja ļūti parūceigs. Nameņā beja

īmyurāta plītē, un nalels škūrstiņs beja radzams vērs dēļu
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jumta. Ari tys ir svoreigi, ka nameņam beja dēļu un na-

vys cysu jumts kai cytom mējom, jo dēļu jumts ir drūšēks

pret guni nakai cysu (voi gārkolas) jumts, jo nameņā nüty-
ka daudz kurynösonas.

Nuslaguma varim taiseit šaidus sledziņus:

1. Noms voi nameņš ir vīna nu vacokom latgaļu celtnēm,

uz kū nūrēda pats nūsaukums un lītēšona.

2. Pyrmatneji jamūt, tei ir bejuse sylta un apdzeivojama
vīta un pamatnūzeime ir vēļ uzaglobējuse nūsaukumā

Dīva noms — vīta, kur Dīvs dzeivoj.
3. Cikom zam vīna jumta dzeivoja vairēkas gimines: pra-

cāti dāli ar sīvom un bārnim, tikmār nameņš ir nūde-

rējis vēreišonai, kas nakolpöja cylväku uztura pagata-

vēšonai, bet drēbu mozgēšonai, ols dareišonai un vērei-

šonai dēļ lūpim.
4. Nameņš ir prikštecis taidim apzeimejumim kai siņces,

kēkis, kukne, kas kai müdes vördi izspīde vacū vördu.

5. Nameņš ir bejis saimnicyski svoreigs īkortējums, kur

beja nūsalikšona un kur nütyka dīn dīnā svoreigī dorbi.

Topēc, jo apdzeivoj amū telpu sauce, pīmāram; ustobā,

tod tūmār prīkštelpu un pibyuvi pi ustobas apzeimēja
ar darynöjumu nu pamatvörda „noms", tys ir, tū sauce

par prīkšnomu.
6. Noms un nameņš latvīšu tradicijā ir cīnejamas nūzei-

mes vörds un nikod nateik lītēts ar nīvojamu voi ne-

gativu nūzeimi. Pilsētas lēlēs celtnes arvīn teik sauktas

par nomim, un jūs īpašnīki teik saukti par nomsaimnī-

kim. Topēc tys vörds ir pīskaitoms pi augsto stila vēr-

dim.
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A. Staudžs

KARA KOPI, MŪKSTI BLŪDŌTŌJI

UN VODŌTŌJI

Latgolā beja daudz vītu, par kurom svešinīkam

saceja: „Tür ir kara kopi!" un tū izrunöja ar dziļu

nūpītneibu un klusök nakai cytus teikumus.

Beja ari vītas, par kurom saceja: „Tür ir vodötöji,
tur spūkojās, tur ir mūksti." Taidas vītas beja kopi,
pūri, leli meži un peisi, un par vysom lītom tös beja
garös un tymsös rudiņa naktis. Un klausūtīs tūs stēs-

tus, cylväkam šārmas göja pa kaulim. Vysvairök beja
tūs, kas stösteja, kū cyti ir redzējuši voi kū jī nu cy-
tim beja dzērdējuši. Daudz mozēk beja taidu cylvä-
ku, kas poši byutu tū pīredzējuši un kas poši byutu
ceinejušīs ar mūkstim voi kuram pošam byutu pīsase-

jis klēt vodötöjs.

MATAKLA KÖLNS

Apmāram divi kilometri uz dīnavydim nu Viļānim
ir Matakla kolns. Ģeologa saprasšonā tys ir lada laik-

mata morēnu nūsādums, it kai cylväka rūku dorbs, it

kai sanasts uzbērums, kam vīnā pusē ir gara īleja,
ūtrā īleja pērsavērš Lizertu pūrā. Ģeologi šū zemes

pacēlumu par kolnu nimoz nasauks. Tūmār tautas iz-

pratnē tys beja kolns, un tēpēc ari mes gudynösim tū

par kolnu.

Pa šē kolna vērsu īt ceļš nu Viļānim uz Vyds-
muižu. Kolns apaudzis ar sērmim boltim bārzim, bī-

zom eglēm, pīkaļnēs aug kupli lozdu kryumi, bet tö-

lök pūrs ar bīzim kērklim.

Matakla kolnā seņ senejūs laikūs ir nūtykušas

kaujas, bet kod tēs ir bejušas, par tū nivīns nazyna

drūši pastēsteit. Ļaudis zynöja gon stēsteit, ka te mui-

žinīks Janovskis asūt nūsašovis, laikam pēc naizada-

vušē pūļu dumpa 1863. godā. Vāci ļaudis stösteja par
Mataklu kolna mūkstim, blūdeitējim un vodötöjim.
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Vodötöjs asūt daudzim pīsasējis klöt. Ni nu tö, ni nu

šo gējējs nūsagrīzis nu ceļa, bridis pa kryumim un ti-

kai välök atsamūdis Lizertu pūrā. Atsamūdis topēc,
ka vödötöjs jū palaidis vaļā. Naktī te asūt dzērža-

mas kara skaņas: zyrgu aulekšēšona, mērstūšu vaidi,
bārnu raudēšona un saucīni pēc paleiga.

Pörit par tū kolnu dīnas laikā nav nikas. Dīnas lai-

kā tikai pats dinavyds ir beistams. Tod bīdej un ot-

kon vodötöjs var pīsasist.
Tai Osku Mase, ejūt nu Viļānim, redz, ka jai prīš-

kā četri sovaidi gārbušīs kungi, nūsastojuši četrstyurī,
sakrystötom rūkom, pastēveigi īt vīns ūtram pretim
un tod mainos vītom. Mase zyna, kur jei atsarūn, un

jei saprūt, ka šī kungi nav vys nu šo pasauļa. Jei paīt

jim garum ni dzeiva, ni myruse. Sātā jei stösta sovas

šausmas, šausmynojās ari klauseitöji, tikai vacais

Doncis Masei aizrēda: ~Tu varēji pajemt spryngu-

leiti un īsist vīnam un ūtram un byutu dzērdējuse, ka

nūskaņvīn,un kungi byutu sabyruši naudas skaudzei-

tē. Ak, cik bogöta tu tod byutu bejuse!" Vacais Doncis

vīgli nūdreb un klus.

Jaudzimu Andrivs natic mūkstim un nasabeist

nikö. Jys ir styprys kai Samsons. Pi kļāva myurēšonas

jys akmiņus klēpī nese, kū pat zyrgs navarēja pavilkt.
Gūdeibēs jys izdzēre slauktivi ols voi krūgā garci
brandiveņa un nabeja nūreibis. Kod Viļānūs tērgā
Nētru krīvi söka kautīs ar latvīšu zemnīkim, Andrivs

vīns pats vysus krīvus izdzonēja, tikai jūs bērdas puš-
ķi jam palyka saujā. Nu kē tod Andrivam jēsabeist
Matakla kolnā? Tai Andrivs, Viļānu mīstā nūstrē-

dējis leidz vālai naktei, dūdās uz sātu. Jys ir strödö-

jis pi dērzinīka, un kai atleidzeibu dērzinīks jam īdūd

köpustu maisu. Ap pušnaktim ar kēpustu maisu uz

placim jys īt pēri Matakla kolnam. Jys dzērd sovaidu

īsašaļkšonu, tod pa labi un pa kreisi jys dzērd cylväku

vaidēšonu, pēc tam kaut kas smogi uzasāst uz jē mai-

sa. Tys sādātējs ir tik gryuts, ka Andrivu gondreiž

spīž pi zemes. Bet jys tik īt vīn tölök un tölök. At-

savērt atpakaļ jys naīsadrūšynoj.Tai Andrivs kolnu ir

jau pērgējis, tepat jau cīma pyrmö sāta — Andzaļu-
ma sāta, kurā jys ir cīmējīs. Tamā breidī īsadzīd gaiļs,
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un tyulen nalobais nūlāc nu Andriva plaču. Jā, And-

rivs ir styprys un ari bezbaileigs. Jys pat Matakla kol-

na mūkstuir nesis uz sovim placim un nav nūsabei-

dis.

Latvijas naatkareibas laikā jauno paaudze nu Ma-

takla kolna mūkstim nasabeida un jūs dreiži aiz-

mārša. JaunötneMatakla kolnä reikēja zaļumballes,

dejas un rūtaļas, un jūs prīcas saucīni un dzīsmes be-

ja stypröki nakai seņču vaidi. Bīdakli, mūksti un vo-

dötöji nu Matakla kolna beja aizgojuši, un citēju vai-

dēšonu vairs nivīns nadzērdēja. Pyrmö pasauļa kara

laikā krīvu armija te roka īrokumus. Apkērtejī zem-

nīki tyka syuteiti rakšonas dorbā klaušu kortā. Bet

pyrms nakai fronte tyvöjös Matakla kolnam, krīvu ar-

mija sabruka, un ceiņas pret vēcīšim nanütyka. Mo-

zēka apjūma ceiņas te nütyka Utrē pasauļa kara laikā.

Taitod kara laikā Matakla kolnam ir bejuse stratē-

ģiska nūzeime.

KAUPURA KOLNS

Apmāram trejs km zīmeivokorūs nu Viļānim ir

Kaupura kolns. Tys ir stēvs un augsts kolns, garu

gobolu tys īt paralēli Maltas upei. Storp kolnu un upi

ir leidzonums, pa kuru vejās ceļš. Kaupura kolnu tau-

ta sauc par vacajim kara kopim. Kolna vērsyune ir

plokona. Tur ir radzamas cylväka dorbu pādas: sa-

krytuši un aizauguši rokumi, sakrauti akmini. Parū-

kūt drusku zemē īškā, var redzēt ūgļu atlīkas, kas nū-

rēda, ka te ir bejuse kūka celtne, seņlatvīšu pils. Vāci

cylväki stösta,- ka te bīdejūt un spūkojūtīs. Drūši vīn

ari par Kaupura kolnu beja tautā nūstēsti, bet tūs pa-

jēme leidza sev kopā vacī cylväki, un jaunajim par

tū nabeja intereses.

VACOTAVA NAUDA KAĻTEJAS

Nauda ir kērums, pēc kura vysi dzanās. Bet nauda

ir jöigyust gūdeigā ceļā: ar dorbu un pyulem, tikai

tod naudai ir svēteiba. Tikai tai naudai īt leidza pa-

nēkumi, kuru esi nūpeļnejis ar cītom rūkom un sa-
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leikušu mugoru. Beja Latgolā cylväki, kurus sauce

par naudinīkim, par bagaturim. Krīvu volūdā vörds

~bogatyrj" nūzeimoj stiprinīku, bet pi latgalim tys
nūzeimoj naudinīku. Šī naudinīki sovu bogöteibu be-

ja īgivuši ar vysaidim pajēminim, īskaitūt skūpumu,
topēc tauta jūs nacīneja.

Bet tautā beja ari stösti par aproktu naudu, kur

naktīs speid guņteņa. Par šom guņteņom stösteja, ka

tur vāca nauda kaltējās. Lai gon šei apslāpto nauda

beja nūklivuse ļaunu goru varā un apsardzeibā un

tös īgyušonai jēpērīt brīsmu ceļš, tūmār naudas kē-

rötöjim tys nabeja par atbidynöjumu; jim beja joīt uz

guņteņas vītu, kas parosti beja kara kopūs voi pūra
molā. Ceļā naudas maklātoju bīdēja mūksti un bī-

dakli, bet apkört vērtīs nadreikstēja. Kod guņteņa
beidzūt sasnīgta, tai jöisyt ar vāzu, tod naudas sorgē-

tēji — ļaunī gori pazyud. Ir dzēržama tikai jūs šņok-
šona un naudas skaņa, kas sakreit zemē. Tod tamā vī-

tā var rakt. Nauda asūt sabyruse lelā möla pūdā, un,

kod racējs tam pūdam zemē ir ticis klēt, tod tū pūdu

var nest uz sātu. Tyka stēsteits, ka vacais Lopsu

Odums pērvarējis vysas brīsmes, izracis pūdu ar nau-

du un tū atnesis uz sātu. Nokūšē dīna bejuse svātdi-

ne. Kod vysi cylväki aizgojuši uz bazneicu, Odums iz-

nesis pūdu pogolmā, izbēris un söcis tū skaiteit. Bejis
pats Miša laiks. Odums izjyut sirdsapziņas pērmatu-

mu, ka šymā laikā skaiteit naudu ir grāka līta. Odums

nūsveist, bet naudas skaiteišonu napērtrauc. Jam

skaiteišona sajyuk, jys söc otkon skaiteit nu gola, ot-

kon sajyuk. bet vēļ reizi mēginoj un otkon sajyuk. Šū-

reiz Odums nanūsačīš un nūsalomoj: ~Valns jū lai pa-

raun!" Leidz kū jys šūs vördus ir izsacejis, nauda nū-

žvads vīn un pazyud. Bet kaids nūslāpumaiņs bolss

Odumam asūt pačukstējis: ~Tikai trešo paaudze šū

naudu dabös." Tai tautā tyka stēsteits. Kas lai zyna,

varbyut Oduma pēcnēcēji tū naudu ir atroduši un

saskaitejuši.

PATS SMUTS

Ļaunus goru apzeimešonai beja vordi: valns un

smuts. Beja pazeistams ari sātans. Bykovä lītēja vēr-
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du smuts. Smuts nūzeimoj a vainu, kas mytynojäs le-

lu grēcinīku kopūs, pūrūs, bīzūs mežūs un muklējūs.
Nu sovas paslēptuves smuts uzbryuk gojējim. Jys ir

ļauns un nažēleigs. Vīneigi nu kē jys beistās, ir krys-
ta zeime. Nalaimes ceļā voi mežā izskaidroja kai poša
smuta dorbu. Parosti smuta apzeimēšonai lītoja vördu

~pats", pīmāram, saceja: ~Nikas jau cyts tö naizda-

reja kai tikai pats smuts!" — ~Ceļā pasarödeja pats
smuts," — „Sasatyka ar pošusmutu". Latgaļu pörso-
kös valns ir vīntīseigs, bīži pimönams, jys ir pat bez

ļaunuma, bet smuts ar cylväku nikaidös sarunös na-

īsalaide, kai tū dareja pörsoku valns. Smuts ir voldū-

neigs, un jys vysod panök sovu grybu.
Tūmār dažaidēs vītos smutam ir dažaida nūzeime.

Pīmāram, Vörkovas pogostā smuts nūzeimoj: melis.

Taipat Vörkovas un Kolupa pogostā lītoja vördu

„smutains laiks", kas zeimoj: korsts, suteigs voi pī-
smacis laiks.

Varakļonūs par smutu sauce nasekmeigu un na-

sadareigu cylväku, kas turējos nu cytim nūst, kas na-

pīsadaleja cytu cylväku sabīdreibā un kas vīns pats

strödöja pēc saules rītēšonas, kod cyti jau beja aiz-

gojuši pi mīra. Jo kaids ar timseņu vēļ kumuröjös pa

teirumu, par taidu Varakļonūs saceja:,, Smuts vēļkup-
roj pa teirumu." Nu tam ari beja atvasynöts verbs

smutēt, tys zeimoj: kavētīs, strödöt nalaikā, kod cyti
jau aizīt pi mīra.

CARMUŠKAS KUKANUSLAPUMAINO NŪZEIME

Pašnēvnīki ir grēcinīki, bet vyslelöki grēcinīki ir

tī, kas pasakar, jo jī sekoj Judaša pīmāram. Jūs dvē-

seles, pēc tautas ticējuma, aizīt taišni uz eļni. Pašnēv-

nīkus mēdze apglobēt kopu molā, nasvēteitā vītā. Bet

jūs dvēseles kai smuti klejoj apkērt, dzeivajim da-

reidami ļaunumu. Lai pasakērušu cylväku dvēseles

nastaigētu apkērt, jūs šķērstam cauri izdzan cārmūš-

kas kūka mītu. Pēc cytim nūstēstim, pašnēvnīkim jē-
līk cārmūškas krysts ar kūka rasnū golu uz augšu. Pa-

rosti krystu taiseja tai, ka kūka rasnais gols gēja ze-

mē un tīvais gols beja uz augšu. Šam kūkām myusu
seņči ir pīškeiruši maģisku spāku.
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L. Latkovskis

KŪKA MATERIALU TERMINOLOGIJA

Šymā rokstā mynātī dati atsateic uzVarakļēnu un

Baltynovas pogostu. Mežs lobā un pareizā latvīšu

volūdā ir tikai vīnskaitļa vörds, jo senök beja vīns,

lels un napērtraukts mežs un lauki voi teirumi be-

ja tikai izteireitas, gaišas un saules apspeidātas vī-

tas mežā, jo vörds teirums nök nu verba teireit un

lauks pamatā nūzeimoj a boltu voi gaišu vītu, sal.

~lauka pīre" un gūvu vörds Lauce. Topēc mums ir

meža peiles, bet lauku irbes, jo mežs beja vīns un

lauku beja daudz. Izplateits vörds ir lauceni, kas

nūzeimoj, ka lauki nabeja leli, jo tībeja, tai sokūt,

tikai gaiši plankuni tymsajä mežā. Vīnā pazeista-
mā tautas dzīsmē mežs daudzskaitlī ir īsavīsis aiz

pörprotuma, prūti:

Puri, puri, meži, meži,

Kur moseņu izdevem:

Nav nivīnas ēra pļovas,
Kur teleites paganeit.

Šymā tautas dzīsmē vērdā pūri, ir uzaglobējis
senejais kvīšu nūsaukums: pūri voi pyuri (radnī-
ceigs ar krīvu pir ~vīseibas, dzīres" un pirog ~kvīš-
u capums"), un tölök ir jēsaprūt mīži un navys

meži. Tei tautas dzīsme pamatā ir sacejuse šaidu

dūmu: ~Tamā vītā, tys ir, tauteņos, kur mes izde-

vem sovu mēseņu, vysi teirumi ir apsāti ar kvīšim

(pyurim) un mīžim un nav nivīnas öryskas vīteņas,
kur gūteņas paganeit, jo öryskös vītas ir izortas,
pērvārstās teirumūs un apsātas".

Mežam voi eistineibā dažaidim meža veidim

myusu volūdā ir daudz nūsaukumu: vācu un ma-

sivu mežu sauc par vacumu, mežu zarnā un

mytrā vītā sauc par slēsni, masivu, lelu kūku

mežu, kur pērsvorā ir egles un elkšņi, sauc par
gāršu. Gāršas beja ap Viļaku, ari Vydzemes vidīnē

beja gāršas. Jaunu mežu sauc par smalkni (smalk-
ne, kur aug smolki kūki). Prīžu mežu sauc par sylu
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un jaunu prīdeišu mežu sauc par sileņu. Elkšņu
mežu sauc par olksnu, ari lobās pļovas storp eļkš-

nim, kur aug loba zöle, sauc par olksnom. Olksna

ir izplateits vītu vörds. Peiss ir mežs zarnā vītā,

kur ir pīkrvtuši vāci kūki, lvužni, kur aug vai-

vereni, kukuži un boltös syunas, kuras lītoj möju

syunēšonai (syunas līk storp bolkom) un jumta ču-

kura nūklēšonai. Peisa nūsaukumā pamatā ir verbs

peist ar nūzeimi: saškeist,saērt,pīm.: cērva köts sa-

peisa, molkas völe nu lelas sisšonas sapeisa, mīta

gols, dzanūt zemē, sapeisa, reikste, sytūt lūpim, sa-

peisa. Pi tēs pat saknes pīdar ari vörds pīsta, kur

ar vēli voi cērva pīšu sytüt gryudi saškeist. Mozu

peisu sauc par peiseņu. Peisā aug tikai nīceigi kū-

ki: prīdeites, egleites, bērzeni, pabērži, skreipšli,

golvērtines (ūgu nūsaukums), zilines. Peisa augsna
ir slapņa un naboga, topēc leli kūki naaug. Peisā

kūki aug lānom. Atsevišķas meža strēmeles sauc

par bērzem un bērzes vörds nav atvasynöts nu

verba berzt, jo bērzes beja teirumā: ar kēju nū-

vylktas svītras, lai lobēk varātu redzēt sēt, voi ari

bērzes nūspraude ar zalim zorim, pīm., kērklim. Ir

ari pēkšu voi pupu bērzes, jo tēs stēdeja streipēs.
Taipat blokus bārzu bērzem ir ari egļu bērzes. Nu

tam ari ir cēlīs vītas vörds Bēržgaļs (Bērzes gols).
Bērzes gols beja vīta, kur zynomu kūku bērze iza-

beidze. Tei ari varēja byut egļu bērze, kas nūzei-

moja strēmeli voi streipi. Latgolā ir divi Bēržgali:
vīns pi Aglyunas, Kapeņu pogostā un ūtrys Bērž-

gaļs Rēzeknes apriņķī, pazeistams kai Bēržgaļa po-

gosts un Bēržgaļa draudze.

Taika myusu seņči nu meža beja lelā mārā atka-

reigi, jo tur jī varēja poši pasaslēpt nu karim, bor-

gimjumgim voi ari tī, kas nagribēja īt kara klau-

seibā; bīzūkņus, kur cylväki mēdze pasaslēpt, sau-

ce par skūtu, parosti tei beja jaunu, bīzu egļu au-

dze; bez tamnu meža myusu seņči īgyva uzturu lelā

mārā, tod tys ir gluži dabeigi, ka myusu tautai ir

bogoteiga meža terminoloģija. Klēt vēļ nök tys ap-

stöklis, ka muižinīkim mežs beja vīns nu golvona-
jim īnokuma olūtim, kur ari zemnīki dabēja īspēju
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nūpeļneit, tod īsavīse ari müdes vördi, kas ir svešas

izcelsmes un vysumä ceļojūši vördi. Turpmök my-

nātī termini atsateic uz XX godu symta sökumu un

uz tim darejumim, kaidi pastēvēja storp zemnīkim

un Varakļēnu un Stērnīnes muižu un kūku tēr-

götöjim. Vysi kūki tyka šķiroti divējos vyspörejös
šķiros:

1. Litas kuki.

2. Molkas kūki.

Lītas kūki sovukört tyka daleiti,un te pīdarēja:
bolkas, brusi, spöres, körts un kērteņas, škeste-

ņas, klūgas un kludzeņas. Bolkas beja byuvküki.
Nu torn byuvöja mējas. Bolkas cērta nu šmau-

gom eglēm un prīdem. Parostais bolku garums

trejs asis voi vairök, jo ustobas garums beja trejs
asis voi vairök, kai parosti saceja: sacērtom usto-

bu uz trejom asim. Bolkas pērka gobolūs. Cērs-

šonai nūzeimātu kūku meža sorgs reskavöja, tys

ir, myzā īgrīze īpašu zeimi ar īpašu, tam nulyukam
pagatavotu, nažam leidzeigu reiku. Aizreskavētu

kūku tod nūlaide, nu razgaļa nūgrīze bolku, pēc
kam palyka vērsyune. Jo kūks beja gars, tod ari nu

vērsyunes iztaiseja bolku. Ustobas parosti bvuvēja
tikai nu razgaļa bolkom, cikom cytas mēj as: škyu-

ņus, pyunes, pibyuves un pērteņu bvuvēja nu vēr-

syunem. Möjas, kuras byuvēja ilgam laikam voi,

kai saceja: godu godim, kai ustobu, klāvus un re-

ju — byuvēja tikai nu lelom, styprom un masivom

razgaļa bolkom. Bolku meža sorgs apmēreja šaidā

veidā: razgalī, kur izabeidz sakņu izciļņu īspaids
un kur kūks palīk vīnaids, tys ir, apmāram vīnu

voi divi aršini nu poša razgaļa nūgrīzuma šys mē-

rejums deve bolkas rasnumu, bez tam nūmēreja
bolkas garumu. Šī divi mērejumi beja māraukla

bolkas cenas nūteikšonai, Bolkas tīvgali nūsaceja
divi faktori: rasnums un zaraineiba. Bolkas ras-

nums beja pījemts un zynoms, cik bolkai vajadzē-
ja byut rasnai un cik rasna tei varēja byut. Bet za-

raineiba beja dabeiga līta, cytaida kotrā atsevišķā

gadejumā. Zaraina bolka byuvei naderēja. Tamdēļ
nu garas un bezzaraiņas egles voi prīdes varēja iz-
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cērst divi bolkas, bet nu rasnas un zamzarainas eg-

les naiznöce pat vīna körteiga bolka.

Bolka ir ceļojūšs vörds, kūpejs krīvu un vöcu

volūdā. Pi tös pat vördu grupas pīdar balkons un

krīvu palka ~nūja, vāza", spānīšu palco ~loža voi

nūdalejums teātrī".

Bruss, daudzskaitlī brusi. Varakļonūs par bru-

sim sauce sevišķi rasnas bolkas, Baltynovä par

brusu sauce kuru kotru četrkantaini aptāstu bol-

ku. Senök möjas byuväja nu brusim: nu bolkom,

kas beja aptāstas nu četrom pusēm. Brusus lītoja

sejom, pīmāram tylta sejom, ustobas sejas lyka nu

brusim, taipat rejas sejas beja nu brusim. Bruss

beja styprys un masivs kūks: egle, pride voi ūzuls.

Vörtu stuburus taiseja nu brusim.

Spöres beja kaut kas vidējs storp bolkom un

körtim resp. tös beja par tīvom dēļ bolkom un par

rasnom dēļ körtim. Spöres beja par tīvom likšo-

nai möjas sīnā un par rasnom izlītošonai zediņa

sēteņas, zērdu taiseišonai un jumta jumeišonai. Kai

jau pats nūsaukums nūrēda,spöres tyka lītētas gol-
vonā kortā mēju spērēšonai un reizēm möksleigu
žeperu pagatavošonai (dabeigī žeperi beja pagata-
voti nu zorainom vērsyunem). Moksleigūs žeperus
pagatavoja tai: taisnam un bezzorainam kūkām

spöres rasnumā īvūrbe caurumus un tamūs īdzyna
topas, kas atvītēja dabeigūs kūka zorus. Spöres
parosti cērta nu napīaugušim kūkim — eglēm voi

prīdem, kuras sovā razgalī resp. mērejamā vītā be-

ja mozlīt tīvokas par bolku tīvgalim. Spöres ga-
rums pēc vajadzeibas, atkareibā nu ceļamos mö-

jas. Baltynovas un Bēržgaļa pogostā spöres sauc

par kakažom. (Zeperi Bēržgaļa un Baļtinovas pog.
teik saukti par žuburim.)

Körtis un kērteņas beja bīzūkņa augi, izsteidzē-

juši, tīvi un gari kūceni, kurus nūcērta un nūdze-

nēja vysā garumā, cytim vērdim, nu tē kūceņa iz-

gatavoja tikai vīnu gobolu, rasnēkū sauce par körti

un tīvokū par kērteņu. Kērtis un korteņas taipat
kai bolkas un spöres pērka gobolim. Kērtis izlītēja
jumtu korteišonai, sēteņu taiseišonai, zērdu vaja-
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dzeibom, rejas ördim, zediņa skeletam un cytom

vajadzeibom. Kērteņas kai tīvokas un lūkonēkas

izlītēja apeiņu maiksteņom, īlyukšim, grēbekļu un

izkapšu kētim. Beja ari mērejamē korts, pīm., pļo-
vas mēreja arkörti. Škesteņas*) beja vēļ tīvokaspar

kērteņom un tēs lītoja pi cysu jumtu jumeišonas:
uz körtim izklētū gārkolas körtu pīspīde ar škeste-

ņu paralēli kērtei un šū škesteņu pīseja pi korts ar

kērkla kludzeņom. Škesteņas rasnēkais gols tyka
mozlīt nūtāsts un plokonē puse gēja klēt resp. pī-

gula pi gārkolas un pusopolē puse palyka uz vērsu.

Nēkušē gārkolas korta īprīkš pīsītuškesteņu apse-
dze. Taidā veidā škesteņa tyka īstrēdēta jumtā un

nabeja radzama, izjamūt vacus jumtus, kurim gār-

kolas razgali beja nūpvvuši leidz škesteņai. Škeste-

ņas pagatavoja nu egles, bārza un apses šmaugi
auguša kūka bez zorim.

Maiksteņas škesteņom leidzeigas kērteņas

spraude apeinīkā, ap kū apeinim veitīs. Taipat

maiksteņas spraude pučem (dažom puču sugom)

ap kū veitīs.

Begoni. 14 pādu garas un apmāram 1,5 cola ras-

nas egleites izcērta ar vysom saknēm. Tēs pēc tam

sagrīze (savēja) un lītēja plūstu sīšonai. Egleites
saknes cērta reizē ar pošu kūceņu, lai byutu vīglēk
sagrīzt, jo sakne nūdarēja saturēšonai. Taidā vei-

dā egleites sauce par begonim. Klūgas 7 pādu ga-

ras, sagrīze plūstu sīšonai.

Olindžs — bolku grāda, savalta upes krostā. Nu

ēlindža bolkas sasēja plūstūs un laide yudini. Jo

upe beja moza, tod atsevišķas bolkas nu ēlindža

vēle yudini.

Kludzeņas. Tēs lītēja dažaidom vajadzeibom:
jumtu jumeišonai, tys ir, škesteņu pīsīšonai, sēte-

ņu taiseišonai, zērdu vajadzeibom, steipom, peiti-
nim, pīm. sātives un peitiņus pyna nu kludzeņom.

*) Škesteņas Baļtinova sauce par maikstem.
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Vyspöri kludzeņa ir dröts prīkštecis sasīšonas ziņā.

Kludzeņas lītoja ari leloku möla trauku appeišo-
nai. Tölök ir mynamas reikstes, peickas un makš-

ķeres köti un vāzas. Tös tyka grīztas pēc vajadzei-
bas nu atteiceiga kūceņa un natyka pērktas. Vāzu

leišu volūdā sauc lazda, kas nūrēda, ka tös ir tai-

seitas nu lozdas, jo lozda ir pīmārēta taidom vaja-

dzeibom: ir taisna, seiksta un bez zorim. Bez tam

nu lozdom taiseja traukim steipas. Icīneitas beja

Latgolā paegļu vāzas.

Plankas — pusškalti voi uz pusi pērgrīzti kū-

ki. Plankas lītēja laipom, aizgoldom, aizžūgoju-
mim, kļāvu grīstim.

Okas syrübi tyka sacērsti pakšūs taipat kai mö-

jas sīnas nu opolim un narasnim kūkim, vysvairök

syrübim lītēja egles kūku, ari bārzu, bet nalītēja

apsi, jo tod yudinam asūt ryugta (apses) pīgarša.

Grūsti — tylta nūklošonai — stypras kērtis ar

mozlīt nūtāstu vīnu pusi, kas pīgula pi tylta sejas
voi ari, jo korts beja pīteikūši rasnas, nūtēse ari

vērsejū pusi, lai tylta vērss byutu leidzonöks.

Grūsti (tyltä) un grīsti (mēj ai) ir vīnas saknes vör-

di. Golds ir vacais dēļa apzeimējums, atvasynöts
nu verba gaļdeit, kas nūzeimoj „škeļt". Goldi tyka
tikai škalti, nikod natyka grīzti. Škeļūt tyka īvārē-

tas un saudzātas kūka škīdras, tēpēc trauks, pa-
gatavots nu goldim,ir daudz un veselei-

göks. Jumtu dēleišus seņēk tikai šķēle voi plēse,
bet nikod nazēgēja voi nagrīze. Škalti jumta dēlei-

ši tik dreiži napyva kai zēgēti. Plāstu voi škaltu ru-

beņu jumts beja ļūti iztureigs, stēvēja ilgu myužu,
īpaši, jo drusku apauga ar syunu, bet grīztu dēlei-

šu jumts dreiži sapyva.
Nu škaltim goldim taiseja vysus mējsaimistei-

bā lītojamūs traukus, atskaitūt tūs, kurus pagata-

voja nu vīna kūka un topēc sauce par vīnkūčim.

Zabalonkas — bolku numali resp. pusopolēs
molas. Tös lītēja laipom un sātmalim.
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Molkas kuki

Molkas kūki beja tī, kas naderēja lītas kūkim

un tēpēc tūs varēja izlītēt tikai apsiļdeišonai resp.

kurynēšonai. Molku pērka un aprēkinēja kubikim

resp. kubikasim, voi pēc kubika daļom: puskubiks,
catūrtē daļa (čvorka), Molkā gēja zamzaraines eg-

les, zorainas vērsyunes, leiki, saplēsti, izgēzti un

vētrā lauzti kūki un cytaidi krūplaini kūki. Ku~

biks Beja vīnu septeņu pādu asi resp. trejs aršini

gars, tikpat plots un tikpat augsts. Šei treju arši-

nu ass tod ari beja tai saukto lelē ass, tyka saukta

kubika ass. Mozū asi resp. sešu pādu asi voi aseiti

meža materiālu aprēkinēšonā nalītēja. Molkas ka-

tegorijai pīskaitami ari zori voi žogori, kurus tai-

pat krēve kubikūs. Sātā sacērstus zorus krēve grā-
dos. Zorus reti kod pērdeve. Parosti tī gēja kai pī-
dova bolkom un molkai voi ari kai atleidzeiba par

nūkrytušu kūku salaseišonu resp. par meža teirei-

šonu. Taipat zori kai atleidzeibapalyka par molkas

cērsšonu muižai voi vaļdeibai. Molkas cērtējam
tyka samoksēts par dorbu un klēt pi tö jam vēļ pa-

lyka zori.

Meža materiālus nu meža varēja izvest tikai

tod, kod par tim beja samoksēts un kod meža sorgs

voi vērsmežsorgs (saukts apješčiks) aizčekavēja.
Čeks beja meža sorga cērveits, kuram pīšā beja
īstrodētas kaidas īpašas zeimes, pīm. īpašnīka ini-

ciāli voi gerbūnis. Pīmāram Varakļēnu muižā leidz

revolūcijai čeka zeime beja divi leli burti: T. S.,
kas nūzeimoj a Teresa Sapieha (īpašneica). Balty-
novā tū sauce par kleimu, pazyna šū vördu ari Va-

rakļēnūs un runēja par kūku (bolku, molkas) klei-

mēšonu. Nu meža dreikstēja izvest tikai aizčeka-

vötus voi aizkleimātus kūkus. Kūki, kas tyka nu

meža izvasti bez kleima voi čeka, skaitējos kai

zogti. Baltynovä kleimā beja īstrodēts kēneņa
krūņs. Cylväku, kas aizkleimēja, Baltynovä sauce

par kleimaščiku.

Reskavot, Baltynovä saceja: aizškelmet, tys zei-
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möja, ka meža sorgs beja atzeimējis kūku cērsšo-

nai. Tēpēc beja reskavēti kūki.

Pi molkas kategorijas vēļ ir pīskaitami calmi

resp. calmu molka, kurudabēja, izlaužūt calmus,

tod svečēli (svečaina prides molka, kuru kūpā ar

tēsim lītēja dorvas dadzynösonai), sakali — eisi

sprunguli, salyuzušūs kūku nūkrytušī zori, pakūri
— smolki saskaita molka guns īkurynēšonai un

skoli, kas tyka plāsti nu prīdes škadārnim. Nu lo-

bajim skolim, kas ir pīskaitami pi lītas kūkim, py-

na skaliņus, bez tam skolus seņēk izlītēja ustobas

apgaismēšonai un ari pakurim.

Slyts Baltynovas pogostā: rasnēks par korti un

tīvēks par bolku. Slytu lyka horizontāli vīnu vērs

ūtra. Ar slytu aiztaiseja spraugas storp mējom
voi ari laidaru aizžūgēja ar slytu. Slyts beja masivs

un styprs, sovā ziņā leidzeigs möjas sīnai. Slyta

goli turējos īroktūs stuburūs, kurim beja īcērsta

rene, kurā īgēja slyta goli. Par slytu Baltynovä
sauce vīnu atsevišķu kūku, kuru lītēja tamā aizžū-

gējumā, kai ari tikpat labi vysu aizžūgējumu. Va-

rakļonūs par slytu sauce nu dēļu golim, zabalon-

kom un plankom taiseitu bīzu žūgu, caur kuru pat
cēli navarēja izleist.

Meža materiālu ryupniceibas šķirnes

Syyrka: bārza molka, sakrauta standarta grēde-
ņēs. Svyrka beja bārza šķilas resp. pērškalti bārza

blučeiši, sakrauti grēdeņā. Švyrkā grīze četras pa-

gales nu vīnas ass resp. 21 colu garu molku. Bez

bārza švyrkā grīze vēļ apsi.
Štenkeli voi štenceli, septeņas pādas gari, nū-

myzöti egles voi prīdes blučeiši spöres voi bolkas

tīvgaļa rasnumā. Tyka krauti kubikūs.

Trotka beja standarta molkas grāda: vīna sastē

daļa nu kubika. Kubikā taitod gēja sešas trotkas:

septeņas pādas gara, trejs ar pusi pādas augsta. Jo

molka beja vīnu aršinu gara, tod kubikā gēja sešas

trotkas, bet jo molka beja 21 colu gara, tod kubikā
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goja ostoņas trotkas voi gradas. Trotka cytim vör-

dim ir nūteiktu samāni škaltas molkas grāda.

Molkas kūku škirēšonā īvārēja šaidus jēdzīņus:
sausi kūki un zalī kūki voi sausa molka un zaļa
molka. Sausi krytusi un sausi stovūšī. Par lobökas

kvalitātes molku skaitējos sausi stovūšī kūki, vys-
vairök sausas stovūšas egles un prīdes. Ķrytušī
kūki, īpaši, jo tī ilgöku laiku beja gulējuši zemē,
beja jau pīsmedzējuši. Pīsmedzējušus blučus lītēja
uz mērķim lynu slūdzeišonai.

Skaidīne voi skaidīņs: pīmējas molkas laukums

voi ari gaļdnīka dorba vīta möjas ērpusē, parosti
klēts golā. Skaidīne ir vīta, kur vīnmār ir skaidas.

Skaidas rūnās, molku škeļūt, lelus kūkus tēšūt,

pīm., bolkas un mītus apstrodojūt, ari traukus un

dorba reikus taisūt. Skaidas vēļ izšķir: cērva skai-

das, kuras ari saucās lēlēs skaidas, un ēveles skaidas

voi mozēs skaidas. Cērva skaidas nūteikti izlītēja
kurynošonai, bet ēveles skaidas dažaidim gadeju-
mim: lūpim pakaišim voi ari kurynösonai. Ēveles

skaidas lyka šķērstā myrušam zam golvas, nu tam

teicīņs: skaidu spylvyns. Ir pazeistams ari verbs

skaidēt, kas nūzeimoj „taiseit skaidas" tēšūt voi

ēvelejūt, pīm., ~Pīskaidēja ustobu".

So roksta sastodeišona ar informāciju izpalei-
dzēja publicists B. Briška un Donots Jermacāns.
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L. Latkovskis

Filologijas materiali

BOLTS

Pi latgalim bolts ir gūda krosa un mains ir

nagūda krösa. Uz tū jau nūroda taidi teicīni kai

bolta mute un maina mute. Bolta ir teira voi moz-

göta mute un maina mute ir nateira voi namoz-

göta. Möte bārnam atgödynoj : nūmozgoj boltu mu-

ti! Par nagleitu sīvīti soka: maina kai kačine. Tai-

tod bolts ir pīviļceigs, jo bolts un teirs ir vīnaidi

jēdzīni, mains ir atbaidūšs, jo tys ir idents ar na-

teiru un nakūptu. Kod kačs ustobā kupri izmetis

laizos, jam atgödynoj: aiz austeņas mains, aiz

austeņas mains. Tys zeimoj, ka tei vīta aiz auste-

ņas jam ir jonūmozgoj. Jo kačs mozgojās, tod tei ir

zeime, ka cīmeni ir sagaidāmi.
Bolta krösa ir vairök īvārota nakai maina kro-

sa, uz tū nūroda atvasynöjumi un saliktini un

bolts kai apzeimejūšais vörds kūpā ar cytim vör-

dim, kai pīmāram: bolta mute, boltas rūkas, bolt-

rūcis ir cylväks, kas strödoj vīglu dorbu un kam

pi gryutö voi malnö dorba rūkas nanūsazīž; pi gre-

kim leukolenos „boltrüce" ir Heras epitets; boltas

köjas, sal. ~Ovu ovu boltas köjas, lēču dorzeņā i",
bolts kraklys, boltas bikses, boltas yuzas (lynu bik-

ses, ar kaidom vosorā göja dorbā), bolti auti, bolts

pologs, bolta vylnaine, sal. Joņa dzīsmi: „Kas grib
boltas vylnaineites, lai dzan vuškas pīguļā; bolta

göju bazneicā, tai saceja tautu meita; uz pasauļa
bolta, voi: uz bolta pasauļa, boltas dīnas voi pa-
rastajā teicīnī: dīnas boltas, naboltas, boltas dīnas

ir laimeigas dīnas, kod ir veseleiba un vyss labi

veicās, ari pi romīšim dies albi ir gaišos dīnas voi

laimeigös dīnas un dies atri ir mainos voi nalaimei-

gös dīnas, pi grekim leukē hēmera ~bolta dīna" nū-

zeimoj laimeiga dīna, bolta maize ir kvīšu maize,
kas goldā tyka lykta tikai lelūs svātkūs un vīsei-

bös, ūlas boltums, pazeist ari formu: ūlas boltö-
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nums, kas ir darynöts pēc analoģijas ar vördu

dzaltonums, zyvu boltumi voi pīni, pretstotā ikrim.

Saleidzynöjuma izsaceišonai soka: bolts kai snīgs,

bolts kai guļbs, bolta koza boltu kūdeļu grauž —

meikle, kuras atminējums ir šaids: saule kausēj

snīgu. Šymā meiklē ir uzaglobējis senejais uzskots

par saules ceiņu ar zīmas soltumu, kuru symbolizej
~malnais vylks", bez tam vylks symbolizej ari izol-

kumu un tryukumu. Bolts figurej ari stödu apzei-

mējumā: boltö nötre, pi grekim leikantha „boltais
dodzs", bolti bārzi, sal. „aiz upeites bolti birzi",
bolti beseni, boltī körkli, boltī elksni, bolti īvas zī-

di, bolta kai ēbeļneica, tai soka par sērmu golvu,
boltais obūleņš, bolti tupeni (gulbi, uļbiki), bolti

zīdi, boltas pučes, közu dzīsmē: Sasapyna bolta

vysta mainu lynu pokolēs. Lūpu vördi pēc boltas

krösas: baltsöne— gūvs boltim sönim, baltaste,

gūvs boltu asti, baltmugare, gūvs boltu mugoru,

boltvēdere — gūvs boltu vādaru, boltköje — gūvs,
kurai köju vēzeites ir boltas, beļteņš — bolts zyrgs,
boltais zvērbuļs nūzeimoj, kas ir kaut kas rats un

naparosts, bolta vysta, bolti coli, bolta vuška, bolti

jāri; bez tam bolti zūbi, ocu boltums, Baltacs — uz-

vörds, bolti mökuli, bolta bazneica, bolta putra, dī-

nas boltums nūzeimoj mozu gaismeņu, pīm., izgē-

jom (voi izbraucem) nu sātas ar dīnas boltumu, tys

nūzeimoj agrā reitā. Paralēli atrūnam Vokoru Ei-

ropas volūdēs: spānīšu volūdā reita gaismu sauc

alba, un franči reita gaismu sauc Taube, kas nēk

nu latiņu alba. Atvasynöjumi: balynöt, pīm., drē-

bes balynöt, lynu audaklu balynöt, aizbalynöt
putru ar pīnu voi kanepu svīstu, kuru Varakļonūs
sauc par stoku un atškaideitu ar yudini sauc par

kanepīnu (haplologija — divēju vördu savylkums
vīnā), izbalynöt ustobu ar dzāstukaļču, kū parosti
dareja reizi godā pyrms Leldīnem, paralēla forma

ir izbalsynöt.

Vacī cylväki uzrunā lītēja šaidas formas: ~Col-

eit boltais!" — ~Mēseņ boltö!" Bolts ir navaineibas

krösa, tēpēc navaineigu cylväku, it īpaši mozu my-

rušu bārnu dvēseles sauc par boltom. Un myrušī
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guļ boltu smilšu kaļneņā. Pyrmu svātdini pēc Lel-

dīnem sauc par Boltū svātdini, jo pyrmkristeigajä
Bazneicā kristeišona nütyka Leldīņu sastdinē un

oktāvā pēc tam svēteja kristeibas atsvēti, kod vysi

jaunkristeitī sanēce boltēs drēbēs, tēpēc šū svāt-

dini sauc Boltö svātdine — Dominica in Albis. Lat-

golas vēsturē figurej boltī tāvi — Dominikāņu or-

deņa tāvi. Grēku volūdā nu vörda leukos
~b
olts",

kas ir radnīceigs ar myusu lauks — gaiša, saules

apspeidāta vīta, bez tam lauks nūzeimoj
~b
olts",

pīm., lauka pīre, gūvs vörds Lauce, tai ka forma

lauks pēc byuteibas ir synonyms vērdam bolts, ir

apmāram symts atvasynöjumu un saliktiņu, kas

nūroda, ka te ir meklējama vāca un stypra idejiska
radnīceiba uzskotūs par boltu krosu un ka boltös

krēsas symbolisms nav najaušeiba, bet īpaša aiste-

tiska uztvere, kas boltu krösu identificej ar teirei-

bu un tykumeibu. Tai ka uz boltas krēsas kotra

nateireiba vīgli atsadola, tod varim sprīst, ka taids

uzskots par boltu krösu kai identu teireibai, varēja
atsateisteit tikai tautā ar augstu sanitāru kultūru,
kas sovukört ir prīkšnūteikums lobai veseleibai un

ilgam myužam. Un jo gribēja izsaceit kaidu mozu

ļaunumu, tod tū izsaceja ar vērdim ~ni tik daudz,
kai mains aiz noga".

Bolts mums ir kūpejas saknes vörds ar leišim

un slavim, pi šēs pat vördu grupas pīdar ari šaidi

vördi: böls, nūbēlēt, izbolāt, bēlēt, bēlums, bolūds

un bolūdne, jo tai ir sudobrētas, gaiši speideigas lo-

pas, tai ka pēc byuteibas bolts myusu senču izprat-
nē ir apzeimējis na tikai krösu, bet ari gaišumu,
spūžumu un myrdzumu.

Cereibas ir gaišas, bezcereiba ir maina. Vyss,
kas lobs, ir gaišs, pretējais ir mains. Tēp'ēc pīmā-
ram napateiceiba ir maina, jo tei cylväku apbā-
dynoj, pateiceiba ir gaiša, jo tei cylväku īprīcynoj
un gaišu dora jē skotu. Nūskumuša cylväka seja
palīk dryuma un tymsa, it kai apsamēkuse. Iztei-

cms ~maina napateiceiba" ir pazeistams ari cytös
volūdēs, pīm. Turgeneva stēstā „Jermolajs" un
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~Dzērnovnīka sīva" — čornaja neblagodarnostj —

ari angļu volūdā pazeist teicīni maina napateiceiba.
Mes runojam par gaišom izredzēm, un jo izre-

dzes ir vöjas, vocīši soka: ~Ich sehe es schwarz".

Mains ir tys, kas ir naatļauts un nalykumeigs, to-

pēc tērgēšonēs ar naatļautom precēm un naatļau-
tu cenu praseišona ir maina: schwarzer Markt,

black market. Kas klausos naatļautu radio staciju,
vöcyski tys teik saukts Schwarzhörer. Klusū nedē-

ļu voi cīsšonu nedēļu vöcyski sauc die Schwarze

Woche, kū cytaidi sauc die Karwoche. Sö vörda

pyrmajä daļā ir vāca sakne kar-, kas nūzeimoj
~tīsot", sal. pūļu karac ~tīsēt".

Tölök ir atzeimejams, ka gaišs ir dzeiveibas

krösa un mains ir növes krösaAiz tös īmesles jau

senejā pasauli gaišajim voi vērszemes dīvim upe-

rēja gaišus dzeivinīkus, bet pazemes voi myrušūs
valsts dīvim uperēja malnus dzeivinīkus. Mains

pa šai dīnai ir nēves un skumu krösa.

Tei nav najaušeiba, ka myusu seņči ir baltu

tauta, gluži taipat kai icelötöji senejā Itālijā sau-

cēs albāni, bet cilts sovā vysumä ir saukta V c -

net i (Liv. 1. 1.). Albāni nüdybynöja piļsātu Al-

bāņu kolna nūgozē, kuru sauce Alba Longa. Livijs
šos piļsātas nūsaukumu skaidroj nu tam, ka tei be-

juse izstīpta uz kolna nūgēzes, bet bez tam Livijs
(1. 7.) miņ ari mitoloģisku personu Geryon, kas

taču ir skaidrojams kai Garais Jēņs. Lat-

golā Garais Jēņs voi Garijēņs ir pazeistams
kai uzvörds un möju vörds un ir saleidzy-
nojams ar albāņu dīveibu Jānus, kuru pēc tē poša
Livija līceibas atvītēja romīšu Jupiters, bet Ger-

yon ir spāka veirs un milzis. Pēc Romas dybynöso-
nas divkolpöjums ir nūturāts pēc albāņu rita —■
Albano ritu (Liv. 1.7). Taitod albāni — baltu

cilts, beja īnēkuši jau ar sovu reliģiju, bet jūs dīvs

Jānus zaudēja pyrmū vītu, tūmār palyka vysaida
sēkuma, vörtu un durovu dīvs. Kai Jānus, tai ari

Geryon turpynöja pastēvēt romīšu mitoloģijā.

Ir jojam vara ari tys fakts, ka Tibras vacais nū-

saukums ir bejis A 1 b v 1 a (nūsaukta pēc gaišos
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resp. duļķainos yudina krösas) un paralēli ir my-
nams Elbas un Vislas nūsaukums (Weichsel,
weiß — balts).

Guļ kai Lazars. Tai soka par cylväku, kas ilgi
slymoj un guļ gulta un kas naspēj sev paleidzēt un

navar sevi apkūpt. Lazara vörds nök nu senebreju
Eliazēr, kas nūzeimoj „Dīva paleigs".

Īt kai ladi. Tai soka par cylväkim, kas lelā skai-

tā īt vīnā vērzīnī, pīm.: pa lelceļu īt uz tērgu voi

uz bazneicu, uz atlaidom. Ir dzērdāts ari šaids tei-

cīņs: „Sabröze kai lādi", tai soka par jaunim cyl-

väkim, kas Zīmassvātku laikā īt cygönüs nu vīnas

sātas uz ūtru un kod jī saīt kaidā ustobā, tod usto-

bā ir pylna un leidz ar jim nu orīnes ari īplyust
soltums. Pamatdūma jemta nu plyudim, kod lādi

lelā skaitā īt ar straumi.

Īkryta kai oklai vystai gryuds mutē. Šys teicīņs
teik lītots ari bez darbeibas vörda ikryta, taitod:

Kai oklai vystai gryuds mutē. Tai soka par cylvä-
ku, kam godos laime bez pyulem, napeļneits lo-

bums.

Caca ir cyldynöjuma un slavynöjuma vörds kai-

dai labi padareitai lītai. Caca ir tys, kas ir labi un

izskateigi pagatavots un kū cyti apbreinoj. Smolki

izströdötus rūkdorbus sauc caca.

Grīž kai ar naosu nazi.■ Tai saceja par kildeigu

cylväku, kas meklej vainas pi ūtra cylväka, izsoka

pörmatumus un nycynöjumu, un tū dora bez apstē-
šonas.

Nūsaļs kai brusaks. Tai soka par bārnim, kas

zīmā skraida pa brīni un pčrsoluši īt ustobā. Pru-

saki voi brusaki ir naiztureigi pret sol tumu.Jo bru-

saku ustobā aiz cepļa sasavairoj lelā skaitā un tī ar

sovim ~speideigim misiņa svörkim",kai ļaudis soka,
staigoj pa sīnom un bolku škērbom, tod tūs ar šļū-

teņu saslauka sītā un iznas orā, kur zīmā uz snīga
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ti tyulen nusaļ. Brusaku izneidešonu voi vysmoz
tūs skaita samozynösonu izdora tikai zīmā.

Kō tāvs syuteja, kōmōte praseja?■ Sys jautö-
jums nateik jemts nupitm. Tu nupitni nadūmoj ni

vaicötöjs, ni ari tys, kam teik vaicöts. Parosti

taidu vaicöjumu izsoka tyvu pazeistamam cylvä-
kam voi vysvairök mozim bārnim. Atbilde uz tai-

du vaicöjumu vīnmār ir šaida: ~Mīlēm rauga, tau-

kim aizlej a". Ir saprūtams, ka mīlem raugs nav va-

jadzeigs, taipat ari taukim aizlejs nav vajadzeigs.
Taitod ir saprūtams, kaīnokušais cīmeņš nav göjis
ar nūpītnu nülyuku, bet tikai taipat pasarunöt.
Tiklab jautöjums, kai atbilde kolpoj tikai laika ka-

vēkļam, tī nikö jauna naatklöj un nanūskaidroj.

Pōrsakrist! Pavēles forma. Tai soka uz kildeigu
cylvaKu, Kas sēc ilgstūšu streidu un kildosonūs un

kas runoj napatīseibu. Tei pavēles forma nūzeimoj:
„Apstöj, beidz!" Ir parosts pörsakristeit, kaut kū iz-

beidzūt.

Paralēli pavēlei ~p örsakrist" soka šaidu teicīni:

~Lobök pörmet krystu!" Kod krysts ir pērmasts,
tod jau līta ir izbeigta.

Bers. Pēc A. Batņas ziņom: „Osyunes pogosta
bārnus sauce par berym. Pīm.: Tys taids bers vln

ir. Sasalaseja apleik daudzberu. Maņ ir četri bery."

Nanūžs — naspēceigs, navareigs, ari taids, kas

kaut kū nalobu dora. Šū vördu lītoj ari kai nīvo-

juma un izsaukuma vördu, pīm.: ~Nanūžs taids!"

Nūžs, nūža nūzeimoj ~spāks". Pīm., ~Jam nav nū-

Šaipeitīs — nycynusi smitis taidu cylvaku,
kas mādz šaipeitīs, sauc par šaipaklu.

Šļakate —slapdraņkis, slapnis snīgs, škeidūņs,
slapņas snīga pörslas. Osyunes pogostā ir uzvörds

Šļakate un sādžas nūsaukums Šļakotova.
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Škadārns — atškalts prides gobols, nu kura

plēš skolus. Vyspyrms prīdi sagrīž blučūs, blu-

čus sašķeļ skadārnūs, un skadārnus plēš skolūs.

Skadārnus šķeļ tikai nu prīdes razgaļa blučim, jo
tī ir pleiseigöki un ari seikstöki, bet na nu vērsyu-

nem, kuras ir trauslas.

Škēres Osyunes un Baļtinovas pogosta sauc par

zirklem.

Šķeterēt — sagrīzt kūpā divi dzejas ar sprēža-
mö rateņa paleidzeibu, nu tam škatarāta dzeja.
Tei ir dubulta dzeja.

Verbu šķeterēt litoj ar utru nūzeimi: nastabili

voi napareizi īt, pīm.:

„It škataradams kai girts" (pisadzeris). Par lu-

pu, kas īt škēdē, soka: „Kur ņyu šķeterēsi?"

Spetnys un našpetnys: nyknys, dusmeigs, na-

pateikams. Spetnums — dusmes, nyknums. Vör-

dā naspetnys ~na" nav nūlīgums, bet pastyprynö-

jums.

Ōmreja. Sys ir vacs latgaļu saliktinis ar nīvo-

jūšu nūzeimi, ari teik lītots kai lomu vörds. Par

ömreju sauc dzeivinīku voi cylväku, kas köreigi ād,
daudz ād un ād vysu, kas pasagoda prīškā. Vysbī-
žok tū vördu atteicynoj uz izabodojušu suni voi

ari uz izolkušu cylväku.

Saliktiņa ūtrajā daļā ir verbs reit, nu kam ir

atvasynöjumi: rējējs, rejeigs, reišona, rejeiba, kas

ir radnīceigs ar sanskrita rinati „jys tacynoj" un

riyate „sök tecēt". Saliktiņa pyrmajä daļā ir vacs

indoeiropīšu vörds, kas nūzeimoj „jāls, zaļš, navē-

reits"; taitod ēmreja nūzeimoj taidu, kas rej zaļu,
voi jālu resp. nacaptu un navöreitu. Salik-

tiņa pyrmö daļa myusu volūdā ir ari kai

patstöveigs vörds ömins (Bēržgaļa pog.) nū-

zeimoj „daudz", bet seņgreku volūdā ömas

~zaļš, jāls" un sanskrita volūdā āmas, ar tai-

du pat nūzeimi. Grēku volūdā ir saliktinis ēmobo-
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eios
~t ys,kas ir pagatavots nu naapströdötas vērša

ēdas", parosti tū vördu atteicynöja uz ēdas vai-

rūgim, kas beja pagatavoti nu nagērētas vērša

ēdas. Tölök tys vörds nūzeimoj a „gryuts, napatei-

kams", lītēts kūpā ar chalepos, kas nūzeimoj

~gryuts, smogs". Naida un mežūneigu dusmuizsa-

ceišonai un vyspöreigi mežūneibas apzeimēšonai
litöja vördu ömos. Pīmāram, Ksenofonts, uzrunö-

dams šovus karaveirus pyrms kaujas, saceja šaidus,

uz īnaidnīkim zeimötus vördus: ~Jo tik vīn mes va-

rātu, jūs vajadzātu dzeivus (omūs) apēst". (Anab.
4. 8. 14.) Taidā pat nūzeimē tys vörds teik lītēts pi
Homēra mežūneiga naida izsaceišonai: Iliadē 4.35—

36:~Tu varātu dzeivu apēst Priamujö bärnusuncy-
tus trojīšus, lai pasötynötu sovu naidu". Taida pat
nūzeimē: „apēst dzeivu sovu īnaidnīku" tys vörds ir

lītēts ari Od. 12. 396 un Iliade 22. 347. Bet tys tei-

cīņs ~apēst dzeivu sovu pretinīku" ir na tikai frā-

ze aziatiski dīnvydnīcyskē naida un kaisleibu ap-

zeimēšonai, tei ir bejuse realitāte un pajēmīni, kas

ir pīkūpti dzeivē, kas nu tēlēs senētnes snīdzās pat
leidz 19. g. s. 1799. goda 8. jūlijā neapolīši pils lau-

kumā cepe dzeivus šovus īnaidnīkus un ēde jūs
mīsu. Taipat dareja sicilīši Mesinā 1849. godā. Uz

leidzeigu pajēmīni nūrēdejums ir pi Schillera das

Lied von der Glocke: ~Noch zuckend mit des Pan-

thers Zähnen zerreißen sie des Feindes Herz". Dus-

mu un naida izsaceišonai myusu volūdā ir pazeista-
ma frāze: ~Gotovs dzeivu apēst, gotovs ar zūbim

saplēst".

Smans. Pazeistams kai vītu vörds un uzvörds.

Agiyunas pogostā ir Smaņu sādža un uzvörds

Smaņs. Vydzeme ir uzvörds Smöns ar garu ö ska-

ņu. Vācu cylväku volūdā vörds smaņs vēl ir pa-
zeistams sugas vörda nūzeimē. Tu vördu atteicy-

noj uz cylväka mīsas byuvi un par smaņu sauc tai-

dti, kas ir „kai möla pīlīts" taitod smogas, masi-

vas byuves cylväks.
Šo vörda sugas nūzeime ir seņgreku volūdā:

smēnos, dorīšu dialektā smānos (dorīsu dialekts ir

radnīceigoks latgalim nakai cyti dialekti) ar nūzei-
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mi: bišu vosks ar madu, tēļēkā nūzeimē bišu

strūps, bišu spīts, bišu saime un tö vörda atvasy-

nöjums nūzeimoj bitinīku. Vyspöri tys ir bišu ter-

minoloģijas vörds. Un tai ka vosks, piļdeits ar ma-

da šyunom,ir bleivs un masivs, tod ari taidā nūzei-

mē ~kai mēļa pīlīts" varēja vīgli atsateisteit. Ks-e-

-nofonts Anab. 4. 8., stēsta,kai grēkukaraveiri Moz-

azijā tykuši pi daudz mada un apsaāduši. Sasain-

dējuši un daži myruši, cyti dabējuši caureju un

sokuši trokēt kai apreibuši un tai jī tur slymojuši
dažas dīnas. Mads ir ļūti dereigs cylväka kermi-

ņam, bet tikai nalelā daudzumā. Myusu seņči ma-

du lītēja kai zoles.

Seņebrejim ir paruna: ~Nav veseleigi ēst daudz

mada". Ksenofonta pīmynātais gadejums ir kaut

kas īpašs. Ka madam ir spējas cylväka organismu

saindēt, tū ir nūrēdejis ari Plinijs Naturalis Histo-

ria 21. 13 un šymā gadejumā līta grūzēs ap kaidu

Mozazijā pazeistamu pučeiti Azalea Pontica, nu

kuras zīdim bites savēc daudz mada.

Madu seņēk lītēja uztura soldynēšonai cukra

vītā un ari uztura, īpaši augļu uzglobošonai, nu tam

ir cālusēs marmelāde, kas nök nu vydslaiku latiņu
formas meli-melata (mcl, mellis ~mads") taitod

madā uzglobētas uztura vīlās.

Lele
— bārnu rūtaļas prīkšmats, cylväka imi-

tācija,pagatavota nu drēbes gabalenim voi ari nu

möla. Lēles nūsaukums ir vacs montöjums nu in-

doeiropīšu pyrmvolüdas un pīdar bārnu volūdai,

rakstureigs ar sovu atkörtötu saknes zilbi: la-la,
leidzeigi vördim mama, papa, tēte, ninne (dzērīņs).
Tei ir tipiska bārnu volūdas pazeime.

Izteicīni: leies taiseit, spēlētīs ar lelem,bārns
kai lele, meita kai lele (skaista), salādeit kai lēli

(labi saģērbt).
Lele ir bārnu rūtaļa voi spēļu līta. Senök bārni

poši mēdze taiseit leies nu drēbes gobolim. Bez tam

vördu lele atteicynoj uz skaistu jaunu meitu, pīm.:
„Meita kai lele". Bez tam tys nūzeimoj, ka taida

jauna,skaista meita ir tikai paskotam, bet na prak-
tyskam dorbam, kai tauta saceja: ~Lele, kū luga
turēt".
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Radnīceigas formas rodu volūdos: seņaugšvocu

lallen, vydsvöcu lelien „slupški runöt", ar taidu

pat nūzeimi zvīdru lalla un dāņu lalle, seņnormā-

ņu lalla, norvēģu lalle „burbulöt, maigi, čukstūši

runöt", latiņu lallāre „dzidöt la-la", lallus voi lal-

lum — bārnu dzīsme, dzīdota, bārnu nūlīkūt gulēt,

šyupeļa dzīsme, Lalagē sīvītes vörds, sal. Hör.

Carm.' 1. 22. 10,23 un 2. 5. 16, grēku lalagē „bēr-

niškeigi runojūša", Horatijs tū sauc: dulce loquens

~soldi runojūša", jo bārnu volūda ir maiguma pyl-

na. Latiņu inskripcijös: Livia Lalagē.
Grēku lalos „plöpeigs", lalein „plöpöt voi ru-

nöt", bet atteicynöts tikai uz bārnu volūdu; Jau-

najā Testamentā tys verbs nūzeimoj ~r
unöt". Kla-

siskajā grēku volūdā lalia nūzeimoj a bārnu runu,

pļopēšonu, vālok, sēkūt ar JaunūTestamentu, nū-

zeimēja kuru kotru runu. Leišu laluoti „dzidöt",
krīvu lala „plöpa", lalyka „cylväks ar stru-

pu mēli" voi ari tys, kas stūstēs, slovaku

lalo „mulkis". Latvīšu volūdā la-la ir kai pīdzīdo-

jums tautas dzīsmēs, nu tam ari tra-la-la, kam ir

sakars ar tū pat vördu lele, jo bārni taiseja leies un

ari beja tautas dzīšmu sacarātoji lelā mārā.

Psichiatrijā: echolalia „runa kai atbalss", tys ir

idiotisma veids, kas pasarēda ūtra cylväka vördu

atkortēšonā, echolalia ir naspēja radeit patstēvei-
gus teikumus.

Šeļma. Ceļojūšs vörds. Vöcu der Schelm, sūmu

kalma ~növe, kops" tys ir agrs patapynöjums sūmu

volūdā nu ģermāņuvolūdom .Pi latgalim šys vörds

figurej ar negativu nūzeimi: padauza, klaidūnis,

kropnīks, nauztycams cylväks. Varakļonūs par sei-

mu sauc taidu cylväku, kas natur sūlejuma, kas pī-

mönej. Bīži teik lītots kai izsaukums: Seima taids!

Sovā atteisteibā tam vördam ir bejušas vairökas

nūzeimes. Vydsvöcu: schalme ~lūpu sörga, növe",

seņaugšvocu skelmo „tys, kas ir peļnejis nēves sū-

du." Cytös volūdos, kur tys vörds ir izaplatejis, tys

nūzeimoj: līķis, myrunis. Šeļma pīdar tai pat vördu

grupai kai: škeļt, šķila, skols, škadārns un sovūs

pamatūs tys ir nūzeimējis varmūceigu nēvi. Tam
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vordam ar laiku nūzeime ir meikstynojuses, tumar

negative- nūzeime ir palykuse.
Zvīdru volūdā: skälm ~kropnīks", kas stöv tyvu

tö vörda nūzeimei latgaļu volūdā. Franču chelme

~namīra cālējs".

Šeļma ir mynats tautas dzīsmē:

. . . Prosa zalta sudobreņa.
Ak tu šeļma, kam tu prosi?
Kur es jēmu, kas maņ deve?

Spryguls *)

Sprygula sastövdalas: sprygula köts, sprygula
aukla un sprygula völe.

Sprygulu kötus taipat kai grēbekļu, izkapšu
un sokumu kötus pēc nūcērsšonas, zoru apdzenēšo-
nas un nūmyzēšonas leidz pat poša īrūča pīlikšo-
nai golā sauce par rūcinīkim. Pēc īrūča pīlikšonas
rūcinīks palyka par kētu. Par augūšu kūceņu
mēdze saceit: ~Kūceņš rūcinīka rasnumā." Rūcinī-

kus pagatavoja nu egleitem, kuras cērta pavasarī,

breivēkā laikā, vysvairök maja vydā voi beigös.
Rūcinīkus nümyzöja un izkaltēja sausus. Dorba

reikim nikod nalītoja naizkoltuša kūka kötu.

Egleitem ir tei prīkšrūceiba, saleidzynojüt ar

cytim kūkim, ka tös ir gludas un vīglas.
Sprygula völes pīvīnošonai pi köta parosti lītē-

ja lellūpu ēdas siksneņu, lai gon par stypröku ty-
ka uzskateita suņa öda. Jo ēda napasagadeja pi rū-

kas, tod lītēja lynu auklu. Voi beja aukla, voi öda,
vīnmār tyka saukta „sprygula aukla". Senök spry-
gula völes pīsīšonai pi köta ir lītēta zuša ēda. Uz

tū nūrēdejumu dūd tautas ticējums, kas pazeistams

pīmāram Sakstagola pogostā: navar zērņus kult ar

sprygulu, kuram ir zuša ēdas aukla, jo tod tei aukla

pörtryukstüt. Tys asūt topēc, ka zuši naktīs līnūt

zērņu teirumā, kas ir upes voi azara krostā. Zušim

pateikūt zērņūs ganeitīs. Reitā varūt redzēt slīdi

rosainā zēlē, kur zuši aizleiduši atpakaļ uz yudini.
Sprygula völe tyka taiseita nu kļova, ūša, ūzula,

stypra un masiva. Vysas sprygula völes nabeja vī-

) Baļtinovas pog. sprygulas sauce par rucinikim (jedziņs
aptvere: kötu, auklu un völi).
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naidasmoguma: dažas beja smogökas, cytas vīglē-
kas. Ar smogökajom kyule lelī puiši, ar vīglēkajom
völemkyule sīvītes voi jaunekli un pusaudži. Spry-

gulu lītoja kuļšonai un byukösonai. Spryguli, jo

natyka lītoti, stēvēja pakērti kulā uz kūka vadžim

pi sīnas. Parosti kotrys kyule js zynöja sovu spry-

gulu, jo ir daudz vīgiēk strödöt ar pīrostu dorba

reiku.

Valātive. Valätives vērsām lītoja bīzu apses dē-

li voi pusškaltu apses kūku leidz treju colu bīzu-

mā. Köjas apmāram 1 metru augstas. Par valātivi

pazeistams šaids teicīņs: ~Rej kai suns valātivi."

Tū atteicynöja uz cylväku, kas plaši runöja par

kaidu pavysam nanūzeimeigu lītu voi atkörtöja tū

pošu stöstu leidz apnykumam.

Kulstauneica. Sauc ari par šķītu, jo tai ir öre ja
leidzeiba ar aužamū šķītu. Kulstauneicu taiseja
amatnīki, tai vajadzēja byut labi nüströdötai un iz-

balansātai. Kotrys kulsteitöjs turējos pi sovas kul-

stauneicas, pi kuras beja pīradis. Lynu kuļsteišo-
nas sezonai beidzūtīs, kulstauneicu ryupeigi īlyka
storp divim styprim un taisnim dēleišim, aptyna
ar drēbi, körteigi nūseja ar auklu un nülyka sau-

sā vītā, lai napalyktu greiza (nasarūzeitu) leidz nö-

kūšai zīmai. Parosti kulstauneicas beja pagatavotas
nu kļova. Baļtinovā kulstauneicas sauce par brauk-

tivem (nu vörda braukt — nūraust spaļus).

Pīlīkamais, pīturamais (staklis, stöklis, pīstoklis
Drycanus un Sakstagolā). Apmēram vīnu metru

augsts, vīna kūka pagatavots, ar trejom köjom, kas

ir tö poša kūka saknes, lynu kuļsteišonas pīda-
rums. Uz pīlīkamo uzlyka kulstomū lynu sauju,
kuru pītur ar kreisu rūku, koleidz lobajā rūkā ir

kulstauneica, ar kuru izsyt spaļus. Kulstūt kūpā ar

spalim zemē nūkreit pokolas, kuras vālok nu spa-

lim izlosa, izkrota un salīk atsevišķos kūdeļos. Vī-

nā saimisteibā beja vairöki pīlīkamī, faktyski
kotram kuļsteitčjam beja sovs pīlīkamais. Pa zī-

mu pīlīkamī beja rejā, kur nütyka lynu kuļstei-
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šona. Pa vosoru pīlīkamī beja nulykti kula voi

palaunīkūs.

Cērvs, izrunoj ari: ciers, dem. cierveits (-ša),
Agiyunä cīreits, nu tam pēc tautas etimoloģijas nö-

kūt azara nūsaukums, kuru tauta sauc: Cirišs, kam

leidzeiba pēc izskota. „Cērvs bez köta, puiss bez

pröta," šai parunai lels pamatojums. Puiša izvei-

ceiba, raksturs un reizē ari jö vērteiba beja nūso-

koma pēc jö cērva paskota. Labi veidots, dails, kör-

teigi īdzeits köts un oss cērvs beja körteiga un

čakla puiša pazeime. Kotram puišam beja joprūt
pagatavot cērva kötu. Pretējā gadejumā byutu jö-
dzērd kūdeigs pīzūbojums: ~Puiši kai sloni, naprūt
cērvam köta īdzeit." — ~Kaids puiss, taids cērvs,
obi tupeicas." Partupicu sauc naosu cērvi voi na-

zi, un par tupicu sauc ari gausu un naattapeigu
cylväku.

Cērva kötu taiseja nu stypra kūka: ūša voi kļo-
va. Reizēm lītēja ari bārzu. Latgolas sātā beja vys-

moz divi cērvi. Vīns tai saucamais ~osais cērvs"

beja vīnmār lobā kērteibā un nüosynöts. Tūlītēja
meža dorbim, JLītas kūku apstrēdēšonai un molkas

škaļdeišonai. Utrys cērvs beja vacēks un naosēks,

tys tyka lītēts ustobā povērda vajadzeibom voi ērā

mītu īdzeišonai, sēteņu voi zedini taisūt. Veirīšim,
kam beja vēļ kaids omots, kai gaļdnīkim, ustobu

cērtējim, ratinīkim, beja vēļ īpaši cērvi, kurus lī-

tēja tikai atteiceiga omota vajadzeibom. Tī cērvi

vīnmār tyka osynöti un ryupeigi kūpti. Izteicīņs:
cērvs kai britva. īpašs cērvs — vīglēks un plönö-
kim esminim — beja tēsšonai.

Ejūt köjom meža dērbūs, kas parosti beja zīmā,
cērvi strēdnīks aizböze aiz jūstas ar kötu uz leju un

esminim uz strodnīka mugoras pusi. Nu tam ir cā-

lusēs meikle: ~Kas vērās uz sātu, kod īt uz mežu,
un kas vērās uz mežu, kod īt uz sātu?" Atminē-

jums: cērvs aiz strodnīka jūstas. Strēdojūt mežā,
beja naraksteits lykums, ka breižūs, kod cērvi na-

lītēja, tū nadreikstēja atstēt uz zemes. Cērvs vīn-

mār beja jēīcārt calmā voi kaidā kūkā, lai tys na-

pazustu, natyktu zeme klēt pi esmiņa un lai pats
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strodnīks najauši nauzköptu esminim vērsā ar ko-

ju. Braucūt meža dorbūs ar rogovom, cērvi parosti
stypri īspīde rogovu dēļu storpā ar esminim uz le-

ju, lai naizkrystu un lai naīvaiņētu pošu braucēju.

Amatnīki, pērsacaldami nu vīnas vītas uz ūtru,
cērva esmiņus ryupeigi satyna styprä drēbē, nūsī-

nūt ar stypru auklu, un cērvi nese maisā par plaču

kūpā ar cytim dorba reikim. Taidā veidā ir tautā

radīs anekdots par žeidu, kas reiz sasakēvis ar

amatnīku un aizgējis pi tīšas žālētūs, ka amatnīks

jū sasitis. Kod tīsnesis vaicējis, kai kaušonēs nū-

tykuse, žeids pastöstejis: „Es ar sapke šļop da šļop,

jys ar maise buk da buk." Tīsnesis nūsprīdis, ka

žeids jucis, un padzinis prūjom, jo ar maisu nivīnu

navar sasist. Amatnīkam maisā bejis cērvs apteits.

Zīmā ar apsolušu, nu ērīnes īnastu cērvi mē-

neja bārnus: „Pīlic mēli pi pīša un redzēsi Reigu!"
Rats byus taids latgaļs, kas, bērneibu pavadejis
lauku sātā, nabyus tū izmēginējis. Mēle pi solta pī-
ša pīsaļ un uz reizi tū navar dabēt nūst, cikom ar

syltu dvašu atkausej lādu.

Lela napatikšona un nagūds sātā beja, jo pa-
zuda voi nülyuza maizes grīžamī naži; tod vīneigais

veids, kai tikt pi maizes rykas, beja cērst voi žvei-

lēt ar cērvi. Par nūlaideigom saimēm dzērdēja iz-

teicīni: ~Pi jim ni saprasšonas, ni parāda (körtei-
bas), maizi goldam ar cērvi jēcārt." Par pīsmokušu
un navädynötu ustobu mēdze saceit, ka tur gaiss
tik bīzs, jo cērvi atstētu pi grīstim, nakrystu zemē

(pērspeilējums). Nu tam izteicīņs: „Kar cērvi pi
grīstim!"

Cērvs ir bejis ari aizastēvēšonas īrūcis. Se-

ņēk ceļa veiri, dūdamīs ceļā, jāmuši cērvi leidza

drūšeibai pret laupeitējim un vylkim. Taipat ir nū-

stēsti, ka meža strēdnīki ar cērvi stējušīs pretim
locām. Revolūcijas laikā (1919. g.) latgaļs, pyrms
naktī atvēre durovas napazeistamam cīmeņam,

vyspyrms nülyka cērvi pa tvērīņam.
Cērva osū daļu sauc: esmiņs voi esmini, daudz-

skaitli bīžēk lītoj nakai vīnskaitli. Cērvi osynoj uz

teceila voi golēdas.
Izruna: cervs (Varakļonu, Drycanu un Saksta-
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gola pog.), ciers (Makašānu un Nautrānu pogostā).

Par rogovkīšu izrunu drvconīši zūbojēs, ka rogov-

kīšu volūda tai vīn ejūt: Dīs, krīs, tās, ciers (Dīvs,

krīvs, tāvs, cērvs). Bet rogovkīši „atsaribe", sauk-

dami drvcēnīšu mēli par keikēnu volūdu, jo Dry-
cānu apkērtnē mēdze vördu „kai" izrunöt „kei."

Ak tu beške! Izsauciņs Preiļus.

Ak tu pajyuklis (akcents uz vorda utros zilbes).

Izsaucīņs. Tai yaci ļaudis mēdze saceit par kaidu,

kas vysaidus jukus sataiseja.

Auza ar biksem, mīzs ar ūsu. Boltkrīvim: usa-

tyj jaczmien. Senebreju un arābu volūdā mīža nū-

saukums šair ir atvasynöts nu pamatsaknes, kas

nūzeimoj motu, jo mīžam ir gars okūts kai mots

voi ūsa.

Kod mīžus sēt? Atsasēst uz teiruma ar plyku

dybynu, jo nasaļ, tod ir laiks jau mīžus sēt. Tys
zeimoj, ka zeme jau ir pīteikuši sasyluse.

Kaids dzims, taids i klibs.■ šymā teicīnī ir izsa-

ceita pamatdūma, ka cylväka raksturs nasamaina.

Jo ir kaids rakstura tryukums, tys palīk vysu myu-

žu; klibt nūzeimoj veltīs (voi tikt) uz

prīšku ar kritīni, pretstots normālai īsonai,
kū sauce par tecēšonu, pirn.: saklyba zyrgs,
voi ari: paklyba, tys nūzeimoj: söka klyböt.
Mynätajä teicīnī forma klibs ir nokūtnes trešo per-
sona nu verba klibt. Vysbīžok lītoj saliktiņa for-

mas: paklibt un saklibt. Nu tam atvasynöta forma

klyböt. Ir pazeistams ari īpašeibas vörds klibs, lei-

dzeigi kai ir vördi: meļņs, saļņs, bērs; zyrgu nūsau-

kumi pēc spolvas: mainas spolvas zyrgs, solnas

spolvas zyrgs un bārās spolvas zyrgs. Saļne ir

gūvs nūsaukums, gūvs solnā krosā. Bez tam īpa-
šeibas vörds klibs teik lītots ar lītas vörda nūzei-

mi: klybs cvlvāks.

Sit kūceni pi kūceņa, lai tak saule vokorā i. Tei
ir senejo maģiska tormula un izdareiba, kuru pī-

kūpe goni, kod dīna lykös gara un gribēja, lai sau-
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leite dreižēk nūrītātu. Saules rītu izsaceja ar vör-

du „tecēt", pīm. tautas dzīsme: Sauleit tecēj tacā-

dama, es palyku pavēnī.

Dzērves lidoj augši, zīma vēļ tōli. Te ir izsacei-

ta laika paredzesona pec putnu lidojuma.

Kōjas par placim.■ Bö teicīņa sökums ir taids:

Daži cyiväki vosorā taupeidami zöbokus, göja bo-

som köjom uz bazneicu voi tērgu un tikai, nünö-

kuši golā, köjas apova. Bosom köjomgöja pöri pļo-
vom un vyspöri zamom vītom, kur zöboki izmērkst

un būjojās. Tai ka cylväki göja bosom köjom un

zobökus nese pöri placim, tod ari rodös humorisks

teicīņs: köjas par placim. Bez tam šam teicīņam ir

vēl šaida nūkrosa, ka tys izsoka īšonu köjom pret-
stotā jošonai voi braukšonai. Jo pīmāram vīns vai-

coj: „Kai tu tur tiksi?" tod uzrunötö persona at-

bild:
~K
öjas par placim", tys zeimoj: īšu köjom.

Guņs pokolōs. Tai soka par cylväku, kas mudri

sasadusmoj, uzatrauc un sök streidētīs. Kai pokolas
mudri aizadag, tai ari korstgaļveigs cylväks mudri

īsadag dusmēs, reikojās naapdūmeigi un sēj na-

mīru.

Ej suņam sāka pļautu! Tai soka uz cylväku, ar

kuru navar nudybynot sakaru un sasadorböt. Lītoj
ari trešū personu: Lai jys īt suņam sāka pļautu!

Ēd maizi, naēd ļaužu! Tai soka par vīnmār na-

apmirynotu cylväku, kas meklej vaines un cytus
smödej.

Sausi mali. Nūzeimoj: teira napatiseiba.

Tymss, koč pērstu acī
dur.

Tymss, koč pērstu acī dur.

Turīs, cikom ceplis kurīs. Teicīņs bez nūzeimes.

īam iiKai ryxma verteioa. Bet — turīs, koleidz

bārni paaugs, nūzeimoj a — izturēt, koleidz rassīs

jauni spāki paleigam.

Trusons sitnīks. Varianta: Trusons kai sitniks.
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Tai soka par fiziski trauslu cylväku, kas ir jyuteigs
un vīgli saslymst, pīm., ötri pasaļ un guļ slyms.
Sitnīks ir īpaša boltmaize, kurai ir pilyktas klöt

cytas vīlās, kai ūlas, svīsts, cukrys. Laužūt šei

maize dreiži byrst. Sitnīkam nav seikstuma. Pīmā-

ram, beja divi veidi kliņģeru: trausli un seiksti.

Trauslajim kliņģerim beja pilyktas klöt cytas vī-

lās kai īprīkš mynätam sitnīkam. Seiksti kliņģeri

beja capti, kvīšu myltus ījaucūt yudini. Topēc ar

humoru saceja, ka ar seikstajim kliņģerim varūt

aizjyugt zyrgu. Tūs varūt lītēt kai dzanauškas.

Sitnīks ir vīnas saknes vörds ar taidim atvasy-

nöjumim kai: seits, paseitynöt, pisötynöt, söteiba,
sötnys, sītols, sītaļnīks, radnīceigs ar latiņu satis

„dīzgon".

Naudas kai palovu. Tai soka par bogötu cyl-
väku un vyspöri par taidu, kas izdūd daudz nau-

das.

Porōdu kai suņam blusu. Tai soka par cylväku,
kas īkritis porodūs.

Smīkla kauleņš. Par smīkla kauleņu sauc cyl-
väku, kuru var vigii īsmīdynot un kam stypri kut.

Kuteleigu cylväku sauc par ~smīkla kauleņu".

Laist dyumus acīs: runöt napatīseibu. Parosti

lītoj pavēles formu: „Nalaid maņ dyumu acīs!"

Tys zeimoj: narunoj napatīseibas!

Vādars maršu spēlej. Tai soka par cylväku, kam

vādars kūre, voi ari par taidu, kas ir izalcis. Izalcis

cylväks pats par sevi soka: ~Maņ jau vādars maršu

spēlej". Tys zeimoj, ka ir laiks ēst.

Čērne, čērneite — dadzynöts möla trauks, vīns

nu vacökim möjsaimisteibas pīdarumim. Čērnes ir

na vysai augsts, bet plots pūds ar caurumeņu apak-
šā, kuru aizböz ar tapeņu un kurs kolpoj suleņu
nūlaisšonai, kod krējums ir atsilis, jo krējums kai

vīgloks sasaceļ augšā un suleņas kai smogökas nū-
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säst uz leju. Černēs uzgloboj krējumu, saraudzej
un atsylda ceplī pi vīglas syltumas. Čērnēs nej ari

svīstu. Nu tam: čērnes pīns. Cytös izlūksnēs ķērne.

Tys ir vīnas saknes vörds ar grēku ķeramos

~möls", kerameus „pūdnīks", paralēle ar latgaļu
uzvērdu Mēļnīks, pi tēs pat saknes pīdar latiņu
crēmo, cremāre, umbru crematra ~dadzynēt, kar-

sēt", seņsakšu hert, vöcu Herd ~guņskurs, pa-

vards", angļu hearth ~pavards ustobā", tölök rad-

nīceigs ar latiņu carbo, carbönis ~ūgles", senslāvu

krada ~guņskurs", leišu karštas, myusu korsts,

karsēt, korstums, tepat pīdar seņlatgaļu vörds c c -

r i „akmini karsēšonai", kurus, pīmāram, lītoja, olu

dorūt: tūs nūkarsēja sorkonus gunī un pēc tam

lyka īsola kubulā, kur beja yudini atškaidāts īsols.

Tepat pīdar serbu čerjen ~velve ceplī ar caurumu

dyumim". īru volūdā cuirm, coirm ~ols, karsāts

dzērīņs".

Mataiņs — īpašeibas vörds, Htöts ar lītas vörda

nūzeimi, par mataini sauc cylväku ar kuplim, spē-

ceigim un izspurušim motim, kam ari cyta mīsa,

pīm., kryutis un rūkas apaugušas ar motim. Cyl-
vāki ar plönim motim un plykom golvom skaitos

kai intellektuali un goreigi tipi, bet mataini skai-

tos kai fiziski tipi. Tys pat pi senejim grekim: la-

sios — izspūris, apaudzis motim; forma lasios nök

nu vacökas formas vlasios un ir radnīceigs ar krīvu

volos un latvīšu vylna. Iliades 1.189 tys vörds ir

atteicynöts uz Achilleju, kod jys beja dusmeigs.
Mataini cylväki tyka uzskateiti kai dusmeigi un

nykni.

Pakutre, padrēbe, ūdere, počilka, podšilka:

brunčim apakšā pašyuta drēbe ir ūdere voi pa-

kutre, taipat uzvolkim, mētelim, svērkim ir ūdere.

Ūderes nülyuks dūt sašyutai drēbei satureigumu,

stabilitāti, satureigēku izskotu. Ūdere padora drēbi

syltöku, iztureigöku. Vērsdrēbe tik vīgli nanūsano-

soj, jo ir ūdere, kolpoj kai izolācija, jo storp vērs-

drēbi un ūderi ir gaisa telpa. Ūdere ir vīnmār vē-

jēkas kvalitātes drēbe, plēnēka un lātēka nakai
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vērsdrēbe. Jo pīmāram vērsdrēbe beja nu lynim
voi vylnas, ūdere varēja byut nu pokolom. Tys
ir ceļojūšs vörds, pamatā vöcu das Futter, vydsvö-
cu voder, igauņu woder,boltkrīvu podfutra, podch-
vutra, darbeibas vörds pofutrovac ~palikt ūderi".

Formas počilka un podšilka nēk nu slavu ~podšilk-
a" pasyuta drēbe. Eists latvīšu atvītējums tam

vērdam ir padrēbe, kuru pazeist daudzūs pogostūs.
Padrēbe taitod ir drēbe, kas atsarūn zam vērsdrē-

bes.

VŌLES

Pagatavošona un litošona.

1. Kara völe. Senejais kara īrūcis, sal. pi Au-

sekļa: ~Uzul rungas, egļu völes, golvas škaļdeis va-

rūnim." Pi krīvim: dub (ūzuls) un dubina (völe,
pagatavota nu ūzula). Ūzuls smogs, masivs un iz-

tureigs kūks, tēpēc ari völes taiseja nu tö. Kara

völe ir sytamais īrūcis un tös sytamais gols zoraiņs,
rīvaiņs un cytaidi naleidzons. Völes smogums pī-
mārots lītētēja spākam, taipat ari völes garums

pīmārēts individa resp. Htötöja augumam: 2 leidz

3 pādi.. Kara völi karaveirs nosēja leidza.

2. Sytamö völe, saukta ari molkas völe. Tūlī-

tēja: a) pi molkas škaļdeišonas — uzsisšonai uz cēr-

va pīša, b) mīta īdzeišonai zemē, jo vyspyrms tam

iztaiseja caurumu ar eisēku mīteņu, kuram varēja
uzsist uz gola ar vēli, c) reizēm ari sītola apdully-
nošonai pyrms kaušonas, jo tys cytaidi nabeja sa-

voldams un d) vysüs cytūs dorbūs, kur beja va-

jadzeiga smogöka uzsisšona, pīmāram lūpus pīsīnūt

ganeibēs, mīteņu īdzyna zemē ar vēli, īpaši cyuku
pīsīšonai teirumā, kur zeme beja sausa un cīta, völe

beja vajadzeiga, cikom plovā mīteņu varēja zemē

īspraust ar ceļgolu. Šū völi parosti pagatavoja nu

ūzula retējuma, kur audi sasarežgejuši un napleisa.
Jo ūzula nabeja, tod vēli pagatavoja nu ūša, bārza

voi nu egles razgaļa resp. taidas vītas, kas na-

pleist. Šei völe parosti beja smoga, apmāram trejs

pādi gara un globējēs skaidīnē resp. vītā, kur mol-
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ku grīze un šķēle. Mozēka un vīglēka völe tyka
lītota cyuku pīsīšonai, resp. mīteņa īdzeišonai ga-
neibā.

3. Stompojamö völe voi stompa. Tys patīseibā
beja apmāram 4 pādi gars blučs, kuram vīns gols
izveidots rūkturī. Ļūti smoga völe, vysparostök
ūzula, un tūlītoja kula un rejas klöna nüstyprynö-

šonai, stompojūt ar plotū golu. Tūlītēja ari cytu
vītu nūleidzynēšonai saimisteibā, kai pīmāram:

lynsäklu zērda vītas, pašeles un cytu tamleidzeigu
vītu nūbleivēšonai. Izteicīņs: sist podu ar vēli. Šei

völe globöjös kula sātā.

4. Sprygula völe, kuru pīkēre sprygulam un lī-

tēja labeibas kuļšonai, parosti ūša, reizēm ari ūzula

voi bārza, apmāram IV2 pāda gara, vīns gols tī-

vēks un tamā īgrīzta rīve auklas nūstyprynēšonai.
Sprygula völes rasnums: rasnokajā golā 2V2 collas,

tīvokajā golā ap 2 collas, voi ari tīvēka, atkareibā

nu kyulēja spēceiguma, cytim vērdim: vysi spry-
guli nabeja vīnaidi, spēceigēkim kyulējim beja

spryguls ar leloku völi un mozēk spēceigam kyu-
lējam spryguls ar vīglēku völi. Spryguli beja pa-

kērti uz kūka vadžim kulā pi sīnas.

5. Kartupeļu meicamö völeite voi stampeņa ty-

ka lītēta kartupeļu sameiceišonai. Gluda un vīgla,
ar vīnu rasnēku, ūtru tīvēku golu, pagatavota nu

bārza. Kod natyka lītota, stēvēja pakērta aukleņā
pi sīnas vyrtuvē.

6. Velējamo völe voi drēbu völe, apmāram vī-

nu pādu gara, rūkturs aizjam vīnu trešū daļu nu šē

garuma, valātives pīdarums, pagatavota nu apses
kūka. Gluda un iztureiga. Kotrā sātā beja vysmoz

divi taidas völes, jo drēbes velēja divotā: kotrā va-

lātives golā stēvēja pa vīnai valātējai un syta pa-

meišus. Šei völe tyka lītota drēbu velēšonai un sau-

su drēbu sakuļšonai, kas ir gludynēšonas prīkšte-
cis. Pēc mozgēšonas, kod drēbes izkolta, beja cītas

un osas, napateikamas uz mīsas, kuļūt ar vēli uz
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valātives nötonas (voi nötynas) drēbes palīk meik-

stas, gludas un pateikamas uz mīsas. Kuļ tikai nö-

tonas apakšdrēbes, kai lynu kraklus, lynu voi po-

kolu bikses, rūčinīkus, pologus un spylvynu drēbes.

7. Völe lītēta kanepu (stoka), oleja (lynsäklu)
un kūču (mīžu gryudu) sagryussonai pīstā. Tei beja

vysmoz divi pādi gara, stypra un masiva kūka

(ūzula voi kļova) völe ar vīnu rasnēku un ūtru tī-

vöku golu. Rasnökais gols gēja sytūt uz leju resp.
göja gryudüs, bet tīvokais gols nūderēja kai rūk-

turs Viļakā tū vēli sauc par pīstekli, jo lītoj pīstā.
Obi vēlēs goli apstrēdēti opoli. Pēc vajadzeibas lī-

tēja gryussonai obejus golus, vysbīžok rasnugolu,
bet völes vyds nūdrozts turēšonai. Kaņepes gryu-

žūt, sēkumā lītēja rasnēkū golu, vālok tīvēkū golu,
kurs vīgļēk īt kanepu taukainajā masā. Varakļonūs

gryussonai pīstā lītoja völes vītā cērva kötu, jo
cērvs pīdeve smogumu.

8. Bazvyna völe. Faktyski kukabazvyns: köts ar

vēli golā, pagatavots nu bārza voi cyta cīta kūka,

r asnajam golam resp. vēlei vērsā dzelža steipa, lai

dūtu smogumu un styprumu. Kētā svora vīneibu

īdalejums mārciņēs, leloks rūbeņš pylnai mārciņai,
mozöki rūbeni mārciņas daļom. Parosti uz kūka

bazvyna varēja nūsvērt pus puda — 20 mārciņu.
Köta golā dzelža kēseits sveramo smoguma pakēr-
šonai, bet svora nūteikšonai resp. leidzsvora atras-

šonai storp bazvyna vēli un sveramū prīkšmatu

kolpēja tīva, bet stypra lynu aukleņa.

Cikom vysas cytas īprīkš mynätös völes paga-

vöja poši sovā sātā,tikmar bazvyns tyka pērkts kai

nūteikta un lītpratēju pērbaudeita māra vīneiba.

Taitod bazvyna völe ir bazvyna sastövdala — ras-

nais bazvyna gols.
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VŌRDU SPĒLE AR KRYSTAMIM VŌRDIM:

Boņs ar Zoļku
doncoj polku,
as ar Anci
— — —r~

tūpat danci.

Boņs ir saeisynota forma nu Broņislava un Zoļka
nu Zoles, kas sovukērt

vörds, izrunöts: Zofija.
nu Annas.

ir tauta sagruzeits Sofijas

Aņce ir saeisynöta forma

Veļ cyta vordu spēle ar

Jurs pa durs,

krystamim vordim:

Iva pi Dīva,

Grīta pi mīta,
Prane dēļ maņa,
Ane cyuku gane,

Tekle pi cepļa,
Agata žogota,
Teņcs kozu treņcs,
Möra gaļu köre,

Vysi kači bēre,
kam tik augši köre.

Iva, sīva, meklej gona,

As jau vaira naganeišu!

Jöneit, bröleit, lēc par grēveit',
Jem tūkūceņu, sit ar rūceņu!
Pīter, peksi, Pēvuleņ,
Tova sīva stabuļneica:
Ožam rogu nūlauzuse,

Skrm pa sylu strumpadama
Pīters prosa, vādaru kosa.

Paskaidrojumi: Grīta nök nu Brigitas, Teņcs,
gen. Teņča, nēk nu formas Staņislavs, ari Tanclovs

ir pazeistama forma.

Prane nok nu formas Franciska.

Daži krystami vördi īsakļēve volūdas ritmā un

nu tim beja vördu spēles, nu dažim nabeja pavy-

sam. Par Ani (Annu) vēļ dzērdāts šaids paņteņš:
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Aneit, munu kamaneit,
Ka maņ tevi pamaneit! Tai parosti saceja uz

mozu meitini, kam beja vörds Anna.

Par Odumu dzērdāta šaida vördu spēle: Odu-

meņ, kodumeņ. Vērdam kodumeņ nav nūzeimes.

Un vēļ šaids teicīņs: Odum, Odum, kur tovs po-

dūms?Šū teicīni lītēja, kod vajadzēja labi padūmēt
un kaut kū atrysynöt. Šū teicīni kai vördu rūtaļu
lītēja ari tod, kod Oduma nabeja klöt.

TAUTAS TEICĪNI

Bvkovīši saceja: malny, palny, valny, bet

viļonīši tūs pat vördus izrunöja: maini, paļni,
valni, un bykovīšu izruna viļēnīšim izalyka smīk-

leiga.

Bykovīši saceja putyns, bet viļonīši un varakļē-
nīši saceja putnys. Pazyna ari viļonīši un varakļē-
nīši vördu putyns, bet tūlītēja cytā nūzeimē. Pu-

tyns jim nūzeimoja veirīša mīsas naatklojamū vītu.

Ļaudīs puspīsorkušas mötes nūrēja šovus bārnus:

~Naceļ krekleņu, narēdi putynu! — putyns aiz-

bēgs."
Reiz viļēnīšūs cīmojēs kaids vacöks cylväks nu

bykovīšim un stösteja par sovu saimisteibu poša

pūra molā, kur asūt daudz putynu, pat pogolmā
putyny ūlas dējūt. Bet viļonīši klauseidamīs smē-

jēs, tai ka vacais cylväks naziņā apmulsa, vairök

narunöja un klusēja vysu vokoru.

Varakļonīšūs lītēja daudzskaitlī vördu putni,
lai izsaceitu mīsas aizsadzamū vītu. Pīmāram, jo
kaidam puikam beja bikseites naaizpūgētas, tod

saceja: ~Tev putni izbēgs, — aizpūgoj bikseites!"

Tū vördu putni lītoja tikai uz bārnim, jo tī šymā

ziņā nabeja uzmaneigi, tiklab uz puikim kai mei-

tinem. Jo bārns sēdēja ar sacaltim ceļgolim un

krekleņu, augši savylktu (jo mozi bārni ilgi staigē-

ja bez bikseitem), tod jim atgödynöja: ~Putni iz-
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begs" voi ari: „Narodi putnu!" (Putnu ir daudz-

skaitļa genitivs pēc negācijas.)
Jo zēbokampurņs beja caurs un köjas pērsti ra-

dzami, tod saceja: „Zöboks smējās", voi ari: „Zö-
boks ēst prosa." Tys zeimoj, ka zēbokam beja mu-

te vaļā.

Cyti tautas teicīni:

Caca, lele — skaista līta, tai soka ari par labi

sagārbtu bārnu. Vot caca, kab na vāca! Teicīņs bez

nūzeimes, vīnkērši vördu spēle. Itkai lādi— tai so-

ka par cylväkim, kas īt lelā skaitā, pīm., uz tērgu.
Sabröze kai lādi — ustobā sagēja daudz cylväku,
pīm., deju vokorā (večerinkā). Guļ kai Lazars — tai

soka par slymu cylväku, kas naspēj kustēt. Lazars

Vacös Dereibas vörds, pamatā Eleazer, nu tam la-

zarets ~kara slimineica" un žeidu vörds Leizers. Nu

tam atvasynöti vairöki žeidu uzvördi, pīm.: La-

zersons.

Pyn kai veizes — tai soka par cylväku, kas

daudz runoj un bez satura.

Mat kai ceglus — tai soka par daudzbarnu gi-
mini, kur bārni dzymuši vīns pēc ūtra.

Oklai vystai gryuds mute — nagaideita laime.

Nusaļs kai brusaks — tai soka par barnu zīma,

kas, moz apsaviļcis, staigoj pa ērīni.
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A. Batņa, B. A.

TAUTAS VOLŪDAS SAKŅŌJUMI

UN SAZORŌJUMI

Tautas volūda, tys ir, volūda, kuru runoj tau-

ta, ir vysod dzeiva un auguša, kas sovā atteisteibā

nikod naapsastöj. Augūt un veidojūtīs, tautas volūda

nüsastyprynoj un sasazoroj, tys zeimoj, klyust bo-

götöka. Volūdas sazorējumi ir dabeiga atteisteibā,

taipat kai dabeigi ir kūkām saplaukt. Kai kūks

dzan zorus, pazares un atvases, taipat, symboliski

runoj ūt, nūteik ari volūdā, un tī zori, pazares un at-

vases ir volūdas izlūksnes, kas ir rakstureigas
kotram apvydam, pat kotram pogosta nūvodam.

Latgaļu volūdā izlūkšņu atškireibas nav lelas,
bet tūmār taidas ir. Tyvök īsaklausūt, varim pazeit

leivonīšu, varakļēnīšu, mērdzinīšu, baltynovīšu,
leiksnīšu, vyškonīšu un osyunīšu runas. Kotrai tai

runai un izlūksnei ir sovs suleigums, sovi teicīni,

parunas un dažkērt pat atsevišķi prīkšmatu un

darbeibas nūsaukumi. Ir pateikami dzērdēt ūtra

nūvoda runu, jū saprast un redzēt, ka tei ir leidzei-

ga ~munai" runai un tūmār ir ari drusku cytaida.
Volūdnīcyski ir nu svora izdareit taidas runas

aprokstu un dokumentēt kotrā pogostā runētēs iz-

lūksnes variācijas un seņvērdus. Tī bīži vīn paīt

grömotu volūdai garum, bet ir sasaglobējuši dzeivā

tautas volūdā. Seņvērdi, kas kaidreiz ir pazeistami
tikai vīnā apvydä, var nūderēt kai ļūti vērteigs nū-

rēdejums uz volūdas vacumu, uz tautas kultūru un

cilšu izplatejumu. Taidi vördi ir dērgs montējums
nu myusu vēstures.Kai tauta nav nikaids abstrakts

jēdzīņs, bet dzeiva vīneiba, tai ari tautas volūda

nav mechanisks izgudrojums voi dažu personu pat-

vaļas ražojums, bet ir pošas tautas organiski ra-

deits sova gora izteiksmes atspulgs. Filologi naro-

da volūdas, jī tikai atklēj volūdas lykumeibu un uz
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pastēvūšos skaņu un formu lykumeibas jī klasifi-

cej volūdas un izveidoj volūdnīceibas systemas.
Varātu saceit, ka leidzeigi kai dobas zynötnes rodös

pēc tam, kod jau beja doba, tai ari volūdnīceiba un

gramatika rodös pēc tam, kod jau beja volūda. Un

gramatika nav nikas cyts kai sastēdeita volūdas

systema, tai sokūt, volūdas mugorkauls un pamats.
Volūda taitod ir kaids organisks veidojums, kaut

kas par sevi vasals un vīnkūpejs, kas izaudzis pats
nu sevis, nu sovas naatmynamös saknes, cylväka

protam naizdybynojamö nūslāpuma, kas ir daļa nu

cylväka goreigēs personeibas: tymā izapauž cyl-
väka radeišonas spējas. Pētejūt sovu volūdu, mes

reizē pētejam sovas dzeives goreiguma pogētni, jēs
vēsturiskajā atteisteibā. Kēpēc mes naapsamiryno-

jam ar tū, kas leidz šam jau ir dūts myusu rokstu

un grömotu volūdā? Kēpēc vajadzeigi pētejumi par
vacēkom volūdas līceibom? Tys ir topēc, ka myu-

su rokstu un grömotu volūda vēļ nav paspēj use se-

vī uzjemt vysas tautas volūdas bogēteibas. Kaid-

reiz Reigā Fr. Kemps vīnā studentu sanēksmē

trejsdasmytajüs godūs referēja par tautas volūdu

un grömotu volūdu. Lyktüs pats par sevi saprūta-

mi, ka grömotu volūda ir kūpta volūda un topēc

gludöka, skaistöka un ari daiļskaneigēka par vīn-

kēršas tautas volūdu. Fr. Kemps uzsvēre, ka vys-
teirökö un lukonökö volūda ir tautas dzeivē volū-

da, ka grömotu volūda na vysod ir izkūpta, bet rei-

zēm ir ari samaitöta, padareita mökslöta, steiva un

sterila.

Ar latgaļu volūdu ir vēļ nūticis tai, ka grömo-
tu volūdā rodös daudz kas pīnasts nu ērīnes un it

īpaši nu lejas latvīšu volūdas tradicijas, kas latgaļu
dabeigai runai ir pasvešs. ~Isaklausit sova vacē tā-

va un vacös mötes runā, kura vēļ napazyna ni grö-

motu, ni gramatikas sleipējuma, tei ir eistö myusu

volūda!" saceja Fr. Kemps. Isamöceit var vairēkas

volūdas, bet radeit palīkūšu literatūras mökslas dor-

bu var tikai tymā volūdā, kuras gors ir naatja-

mams autora īkšejais pīdarums. Vysaidi pīnasumi
nu ērīnes volūdu padora raibēku, bet na vysod tū
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padora daiļskaneigēku. Cytaidi tys ir ar torn volū-

das vērteibom, kas vēļ dažkort naatklötas slēpās
vītejā runā un ir tikai vacēkūs cylväku lītēšonā un

pīmiņā. Tēs ir vērteibas, kas volūdu padora bogē-

tēku, kas nu tautas runas vēļ nav pörnastas uz grö-
motu volūdu, bet kam ir sens un organisks sakņo-
jums volūdas pagētnē.

Te raudzeišu uzmest dažas pīzeimes par Dīn-

vydlatgolas tautas runu, par pamatu jamūt Dagdas,
Bukmuižas un Osyunes apvydus. Runa šymūs po-

gostūs ir dīzgon vīngobolaina. Muna personeigē
saskare ar šo apgobola runu ir nu pošas bērneibas.

Te ir jēpīzeimej, ka Bukmuižas pog., kur asmu

uzaudzis, vēļ leidz šē godu symta sēkumam ir

saukts par Vaivodu pogostu, bet munu vacokūs

dzymtös vītas beja Dagdas un Osyunes pogosts. Ka

dagdēnīšim ir parosts izrunēt ~viājs", osyunīšim

viējs un bukmuižīšim tei izruna ir vējs — tymā
rödös byut vīneigē samonamö atškireiba. Moz at-

škireiga ir ari cytu tyvöküs un tēļēkūs kaimiņu po-

gostu volūda, tai ka navolūdnīks ari storp Ondru-

pīnes, Kaunatas, Skaistas un Kröslovas pogostu
izrunom nikaidu leloku atškireibu samaneit nava-

rēs. Kotrā ziņā storp šom izrunu variacijom nav

taidu atškireibu, kaida rūnās, pīmāram, osyunīšu
runu saleidzynojüt ar baļtinovīšu, viļacēnu, varak-

ļēnīšu voi leiksnīšu izrunu. Par vīnu nu zeimeigē-
kom pazeimem storp Dinvydu un Zīmeļulatgolas
izrunu sovaideibom rēdīs ir k skaņas meikstynēšo-
na un porvērsšona č skaņā, kai tys ir vērdūs: kačs,
začs, čert, puče, kai tū runoj Zīmeļulatgolā. Atški-

reigas izrunas ģeogrāfisku demarkācijas liniju va-

rātu nūviļkt gar Daugovpiļs un Rēzeknes šoseju,

kuras dīnvydūs soka: kaķis, zaķis, kert, puķe —

taitod k skaņas sameikstynēšonu par č napazeist.

Taipat Latgolas dinvydu daļā napazeist g sameik-

stynēšonu par dž, kur pīmāram soka: zēgis, cikom

Zīmeļulatgolā soka: zēdžs. Tryukst Dīnvydulatgolā
ari kuo, tuo izrunas, bet tamā vītā soka: kai, tai.

Leidzskani k un g dažūs vērdūs tūmār teik sa-

meikstynöti, bet nav tik „madami" meiksti kai le-
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jas latvīšu izruna, kur pimaram vords puķe jau at-

meikšāts leidz „putje" izrunai.

Vysi šī saleidzynöjumi ir rodušīs vālok, kod zy-
nēšonas pasaplašynoja caur grömotu volūdu un

caur saskari ar cytim cylväkim nu dažaidim Latgo-
las apvydim.

Uz breidi maņ grybātūs tū vysu pīmērst un īsa-

vērt ar bārna acim tymā goreiguma pasauli, kaids

tūreiz beja sātā, pi rodim, kaimiņūs un kai tys ty-
ka izsaceits sovā volūdā, kas vēļ napazyna ni grö-
motu volūdas, ni cytu ērejūs pīnasumu. Tūreiz sā-

tas volūdā beja daudz taidu vördu, kas pēc tam na-

monūt it kai izzuda voi tyka mechaniski atvītoti ar

cytim popularökim vērdim, varātu saceit, tyka at-

vītoti ar mūdes vērdim.

Maņ nēcēs izaugt vīnsātā, bet vysi myusu rodi

dzeivoja solös. Nivīns tūreiz napazyna vörda sādža.

Mes braucem pi jim cīmūs un jī cīmojēs voi brau-

ce gostūs pi myusu, bet nivīns nu mums nadzeivēja
cīmā. Kod tāvs aizgöja v a id ū s

,
vacaistāvs so-

vai meitai, tys ir, munai mētei, atvede bišu puļ-
ceni un nūvītēja tū kūkā. Jam beja „vīgla rūka"

uz bitēm, un jys ticēja, ka, jo bišu saime dzeivös,
tod sātu laime napamess. Tys beja laimeigs puļ-
ceņš. Tāvs atsagrīze nu vaidim, bišu saimes sasa-

vairöja. Cytas bites zīmā izsola voi izmyra, bet va-

cētāva atvastēs bites palyka leidz pat ūtrreizejai
boļševiku okupācijai, varbyut ari pēc tam. Ka bi-

šu puļceni sauce par strūpu un vaidus par karim,
tū es vālēk uzzynöju tikai nu grömotom. Vacömö-

te, kas vēļ pīminēja „prygonu" laikus un muižu

dadzynēšonas, pēc dabasu zeimem pēc saules nūrī-

tēšonas voi aizalaisšonas, pīmiņu, saceja, ka tys uz

vaidim. V a i d i ari dreiži pīnēce un tāvam beja jö-
jam blise rūkā, ar kū vaidavēt.

Mums, bārnim, vysvairök gaideitē dīna un vys-
skaistökö vosorā beja, kod tyka reiköta māslu tol-

ka. Kas tei beja par lelu dīnu, saulaina, korsta un

vysaidu nütykumu pylna! Storp klāvim un teiru-

mim apsagrūzeja divpadsmit zyrgu,un kotram zyr-

gam beja sovs vaštars. Ilgi maņ beja sirds sē-
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pējuse, kod mani skaitēja par mozu beru un va-

starūs najēme. Kod maņ beja ostoitais gods, tāvs

pikryta, ka es varēšu byut par vaštari. Tod es varē-

ju tāvam leidza braukt ari pi rodim tolkēs un tur

byut par vaštari. Vaštarim ādamēs reizēs beja sovs

golds, kur kotrs bers vys natyka leidza pisädynöts.
Vaštari jau beja izlaseita šķira, kas izpiļdeja nū-

teiktus pīnēkumus. Pi golda nabeja ilga kavēšonēs,

jo vajadzēja skrīt laisteitūs, kas beja tolkas vys-

pīviļceigēkē nūdarbeiba. Nūlīts slapnis nu golvas
leidz köjom, sauleitē otkon dreiži izkolta sauss, un

tai tys turpynöjös, cikom vālā palaunadzē mēzēji
klāvā sēka nalobā bolsā maurot, māzdami pādejā
vazumā ~pūdus, čerepus".

Nivīns vaštars nagribēja byut par pādejūs

pūdu un čerepu aizvedēju, jo cyti jū tod apsmēja
kai pādejū tolkas saslauku aizvedēju. Naasu dzēr-

dējis, ka laisteišonūs myusu pusē kaids byutu sau-

cis par rumulošonu, kai tys ir pazeistams cytur,

pīm., Varakļonūs.
Pyrms braukšonas uz bazneicu voi cīmūs īšo-

nas möte uzvylka jaunu snēteni, ar susekli sa-

sukova mēsai motus un īpyna bizēs skaistu būrti,
bet mes. puikas, rzvylkom jaunus kraklus un y v -

z a s. Pa tū šalti tāvs beja vazaunē ar d a gv tu iz-

smērējis lineikas skrytulus, aizjyudzis zyrgu un pī-

sejis tū pi stulpa paklētē, un gēja uz ustobu. Pēc

pabeigtom reitiškom tāvs vēļ ar zirklem nüleidzy-

nöja sev ūsas, uzvylka svātdines drēbes, un mes be-

jom gotovi braukšonai. Ejūt pi zyrga, tāvs beja pa-

manejis, ka sātmalī lūpi beja atgryuduši kaidu

korti un iztaisejuši sprogu, lai tyktu dörzä. Jys
tod pajēme leloku klyugu, sasēja sātmali un

ilyka jaunu körti. Mozökös klyudzenas tāvs

taupeja voceļu peišonai. Tai sātmalī sproga ty-
ka aiztaiseita.

Dēļ tim, kas uzauguši Dīnvydulatgolā, vysi šy-
mā improvizātajā stēsteņā lītētī vördi ir labi pa-

zeistami, jo tī tyka dzērdāti tautas volūdā un tyka
lītēti ik dīnas. Ka tī vördi nav īgējuši latgaļu rok-

stu tradicijā, tys varātu byut tēpēc, ka nu Dīnvy-
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dulatgolas nav nēkuši pyrmī latgaļu preses dar-

binīki un latgaļu rokstu volūdas tradicijas nüdyby-

nötöji, kaidi beja, pīmāram, leiksnīši, bröli Skryn-
das, voi ryndavaraklönisu. Tikai labi vālok nu grö-
motom maņ nöce zynoms, ka myusu yuzas cytur
sauce par biksēm, snöteni par brunčim, būrte beja
bante voi lenta, daguts tyka saukts par dorvu,
zirkles tyka sauktas par škērem, sproga par

spraugu, klyuga par klūgu, stulpus sauce par sto-

bim, skrytulus par ritinim, šalti sauce par breiteņu
un reitiškas sauce tikai par brūkastim. Pi myusu

lītoja obejus vördus: reitiškas un brūkastis. Un

bārnu myusu pusē sauce bers, pīm., saceja: maņ
ir četri b c r i.

Munā bērneibā tautas volūda napazyna vörda

ligzda, bet tikai saceja perēklis, kur putni dēja ūlas

un perēja. Taipat sīnu vede ar marom pyunē,
bet vörda škyuņs napazyna leidzeigi kai napazy-
na sīna dakšu, bet pazyna tikai sīna un cysu so -

kūmus, napazyna zörka, bet tikai šķērstu, na-

pazyna vörda muca, bet gon pazyna tikai buču

un būceņu, bez tam myusu pusē saceja navys sol-

mi, bet cysas, na ponna, bet skovērda, na šķiņ-
ķis, betl a š y ņ a voi ari saceja veitāta gaļa. Napa-

zyna ari pulkstiņa, bet ustobā pi sīnas karinēja

stuņdinīks, kas rödeja laiku un kam lelē cy-

parneica beja izpušķota (emalijā) ar skaistom pu-
ķēm.

Maizi ījauce un meiceja maizes baļgē. Pyrms
maizes cepšonas mēte ar kacarāgu izrause vysas

ūgles un ar p ož o g v izslauceja cepli, pyrms nūce-

ļūt arpūdceli vysus pūdus un atbreivojūt cepļa

dybynu. Pēc tam, kod maize beja izcapuse, mēte

bīži vīn ceplī salyka stuļgus ar ryugušu pīnu

atsiļdeišonai, lai pagatavotu bīzpīnu voi sītu sīrus.

Tū parosti dareja, kod ar saraudzētu pīnu beja sa-

sakrējuši vairēki s tu ļ g i un tūs vajadzēja atbrei-

vēt jauna pīna skēbēšonai. Stuļga vördam nazynu
cyta atvītojuma, cytur stuļgi vīnkērši sauc par mē-

ļa pūdu voi pīna pūdu, bet myusu pusē tam beja

speciāla nūzeime un pavysam īpaša trauka forma.
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Tys beja paaugsts, slaids möla trauks, kas pret vy-

du nu örpuses bīži beja apveits ar bārza tös's voi

lyuku slūksnem, lai tai pasorgētu nu sadauzeišonas

un lai pīdūtu tam iztureibu. Pūdnīki uz tērgim

Dagdā savede tūs vazumim. Ari tatarvanu voi pyr-
mū pīnu, kū nu gūvs izslauce pēc teļa ~atskrīšon-

as", kas mums — b c r i m tai cīši patyka, uzglo-
bēja s tu ļ gū s. (Kūrzemē par stuldzem sauc tyuz-

nas, un rakstnīks Baltpurviņš (Zalktis ī. 114) lītoj
formu ~jēņūgulēju vacī stuldzumi", kas nūzeimoj
~köti voi zori", tölök tys vörds ir saleidzynojams
ar leišu vördu s tu 1 gū s , kas nūzeimoj „kaut kas

īgarons un opols", tēpēc taids vörds varēja tikt

dūts garam voi augstam mölapudam.) Vysā vysumä

tys ir vacs un rats vörds.

Lobūs lukstūs un pakolnu plovos parosti sapļē-
ve un salyka koponös örysku zēli. Tei beja vuškom

un zyrgim, bet gūvim beja jēizteik ar g re i s 1 i voi

vosoröja cysom, kū nuklēdim pyunē ar lela jom
sīna k c rz c m beja jonas uz kļāvu. Zīmaiīsastējūt,
braucamūs zyrgus vajadzēja pi kaļva apkaus-
t c i t (navys apkalt), lai tim uz lada nasleidātu ko-

jas un byutu drūšēki braukt ari pa sasolušim

kryvasim, kod snīgs vēļ nabeja uzkritis. Jo

beja braukšona közös, tod zyrgam uzlyka vyslobö-
kū un braucējam rūkēs beja krēsaini nūausti voi

peiti grūži. Brauce tod ari tai, ka vējs natyka
leidza.

Palaikam, bet it sevišķi vosorā, kod kēzinīki at-

sagrīze nu bazneicas, jūs šur tur raudzēja „pör-
kert" kaimiņi, uztaisūt šam gadejumam pušķotas
br a m a s voi, kai cytur tūs sauce: gūda vērtus,
kur sēnūs nūvītēja nalelu apklētu gaļdeņu un uz

tö cīnastam nülyka ols krūzi, bet ceļu aiz-

sprūstēja ar körti. Svētam, kas brauce pyrmajä pa-

jyugā, tod vajadzēja īt pi bramu taiseitējim (svē-
tam pīsavīnēja ari kaidi cyti kēzinīki) un jēiza-
skaidroj, kas un par kū īsadrūšynēja jūs apturēt.
Ospröteibas byra nu obejom pusēm, kēzinīkim ty-
ka pīdēvēts nūgaršēt olu, bet par ceļa atbreivēšo-
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nu un körts nūjemšonu svötam beja jēizapērk ar

skaidru naudu. Taida beja vācu vacö tradicija un

tei beja gūdam jöpylda.
Reiz, pīmiņu, kod közas beja myusu tyvam kai-

miņam, mes — gonu puikas, sasalasejuši sadūmē-

jom uztaiseit kēzinīkim bramas. Nūlauzuši kaidus

elekšņu zorus, teiši uz myusu teiruma lelē kolna

krystcelim aizvylkom ceļā körteiti. Cytu greznu-

mu voi cīnasta mums nabeja. Mes dūmējom tikai

par svēta naudu, kū jys mums samoksēs par vērtu

atbreivēšonu, un par kompetem, cik kuram mums

tiks. Nivīna pīauguša cylväka kūpā ar mums nabe-

ja. Kod uz ceļa pasarēdeja tēļumā putekļu mēkuli

un jau varēja pamaneit braucējus, mums sirdis

drebēja nu prīcas un uztraukuma. Mes steidzemēs

pabeigt ceļa molas pušķojumus. Kēzinīku rynda
brauce tyvök nasamozynötä ētrumā un, treikolym

skanūt,pībrauce un izbrauce myusu bramomcauri,

gaideitöjus nimoz napamonūt. Un jo varbyut mes

tykom pamaneiti, tod myusu nulyuki palyka nasa-

prosti. Myusu tīvē elekšņa kērteņa gulēja pērlauzta

tepat ceļa molas smiļktīs.Tik varoni un tik steidzei-

gi beja aizskanējuši treikoly. Labi, ka sātā nivīns

par tū nazynöja, cytaidi mes byutu dabējuši ar

1 ū t a gv.

Kas tei taida lūtaga ir, ar kū tāvs mēdze par
nadorbim pīdraudēt, natyku nikod eisti pörsalicy-

nējis. Pēc vysa sprīžūt tai vajadzēja byut kaidai

īspaideigai, lūkonai reikstei, kaut kam leidzeigam
makšeres kētam. Maņ vysod ir rēdejīs, ka, lūtagai
pīsīnūt šņūri golā, ar tū varēja azarā kert zivis.

Nav izslāgts, ka makšeres köta senejais apzeimē-
jums Latgolā ir bejis lūtaga, voi ari 1 ū to g a. Vör-

du 1 ū to g a pazeist Bēržgalī un Drycānūs, kur ir

pazeistams teicīņs: puika kai lūtoga, tys ir, „iz-

steidzējis kai reikste", bez tam Vydzemē tū vördu

(luotaga) pazeist ar nūzeimi: reikste, pötoga, mak-

šere. Gonam rūkēs vajadzēja turēt lūtogu, lai lūpi
„naizalaistu".

Dmvydlatgola pi samara moz atškireigas tau-

tas runas tūmār ir pasagadejis pa kaidam spylgtam
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izjāmurnam;tai, pīmāram, Aulejas un Rundānupo-

gostā, kas vīns nu ūtra atsarūn vairs nakai pus-

symts kilometru, ir sasaglobējuse kaida tautas ru-

nas tradīcija, kas verba braukt vītā soka konsek-

venti jöt. Nu bērneibas palicis pīmiņā kaids gade-
jums, kod myusu sātā īsaroda kaidi svešēki cylvä-
ki un stösteja, ka asūt atjojuši nu Rundānim. Mes,

beri, steidzemēs pi lūga, lai pasavārtu uz tim zyr-

gim, ar kurim jī ir atjojuši. Par lelu izbreinu mes

redzējom tikai divi parostös rogovös aizjyugti zyr-

gi un nikaidu cytu sadlötu zyrgu mes naredzējom.
Mes cerējom redzēt pogolmā tikpat apsadlötu zyr-

gu, cik ustobā beja cylväku. Aulejā vaicöjuma tei-

kumus pikabynoj vaicöjuma partikulu -gi, pīm.:

kur-gi tu mēseņ, jēsi? Atbild pīmāram: Jēšu uz

bazneicu. Kai-gi tev klöjäs? Cytūs šo apvyda po-

gostūs jautöjuma teikumūs pīlīk partikulu -ža, kas

ir tös pat partikulas gi meikstynöjums un pērvei-
döjums, pīm.: ~Kai-ža tys tev gadejös?" Ar šū pī-

kabynötu partikulu runētējs izsoka izbreinu, pēr-

steigumu voi nasaprasšonu. Jautöjuma partikulas
-gi lītēšona ir pazeistama Skaistā un kombulīšūs

un ir īsavīsuse zam leišu volūdas īspaida. Kas atsa-

teic uz verba jöt nūzeimi un lītēšonu, tod ir jösoka,
ka tū plaši lītoj pa vysu Ludzas apriņķi, īpaši va-

cēkēs paaudzes ļaudis. Jēšona seņēk beja gol-
vonais satiksmes veids, jo braukšonai ir va-

jadzeigs ceļš, bet izjöt var ari caur kryu-
mim un mežim, pöri pļovom un pūrim, jo tī nav se-

višķi staigni. Jöt un jūsta ir vīnas saknes vördi, jo
jotnīkam vajadzēja labi apsajūst, lai bīžnes zori

nanūrautu drēbes. Jēt ir vacs vörds un radnīceigs
ar krīvu pojas „jūsta". Vīna interesanta parödeiba
byutu jēnūskaidroj myusu volūdnīkim: prūti, kai

ir izskaidrojama fonētiska leidzeiba apvydüs, kas ir

tēli vīns nu ūtra un pa storpom ir cytaidi fonētiski

principi un zynomas parēdeibas ir sasaglobējušas
kai ~saleņēs", kam cytaidi nav bejis mēksleiga

izolējuma. Pīm., formas kuo, tuo, kuods, tuods pa-
zeist Stērnīnē, Atašīnē un Viļakā, kas ir tēli vīna

nu ūtras. Cyta apbreinojama leidzeiba ir plotē c
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izruna dagdēnīšim un mērdzinīšim, kas ni pavysam

nav kaimiņu pogosti, bet vördus plēst, mest, vējs
izrunoj vīnaidi, prūti: pliāst, miast, viājs. Kai taida

tik leidzeiga izruna ir sasaglobējuse, kod vairēkūs

cytūs pogostūs, kas atsarūn pa storpom, leidzeigas
izrunas napazeist?

Vysi taidi tautas volūdas varianti atklēj latgaļu
volūdas bogēteibas, kas vēļ ir moz apraksteitas un

izpēteitas. Labi byutu, ka volūdas izrunas seikēki

aproksti mums byutu par kotru pogostu un tī tod

byutu publicējami un dokumentējami. Taidi

aproksti vyspilneigök parödeitu myusu volūdas bo-

gēteibu sakūpējumus un sazorējumus. Tī ari vyslo-
bēk kolpētu latgaļu literāros volūdas tēļēkai

kuplynösonai un izkūpšonai.
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KŌDĒĻ RŪNAS JŪCEIGOS FORMAS „DZĪVĀT"

UN „DZEIVŪT" ?

Kod namöceiti latgali runoj „baltyski", jī parosti lītoj
formas „dzīvāt, jokāt, mantāt, übagāt utt", un kod latgaļu
runas napratēji baltīši runoj latgaliski, jī soka „dzeivüt,
jūkūt, montūt, übagūt utt". Šaidas formas kai vīnā pusē
tai ūtrā izsauc smīklus. Bet kaut kaida jāga aiz torn jau
slēpās. Tikai vaicājums: kaida?

Latgaļs, runoj ūt ar „baltiti", dreiž vīn porsalīcvnoj,
ka latgaļu ö atbylst garajam -ā porejūs latvīšu runā (brö-
lis — brālis, möte — māte utt.), un „baltīts" dreiž porsalī-

cynoj, ka jūs o (t. i. uo resp. 5) atbylst latgaļu ū (patīsei-

bā ari vysas gramatikas moca tikai tū pošu!). Topēc socās

mechaniska porlikšona: vysas formas, kas latgaliski bei-

dzās ar -öt (un taidu ir miļzeigs daudzums), teik izsaceitas

ar -āt, pīm., dzīvāt, badāt, biedrāt, sviedrāt, jokāt, vār-

dāt, vagāt, asarāt, ziņāt, putrāt, baiļāties, mantāt, auglāt,
puškat, klepāt, sapņat, riekstāt übagāt, atjaunāt, zarāt,
domāt, runāt utt. Bet baltīšim šaids runas veids ir napī-

jamams, te jūs golūtne asūt -ot, (atskaitūt domāt un ru-

nāt), un jī grib, ka latgali saceitu „dzeivüt, bīdrūt, svīdrūt,
jūkūt, atjaunūt, lītūt utt.", kas, saprūtams, latgalim ir piļ-
neigi napījamamas formas.

Kam šymā gadejumā ir taisneiba un kodēļ? Nu vysa

īprīkš saceitö izrit, ka ir samārā lela darbeibas vördu gru-

pa, kur latgalim un baltīšim ir vīnaidas nanūteiksmes

formas -öt (un reizē ari tagadnes pīdēklis -oju ir kūpejs).
Nu baltu volūdu vēstures ir tikdaudz zynoms, ka kaidreiz

senotnē, vēļ aizvēstures laikūs vacais baltu ā pi leišim un

latgalim ir pörgöjis par ö (resp. uo). Topēc latgalim nav ni-

vīna verba ar golūtni -āt infinitivā, bet ir tikai -öt. Pi le-

jas latvīšim turpretim navajadzātu byut nivīna verba ar

golūtni -öt, jo, kai lītu vördu golūtnes līcynoj, te ā nav

porsamainejis par ö. Topēc vysi baltīšu vördi, kas ir ar

nanūteiksmi -öt, ir latgaļu vördi ar vacajom latgaļu for-

mom. Tim inf. Beja golūtne -öt, tagadnē -oju, un pagotnē
— ova. Šei parödeiba ir sastūpama ari vacokajā lejas lat-

vīšu volūdā, kas vālok ir izgaisuse. Pi latgalim, kur ö ir

konsekvents un vyspörejs, nav ari starpeibas storp taidim
vördim kai runöt, dūmot, dzeivöt, osoröt utt., koleidz pi
baltīšim, kur šys latgaļu ö ir sasagloböjis tikai pa daļai,
mynātī 4 verbi pīdar jau pi divi grupom. Vacös latgaļu for-

mas lejas latvīšu volūdā sevišķi nadzeigi skaude orā

Endzelīns un jö filologu škola. Lai mozynötu verbu gru-

pu ar -ot, Endzelīns īteice raksteit formas „lieta — lietāt,

ziņa — zināt, asara — asarāt, sēne — sēņāt, slēpe — slēpēt

(tauta saceja slēpot) utt. Taču formu „dzīvēt voi dzīvāt"

jys tūmār naīteice. Te tradiciju salauzt navarēja. Tai

eistös latgaļu golūtnes dzeivoj pi baltīšim ari tölök. M. B.



302

KŪNŪZEIMOJ VŌRDS CYRMS?

Zvērgzdines pogosta ir azars ar nusaukumu „Cyrms".
Vītejā volūdā šo vörda nūzeime ir zuduse, un todēļ redak-

cijai ir praseits: kū šys nūsaukums nūzeimoj? Redakcija
uz tū-paskaidroj:

„Cyrms" ir baltu vörds, kura nūzeimi var rekonstruēt

aptyveni, bet nūzeimes precizu niansi vairs pasaceit navar.

Latgaļu „Cyrmam" radnīceigi vārdi ir bejuši azara nūsau-

kums „Kirmys"Pryusijā un „Kirmaiciai, Kirmija" Leitovā.

Vörda sakne ir „kinn" (sal.slov. črm un sl. čbrmb, nu kö

vālok krīvu červb
, pūļu červony etc.). Ar šū sakni „kinn"

tagad ir darynöti jaunvördi „kirmuls", ķirmis, leišu kir-

mēle etc., kam ir sakars ar vördu tārpenš, törps, cyuska
utt.

Törpim — dažaidim zaļkšim, cyuskom utt. — senotnē

beja maģiska nūzeime. Lai tikai pīminim, cik plašā mārā

jūs attāli tyka lītoti rūtas lītos un cik plaši jī ir tykuši
daudzynötimaģiskajos sakareibös! Törpi beja zemes nūslā-

pumaineibas pörstövi, augleibas, burveibu un bogöteibas

symboli. Uz šū sektoru taitod atsateic ari „Cyrma" nū-

saukums. Bet tyvök pyrmnüzeimei pagaidcm mes tūmār

nateikam.

Kai nu saknes „kinn" ir radīs „Cyrms", uz tū atbilde

ir eisa. Porvērteibas ir davuši divi myusu volūdas ly-
kumi: 1) ir nütykuse baltu k porvērsšona par c, kas lat-

vīšu-latgaļu volūdā ir īsastojuse jau aizvēsturē (sal. leišu

kelias, myusu ceļš), un 2) uz metafonijas pamata šaurais

i ir ticis paplašynots par y. Metafonija ir tikai latgaļu vo-

lūdas parödeiba un ari pīdar aizvēsturei. Jaunvördi kai

„kirmuls", „kirši" utt. vairs naprosa, lai tī tyktu pörvei-
döti pēc c lykuma un metafonijas praseibom, kas licynoj,
ka šī lykumi praksē jau seņ „aizmērsti".

Cyrms taitod atbylst pryušu Kirmys un leišu Kirmai-

čiai un slavu * čbrm. Jo kaids vörds ir sastūpams vysös

baltu volūdos, tys skaitos par absolūti drūšu baltu vördu

ar ļūti vācu nūzeimi. Cyrms taitod ir vacs latgaļu vītas

nūsaukums, kurs drūši vīn ir eksistējis vēļ pogönu laikūs,
kod beja cyta maģija, cyta terminoloģija un cytaidi prīkš-
stoti par dobu un tös nūslāpumainajom porvērteibom.

Skaisto teika par Cyrma azaru un šo azara aproksts ir

atrūnams 87. — 96. lp.
M. B.
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L. Latkovskis

LATGAĻU FRAZEOLOĢIJA

Vördus ar radnīceigu nūzeimi sauc par synonymim.
Tūmār, styngri jamūt, vörds ir naatvītojams, jo tikai tö

nūzeime nav izbolējuse un paneikuse. Jo vörda nūzeime

tautas apziņā ir skaidra, tod ari tys vörds var tikt lītēts ti-

kai sovā vītā un kaids cyts atvitöjums naizteiks tös dūmas

tik precizi. Ilustrācijai šūreiz jemsim vördus: dreizs, mos-

nys, ötrys, mudrys un Bēržgaļa pogostā: krušs, apstēkļa
vörds kruši ar nūzeimi: dreiži, mudri. Nu tam kruceli ir

dreizī kartupeli, kas dreiži aug un agri nūsagatavoj. Va-

rakļonūs taidus kartupeļus sauc par agrainem; pretstotā
tam ir vālaines, kas aug lānēk un nūsagatavoj vālēk, uz

rudiņa pusi. Tūmār mynäti vördi: dreizs, mosnys, ötrys

nav lītojami vīns ūtra vītā. Vysmoz cylväks ar pareizu vo-

lūdas izjyutu tö nadareis. Zynoms, vördu nūzeime dažai-

dūs apvydüs mainos. Bet mes šeit runoj am par nūzeimi

vīnā apvydä.

īpašeibas vördu dreizs lītoj, pīmāram, šaidūs teicīņūs:
Lāns pi dorba, bet dreizs pi golda. Tautas dzīsme: Dreiž es

göju, dreiž tecēju, kod māmeņa mani sauce, kai māmeņa
tod tecēja, ka gulēju šyupulī.

Jo kaidu skubynoj, tod soka: dreižēk, dreižēk! Laiku

un nūtykūmus apzeimejūt, lītoj vördu dreiži, pīm..: Drei-

ži byus vokors: dreiži byus picas stundes: dreiži byus gods,
kai jys myra; dreiži byus Zīmassvātki, dreiži byus Leldīnes,
Vosorassvātki un t. t. Saleidzynöjumüs lītoj tikai formu

dreižēk: dreižēk moti uz dainas uzaugs nakai yudins tiks

vērsā uz taukim.

Formu mudri lītoj šaidūs teicīņūs: Mudri tu gūvis iz-

slauci. Mudri dorbu padareji. Mudri plovu nūpļēvem.
Mudreiba nav gudreiba.

Myusu seņči augsti cīneja apdūmu un lānproteibu, tē-

pēc mudrys jim nūzeimoja sasteigtu un pat bez apdūma
dareitu dorbu. Mudri dareits dorbs nav tys, kurā cylväks
īlīk sovu sirdi. Mudri dareits dorbs nav augstas kvalitātes

dorbs. Rakstureiga šymā ziņā ir tautas paruna: Mudram

teļam divi mötes. Tys zeimoj, ka mudri dareitais dorbs nav
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stödoms par paraugu. Praktyskä ziņā mudri dareits dorbs

var byut izdeveigs, bet tūmār tys nav myusu tautas uztve-

rē taids veids, pēc kē vajadzātu censtīs. Par napacīteigu

cylväku soka: „Tu cīši mudrys!" Forma ötrys Latgolā ir

moz pazeistama, tys ir vairök caur grömotom un skūlu īvo-

zöts vörds.

Mosnys nūzeimoj fizisku veikleibu; pīm., tys, kas

spēj eisā laikā nūīt voi nūskrīt gobolu, ir mosnys.Pīmāram,

pīaugušais mādz bārnim saceit, lai jī sasaceņš skrīšonā:

~Skrīnitēs, kurs mosnöks!"

Ar radnīceigu nūzeimi īprīkš mynätim īpašeibas vēr-

dim lītoj ari vördu maneigs. „Maneigs" izteic veikleibu,
kur cylväks ar sovu jyuteklu voi saprasšonas spējom drei-

ži reagej un attapeigi uzķer situāciju. Jo, pīmāram, kaids

cylväks ir pogolmā tamā breidī, kod ustobā kaut kū gordu

pagatavoj ēdīņam, un jys ir klēt ustobā, tod par taidu so-

ka, ka jys ir maneigs. Maneigs ir tys cylväks, kas dreiži uz-

ķer un īsamēca.

Vacs latgaļu vörds ir v v ik 1 y s. Jaundarynöti vördi

nu tö ir veiklys, veikleiba. Vördu vuiklys vairs lītoj tikai

vāci cylväki. Tys ir vīnas saknes vörds ar vuiceit, vuiceitīs,

jaucēt, jaucēšš (jauns ols). Formu vuiklys vajadzātu at-

dzeivynöt; pretstotā tam ir naveiklys (pa vācam: navu-

iklys).Vuiklys nūzeimoj: izveiceigs, sekmeigs, taids, kas do-

ra dreiži, ar saprasšonu un ar panēkumim.

Vacī latgaļu vördi ir dižens un ražens. Dižens ir gon-
dreiž izgējis nu lītēšonas, atskaitūt pēris saliktiņu kai diž-

ciļteigs, dižciļteiba. Dižens nūzeimēja: izcyls, lels, jö pa-
matnūzeime ir bejuse „lels" un ir radnīceigs ar leišu

didis, didelis „lels". Varakļonūs pazeist formu nūdidēt, nū-

didējis ar nūzeimi „paneikt, nūvērgt", pīm., mīži teirumā

taidi nūdidējuši. Ražens ir nūzeimoj is: sekmeigs; nu tē

mums ir atvasynöjumi: ražot, ražeigs, ražeiba, ražēšona,

raža, ražotējs un salyktas formas: pīražēt, saražot. Senejö
nūzeime ir radzama nu šaidas tautas dzīsmes:

Sasasada pi gaļdeņa diženī raženi.

Kur, mameņ, es sedešu, ni dižena, ni ražena?

Diženi un raženi šeit nūzeimoj: izcylos personas, kam

dzeivē ir panēkumi un īvēreiba. Un personai, kas nav ni
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dižena, ni ražena, storp taidim nav vītas. Ražens ar sveš-

vördu teik saukts par produktivu. Dižens un ražens pīdar

senejim atvasynö jumim nu verbalim calmim ar pīdēkli

-na, kam beja divdaba nūzeime; sal.: lūkons, soldons, gur-

dons, olkons, plokons, sorkons, irdons. Paralēli tam ir vēļ
dzeivas verbālos formas: leikt, lūceitīs, salynöt (atvasynöta
forma dareit soldonu; šū formu lītoj tikai pi ols dareišonas:

salynöt nūzeimoj īsolam kubulā uzlīt korstu yudini; caur

škeidynēšonu daboj soldonu šķidrumu); gurt, nūgurt, pa-

gurt, sagurt; alkt, izaļkt; plakt, saplakt, pīplakt; sarkt, nū-

sarkt, sasarkt (sarkani ir sorkoni mökuli pyrms voi pēc sau-

les lākta); ērt, saērt, izērt. Leidzas īpašeibas vērdam irdons

(irdons dērzs, teirums, irdona zeme) ir trupons ar leidzeigu

nūzeimi, atvasynöts nu verba trupēt. Trupons teirums voi

dērzs, trupona zeme. Trupona zeme ir tei, kurā ir daudz

trupējuma; tei ir lobaun augleiga zeme. Truponā zemē nav

valānas un kunkuļu. Trupona zeme ir vīgli strēdojama, tei

ir lobēkas kvalitātes zeme. Nu tam krīvu trup ~myrūņs,
miris kermiņs, kas padūts trupēšonai". Te pīdar ari lītas

vörds drupona nu verba drupt ar nūzeimi ~saērt un sabirst

smolkös druskös", pīm., maizes druponas. Tölök ir my-

nams īpaš. vērds trusons ar nūzeimi trauslys, naiztu-

reigs. Par cylväku, kas ētri pasaļ un saslymst, soka, ka tys
ir trusons, taipat par bārnu, kas ötri apsavaiņoj un sēc rau-

dot, soka, ka jys ir trusons. Tai ka myusu seņči cīneja iz-

tureibu, pacīteibu un seikstumu tiklab mīsā un raksturā,
tod trusoni cylväki, zynoms, natyka augsti vārtāti, un to-

pēc byut trusonam nabeja nikaids gūds. Pamatā ir verbs

trust, pīm., ir nūtrusušas bikses, nūtrusuši svörki, tys zei-

moj: apbarzti, nūvolkēti. Pīm., biksēm goli nūtrusuši,

~bērkstis vīnkarinej". Ir īspējams, ka uzvörds Trasons (tai
tauta izrunēja) ir formas trusons variācija.

Pareiza latgaļu volūda.

Pareiza latgaļu volūda ir tei, kuru runoj cylväki, kam

ir pareiza volūdas izjyuta un loba izruna. Un zam parei-
zas volūdas izjyutas mes saprūtam volūdas lykurnu īvāro-

šonu. Volūdai ir sovi lykurni, kas ir joīvāroj un kurus na-

var ignorēt voi sajaukt, taipat kai navar sajaukt kūpā da-
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žaidu volūdu lykūmus.Cytim vördim sokūt: navar jimt vīnu

lykumu nu vīnas volūdas un ūtru lykumu nu ūtras volūdas,

un iztaiseit kaut kū jaunu, tai sokūt, apvīnētu ~dialektu",
kai pīmāram doracylväki ar vöju volūdas izjyutu, kas soka:

„Es apzynūs,"kur latgaliski dreikst saceit tikai: „Es apsazy-

noju," tys nūzeimoj: „Es asmu piļneigā skaidreibā par tū

lītu." Ir latgaļu volūdā pazeistams teicīņs: „Apsazeit", pa-

gētnē pīmāram soka: „Es apsazynu." Tam teicīņam ir pa-

vysam cyta nūzeime, prūti: es pīlaižu klaidu, es pērsavē-

ru, es klyudejüs . Pīmāram, jo vīns cylväks, patymsä
vītā labi nasaradzādams, svešu cylväku nūtur par sovejū
un uzrunoj kai sovejū, tod pēc breiža, kod jys pörsalicyno j

,

ka uzrunötö persona nav tei, kuru ir gribējis uzrunöt, tys
cylväks soka „Es apsazynu". Šys ir ļūti pareizs latgaļu tei-

cīņs un topēc ir lītojams. Kai jau ir ticis ogrēk nūrodeits

artikeļūs par latgaļu frazeoloģiju, pareizā latgaļu volūdā

atgrīzinisko forma —sa— teik lykta storp darbeibas vörda

prīdēkli (prepoziciju) un pošu darbeibas vördu, bet na-

dreikst likt tös beigēs.Taitod ir jösoka: es atsasāstu, es atsa-

pyušu, jys sasarunoj, jī sasaprūt un t. t. Šymā ziņā teik iz-

dareiti daudzi pörköpumi, jo cylväki ar vēju volūdas izjyu-
tu šū latgaļu volūdas principu naīvāroj un īvad lejas lat-

vīšu volūdas principu, kur atgrīzinisko forma vīnmār stöv

darbeibas vörda beigēs, vīnolga, voi darbeibas vörds ir vīn-

kēršs, voi salykts. Bet taids princips — prūti: likt atgrīzi-
niskū formu si- salyktu darbeibas vördu sēkumā (apsa-
vērt, atsasēst, pīsaceļt) ir ari leišu volūdā un kaidreiz ir

bejis ari senejā kuršu volūdā. Bet lejas latvīšu volūdā šū

principu ir zaudējuši zam lībīšu volūdas īspaida. Un vys-

pöri, kod lībīši sēka lelokā skaitā pērīt uz latvīšu volūdu,
tod jī īnese sovas volūdas principus un tai atsateisteja lejas
latvīšu runa. Cytim vērdim: lejas latvīšu runa lelā mārā

ir ar lībīšu muti runētē latgaļu volūda. Jo ir nūticis pēc pa-
zeistama principa: kod divi dažaidas lītas sajauc, iznēk

kaut kas jauns.

Atsagrīžūt vēļ pi pareizas latgaļu volūdas, ir jösoka,
ka pareiza ir tautas volūda, kurā nav īvozoti sveši elemen-

ti. Tēpēc pareiza volūda ir vyspyrms folklorā (tautas dzīs-

mēs, pörsokös, meiklēs, parunēs un t. t.) un tūs cylväku
runā, kuru nav sabūjējuse ni skūla, ni gromotas. Šeit atrū-

nam lelu variāciju un formu bogēteibu. Par pareizom ir at-
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zeistamas tös formas, kuras zynoma apvyda tauta lītoj un

kur šūs formu izruna saskan ar volūdas skaņu lykumim.
Jemsim dažus pīmārus: Varakļonūs egles voi prīdes augli

sauc cynkurs, bet Osyunē, Dagdā tū sauc kikurs,_bet par

cynkurim sauc kryutis voi kryušļus plova. Topec šos ir pa-

reizas formas un lītoj amas paralēli un navar uzskateit vī-

nu kai pareizu un ūtru kai napareizu. Taipat pīmāram Va-

rakļonūs soka: ~Samērcu lynus dambī", un par šū teicīni

kungs Tadeušs Puisāns maņ roksta tai: ~Jo Zvērgzdines

pogostā kaids saceitu ~Samērcu lynus dambī," tod cylväki
smītūs pi zemes kryzdami". Zynoms, Varakļonūs lītoj ari

formu mörks, pīm., soka ~Samērcu lynus mērkūs," jo
mērks ir atvasynöts nu vörda mērkt, cyti atvasynöjumi:

mērcēt, pīdar te ari slavu vörds mokryj ~slapnis" un myu-

su vörds m ö k v ļ s (kas nas mytrumu).
Volūda ir jöküp, cytaidi tamā pīaug nazöles, tei pa-

līk nabaudamaun tei ari pazaudej sovu identitāti. Pīmā-

ram, beja Latgolā dažas boltkrīvu gimines, kur runēja tik

jauktu volūdu, ka tū navar skaiteit ni par latgaļu, ni bolt-

krīvu, kur pīmāram saceja: ~Jedzeisem da gorodam"

(Brauksem uz piļsātu). Un jo volūdu nakūp, jo sēk jaukt
dažaidu volūdu lykumus un formas kūpā, tod iznēk tikai

mistrojums.
Pareizas volūdas izteicīni ir ļūti izteiksmeigi voi, kai

tagad saceitu, ļūti precizi. Atmiņas atsvaidzynēšonai jem-
sim dažus nu tim:

Ar pīri sīnā.

Tai soka par styurgalveigu cylväku, kas aiz sovas ītī-

peibas naīt kūpēju ceļu, bet laužās vīns pats uz sovu rūku.

Tys ir nasadarbeigs cylväks.

Ar muti Reigā, ar dorbim aceplē.

Tai soka par cylväku, kas vairök dzeivoj sovēs īdūmēs

nakai realitātē, kas ceļ gaisa pilis, bet patīseibā zemē i mī-

ta naīdur. Aceple ir vacs latgaļu vörds, cēlīs nu vacēkas

formas ~azceple" — vīta aiz cepļa. Te ir vēļ uzaglobējuse
vāca prepozicija az, kas bez tam vēļ ir sastūpama taidūs

vērdūs kai ozbors (putrēmi), ozute, nu vacēkas formas

azante, sal. grēku un latiņu ante „prīška".
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Ar pērstu dabasūs.

Tai soka par cylväku, kurs navītā kaut kūpasoka, gry-

bādams ar nīceigim leidzeklim daudz panökt. Kai ar pērstu

navar dabasus aizbēzt, tai ar navītā saceitu vördu navar

nikö panökt. Tys ir nadereigs plāns, kurs nikod navar re-

alizētīs.

Korstas putras strēbējs

ir naapdūmeigs un pörsteidzeigs cylväks. Myusu seņ-

či cīneja apdūmeibu un nūsvērteibu un tēpēc nanūsvēr-

teibu, steigu uzskateja par goreiga briduma tryukumu.
Korstu putru strēbūt, tikai var sadadzynöt sev muti. Un

vyss, kas steigā ir dareits, navar byut sevišķi lobs. Steigā

dareitam dorbam ir zarna kvalitāte. Strēbt mēdze šķidru

ēdīni: putru, kēpustus, zupu voi ryugušu pīnu. Daži mēdze

strēbt ar lelu trūksni. Par dažim cylväkim mēdze saceit,
ka jī strēb ustobā, tod pogolmā var dzērdēt.

Par nanūpītnim un nanūsvārtim cylväkim latgalim ir

vairēki teicīni. Taidus vēļ sauc par vāplom, vēja grēbeklim,
vēja slūtom, pīm., sīvīte, kas iznosoj volūdas, teik saukta

par vēja slūtu. Metaforiska leidzeiba šeit ir tei: kai kūkā

vēja slūta ir pīejama vysim vēj im, kas tū škurynoj un lū-

ka, tai ari nanūpītnys cylväks ir padūts ērejim īspaidim,
trauksmēm un saviļņo jumim un jam nav pošam sovas stē-

jas.
Cik myusu tautā augši vērtēja nūsvērteibu, patstövei-

bu un paļoveibu — un pasaļaut varēja tikai uz nūsvārta

cylväka, kas vysu dora ar apdūmu, ir radzams nu tē, ka

nūsvārtu cylväku saleidzynoj ar akmini. Pīmāram par
styngra rakstura cylväku mēdze saceit: „Jys cīts kai ak-

miņs", un tys nabeja dūmots ļaunā nūzeimē. Te akmiņa cī-

tums nav dūmots cītsirdeibas nūzeimē, bet patstēveibas un

iztureibas nūzeimē un tēpēc taida īpašeiba ~cīts kai ak-

miņs" ir cīnejama, navys peļama. Par uztycamu cylväku
mēdze saceit: Jamīdūts tikpat kai zam akmiņa palykts. Tys
zeimoj: uztycamam cylväkam var uzaticēt taipat kai zy-

nomu lītu palikt zam akmiņa. Kai zam akmiņa palykta līta

atrūnama kotrā laikā, tai ari uztycamam cylväkam īdūta

līta ir drūšēs rūkēs. Ar vördu „īdūts" latgali saprota tiklab

montu (naudu, prīkšmatu), kai ari nūslāpumu. Kai vējs na-
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aizpyus prūjom lītu, kas ir nülykta zam akmiņa, tai napa-

zuss ari uztycamam cylväkam īdūtais. Zam akmiņa mēdze

palikt sīru sīnūt, taipat zam akmiņa seņēk mēdze nūglo-
bēt kaidus seikus prīkšmatūs. Rudinī zam akmiņa mēdze

palikt rudzu gryudus, lai pērbaudeitu jūs deigšonas spēju.
Taidam nulyukam rejas voi kula tyvumä zam akmiņa ze-

mē īkaiseja dažus gryudus, un pēc dažom dīnom jau beja
radzams,voi gryudi deigst, voi nā. Tū dareja tikai rudiņūs,
kod zeme beja sylta, bet na pavasarūs, kod zeme beja sol-

ta. Pavasarūs taidam nulyukam — gryudu deigšonas spē-

ju pērbaudeišonai — gryudus īlyka valānā, kuru palyka
ustobā zam gultas. Myusu seņči ir bejuši zemkūpi nu laika

gola, tēpēc ari jūs dzeives gudreiba saistos ar zemi. Un lo-

bu, augleigu, mēlainu vītu sauc par Zalta kolnu.

Par durovu un vōrtu attaiseišonu. Par durovom latgali
soKa: attaiseit aurovas, un ari atvērt durovas. Pīm., pavē-
les forma: attais durovas, aiztais durovas! Durovas ir jau-
nöks vörds, vacī cylväki lītoja tikai formu durs: attaiseit

durs, aiztaiseit durs (te durs ir daudzskaitļa akuzativs),
izdzeit suni pa durim,suņs guļ pi durim. Orejom durovom

nu īkšpuses aizlyka mītu voi būmi, lai nivīns nu örpuses voi

orīnes navarātu īsalauzt.

Verbu vērt lītoj ari atteiceibā uz vērtim, jo vērti un

vērt ir vīnas saknes vördi, radnīceigi ar latiņu vērtē ~es

grīžu", nu vacökös formas vortē ar taidu nūzeimi. Romīšu

komēdijā ir tips, kū sauc: vorsipellis „tys, kas apgrīž ēdu",
mes sokom, „kas mainaēdu voi apgrīž kažukam ūtrū pusi".
Ar tū romīši apzeimēja cylväku bez principim, kas pīsa-

lāgoj kotrai situācijai. Latgali par taidu cylväku saceja:

„Vysom zivim paleidz nērst" voi ari „Klöt kai pīktais skry-

tuļs." Taids cylväks ir bez pošcīna.

Myusu vörds vērti ir vīnas saknes ar krīvu vorota un

vorotnik „krāga, apkakle", jo ari tei teik apgrīzta, maineita,

pērvītēta. Ka vērti teik vārti, uz tū nūrēda tautas dzīsme:

~Vīnu rūku vörtus vēre, ūtru — slauka asareņas." Bet par

vērtim latgali soka: „atcelt vērtus", tys atbylst leišu teicī-

ņam atkelti vārtus. Vērti ir ceļami taidā ziņā, ka vörti ir

smogi, ar vīnu golu pistyprynöti pi mīta, un ūtrais gols ir

valkams pa zemi, un pa zemi valkamē vērtu kēja izveidoj

puslūku. Tai ka vörti tyka taiseiti nu körtim voi dēļu go-
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bolim, tod tī ari beja smogi un beja ceļami un navys vera-

mi, jo verbs ~vērt" atsateic uz breivu kusteibu, pīm., īvērt

dīgu odotā. Un jo ari atteiceibā uz vörtim soka vērt un celt

vērtus, tod par durovom nikod nasoka: ~ceļt durovas", bet

tikai vērt voi attaiseit un aiztaiseit. Vyspöri, tautā beja

izaveidējis prīkšstots, ka durovas ir veramas un vörti ce-

ļami. Durovas ir tikai celtnei voi ākai, naatkareigi nu du-

rovu leluma: ustobas durovas (pa vācam: durs), rejas duro-

vas, škyuņa durovas, pyunes durovas, pērts durovas. Rejā
beja durovas nu ērpuses un duravēnas nu rejas uz kuļu, pa

kurom izbēze nu rejas izkaltētu labeibu.

Vörti ir tikai atklētā vītā pīm., pogolma vērti, gonu ce-

ļa vērti. īpašam gadejumam ceļ gūda vērtus: kēzinīkim un

augstom personom. Gūda vörtu ceļšona ir sena tradicija un

ļūti rakstureiga pi latvīšim, — tī pīškir svineigumu un nū-

pītneibu. Vērti teik calti ari drūšeibai un aizsardzeibai. To-

pēc myusu seņči Jēņa dīnas vokorā agri aiztaiseja vysus

vērtus un uz stuburim uzlyka nētru saujas, lai atturētu

ļaunumu, kas tamā naktī breivi klejoj apkērt.
Jaunēkā laikā ir īsavīsis izteicīņs: maņ līkās. Tys ir

īnocis nu lejas latvīšu volūdas. Latgali seņēk tamā vītā sa-

ceja: maņ redzīs un ūtram cylväkam vaicöja: „Kai tev

redzīs?" Tys atbylst leišu teicīņam: manregisi. Un izteicīņa
„kai līkās" vītā tauta saceja: kai radzams voi kai redzīs.

Verbu liktīs myusu seņči lītēja tikai konkrēti atteiceibā uz

nūvītēšonu, pīm.: jau laiks liktīs gultā, liktīs uz sēnu (īt
gulātu). Atgrīziniskā veidā: nūsalikt, pīm., bārns ar sovom

manteņom nüsalyka uz greidas ustobas vydā. Nūsalikt nū-

zeimoj vairēkus prīkšmatūs nūlikt vīnā apkērtnē, pīm.,

plaukteni un loktas ir, kur nūsalikt. Izteicīņs „maņ redzīs"

byutu lītojams „maņ līkās" vītā. Paralēli teicīņam ~maņ
redzīs" latgali lītoj ari teicīni „man rödös", ari tys ir pī-

jamams. Teicīņs „maņ šķīt" latgalim ir svešs.

Latgali lītoj tikai formas, atvasynötas nu vērtīs un na-

vys skateitīs. Saliktini: pasavērt, atsavērt, nūsavērt (vēr-
tīs pakaļ), bez tam nūsavērt nūzeimoj: ryupeigi vērtīs un

īgaumēt, pīm., nūsavērt, kai ūtrys strēdoj un nu tö vui-

ceitīs dorba pajēmīni. Izavērt nūzeimoj „byut radzamam",

pīm. „Kai jys izaver?" zeimoj: kaids jys ir, kam jys ir lei-

dzeigs? Latgaliski napareiza un napīlaižama forma ir „iz-

skotās", pīcīst varātu pareizi darynötu formu: izaskota.
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Nu verba vērtīs mums ir daudz atvasynöjumu: vēreigs

(tys kas vērās un īvāroj), navēreigs (nauzmaneigs), īvērei-

ba, īvārēt. Nu formas pasavērt ir tautā darynöta eisēka pa-

vēles forma, kū lītoj kai izsaukumu: paser, paser (= pasa-

ver)! Latgaļu vörds vērtīs ir radnīceigs ar latiņu verēri „cī-

neit, īvārēt", reverentia ~cīneiba, īvēreiba"; radnīceigas
formas ir ari cytös rodu volūdos. Šys vörds kai daudzi cyti

pīroda, ka latgaļu volūda ir vacökö latvīšu volūda.

Staigoj nūlaistim spōrnim.■ Metaforisks izteicīņs sku-

meiga gora stovūkļa izsaceīšonai. Putnys ir drūšs un dzeivs

tikai tik ilgi, cikom tys spēj pasaceļt spornūs. Jo jö spör-
ni vairs nasadorboj un naspēj jö paceļt gaisā, tys dreiži

kreit plāsūnim par uperi. Topēc spörni symbolize] drūsmi,
cereibu un traukšonūs uz prīšku. Jo cylväks ir sajyusmy-
nöts, mes sokom: jys ir kai spornūs. Topēc izteicīņs: „Nū-

laistim spörnim" izsoka bezcereibu, sajyusmas tryukumu,
dzeivi bez izredzēm. Kas putnam ir spörni, kas jū ceļ gai-
sā, tys cylväkam ir cereibas nokūtnei, uzjēmeiba, pošīrūs-
me, gryba un spēja trauktīs uz augšu un uz prīšku. Te de-

reigi ir minēt seņgreku principu: aiei aristeuein: vīnmār

klyut lobökam. Cylväks navar klyut loböks, jo jys gorei-

gi nasatrauc uz prīšku, jo jys, tai sokūt, nasaceļ spornūs.
Ari vēl cyts citāts ir dereigs šamā vītā, prūti, vīns pan-

teņš nu Izraeļa vaļsts himnas (kas saucās Hatikva — ce-

reibas): „Cikom vīn myusu dvēsele augstumūs lidoj, myu-
su cereibas nav veļteigas, nav veļteigas divēju godu tyuk-
stūšu cereibas dzeivöt kai breivai tautai sovā zemē, sovā

Cionā, sovā Jeruzalemē." Spörnu nūlaisšona ir cereibu zau-

dēšona, tei ir uzdūšona dzeives ceiņā, tei ir izastošona nu

kaujas ryndas un aizīšona nu ceiņas lauka.

Laiteit — nūzeimoj masēt. Laiteišona beja senejais ör-

stēšonas pajēmīņs, jo tū ir plaši pīkūpuši myusu seņči;
laiteišona ir apdzīdota kožu dzīsmēs. Laiteja slymu cyl-
väku gultā, laiteja ari pērti uz lövas. Tam nülyukam pa-
rosti ir kurynöta pērts, lai slymu cylväku varātu labi un

natraucāti laiteit — masēt. Laiteišonu izdareja ar syltu yu-
dini un zīpem, bet bez tam yudinam ir kaut kas vēl pī-
lykts klöt, pīmāram, laiciņu lopas, kas aug upēs un lānom

takūšūs strautūs, meikstā, dyunainä vītā, bet na akmiņai-
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nā gultnē. Ispējams, ka vörds laičine ir vīnas saknes ar ver-

bu laiteit. Ķeltu un īru volūdā laigh nūzeimoj ~vādars", un

vādars jau pyrmā kortā ir laiteits. Lītas vörds (nomen

agentis) — laiteitēja, jo laiteitējas palaikam beja tautas

ērstes — vacēkas sīvītes.

Vörds masēt, kas atvītēja vacū vördu laiteit, ir īnēcis

nu franču volūdas, bet tur tys ir īnocis nu arābu volūdas,
kur forma mass nūzeimoj ~aptausteit, plikšynēt, klapēt",
kai, pīmāram, saimineica sapliksynoj maizes kukuli uz lēp-
stas pyrms likšonas ceplī. Masēšona kai ērstnīceibas pajē-
mīņs jau ļūti vacs, tū pazyna jau senejī grēki un tū pajē-
mīni sauce: kinesitherapeia.

Laiteišona voi masēšona veicynoj muskuļu darbeibu

un ašņa cyrkulaciju. Tū pazeist jau dzeivinīku valstī, pīm.,
dzeivinīki vīns ūtram ~mozgoj" voi laiza, pīm., ausi voi

cytu mīsas daļu, tai sokūt, ~dūts pret dūtu". Gūvs aplaiza
sovu talānu, ari kačs prūt mozgētīs, kas ir nikas cyts kai

sevis masēšona; ari nīzēšona un kaseišonēs ir mynama

šymā pat sakarā, jo, kod mīsa ir laiteita resp. masēta, jai
nav vajadzeibas pēc kaseišonēs. Kaseišonēs ir dabeiga

praseiba pēc masēšonas. Leidz augstökai paköpei masēšo-

nu atteisteja arābi, kas cauri vysim vydslaikim beja īvā-

rojami kai ērsti un farmacisti. Masēšonu atzeist ari mo-

dernajūs laikūs, un ir vīns vērzīņs ērstnīceibā, kas uzsko-

ta, ka daudzas kaites var ērstēt vīnkērši ar masēšonu,

pīm., īskaitūt sirds kaiti: pēc īpašim pajēmīnim masej
kryušu rajona muskuļus. Taitod myusu tautas nūvārējums
ir bejis pareizs, un laiteišona ir bejis dereigs ērstnīceibas

pajēmīņs. Bet vālēk tam vērdam pīškeire nīvējuma nūzei-

mi aiz divejom īmeslem:

1. uz slimedbu vyspöri vēres kai uz apkaunojumu un

tēpēc tū ceņtēs slēpt un nīvēt tū, kas beja slyms;
2. tu saisteja ar mēņticeibu.
Bet kai redzim, tys vyss ir bez kaida pamata, vörds

laiteit ir vacs myusu kultūras līcinīks, un tam ir jēīrēda
pīnēceiga un cīneiga vīta myusu vördu krējumā. Nav ni

mozēka pamata tū uzlyuköt kai kaut kaidu nīvējuma
vördu.

Ati, ati. Kod myusu vacī cylvaki milynodami mozu

bārnu cēle gaisā, jī sauce: „Ati, ati!" Tagad nivīns tam
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vördam vairs nazyna nūzeimes un dūmoj, ka tys ir vin-

koršs izsaucīņs. Bet tai gluži nav. Tam vördam pamatnu-
zeime ir sanskrita volūdā, kur tys teik salykts_kūpā ar cy-

tim vördim un nūzeimoj ~ļūti", pīm.: ati-bāla = ļuti

styprys (saleidzynoj : bēleņš karā jöja, kur boleņš nūzeimoj

„varunis, karaveirs", radnīceigs ar krīvu boļšoj „lels");
ati-bahu = ļūti daudz, ati-mahat = ļūti lels (sanskrita
mahat ir radnīceigs ar latiņu magnus), ati-sakhi = lels

draugs, ati-priya = ļūti pateikams, sal. Krīvu prijatnyj

„pateikams", prijateļ „draugs", nu tam rumāņu prijaten

„draugs". Topēc myusu seņči, caldami mozu barnu gaisa,

saceja: „Lels, lels!" kū izsaceja ar senejū vördu: „Ati, ati!"

Līķī vōrdi

Ir vördi un vördu grupas, tys zeimoj, vasali teicīni kas

sarunas volūdā teik lītēti bez nūzeimes. Cytim vērdim

sokūt, tī nav teikuma loģiska un gramatiska sastovdaļa.

Topēc tī ir saucami līķī vördi. Teikums ir saprūtams bez

tim. Ir jautöjums vyspöri, kēpēc taidi vördi teik lītoti.

Skaidrojumi var byut dažaidi, voi eisti sokūt mi-

nējumi var byut dažaidi, kēpēc daži cylväki lītoj tūs

līkūs vördus. Pamats līku vördu lītēšonai ir psi-
chologiskas dobas. Jo cylväka runa ir jē dvēseles

atspūguļējums, tod topēc tamā runā var ari saredzēt

dažaidas cylväka rakstura nianses. Ir, pīmāram, ļūti nū-

svārti un apdūmeigi cylväki kuru kotrs teicīņs ir kai sitīņs
noglai uz golvas. Tur nav nikē kū pīlikt, ni atjemt. Taidi

cylväki ari nalītoj līkūs vördus. Jī, varātu saceit, ir skūpi
vērdūs. Nu ūtras puses ir pļēpeigi un izlaideigi cylväki un

jī atsaļaun vairök nakai byutu vajadzeigs. Jūs volūdā ir

pulka līku vördu. Vyspyrms ir jöaizröda, ka līku vördu

lītēšona nikaidā ziņā nav tikai negativi vērtējama. Līķī

vördi var klyut negativi, jo tī teik navītā un pērmēreigi lī-

tēti. Līķī vördi var byut vērtējami ari nu ūtras puses kai

volūdas izpušķojums, kai pakuplynöjums. Tys vyss ir at-

kareigs nu poša cylväka resp. nu runötöja, ar kaidu nūlyu-
ku un ar kaidu izjyutu jys tūs vördus lītoj. Tölök otkon ir

jēnūrēda, ka līku vördu lītēšona ir kaut kas rytmisks, kas

pastēveigi atsakērtoj, tēpēc tūs lītēšona ir īrodums, kas nū-
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teik automātiski bez pīdūmosonas. Ir cylväki, kas lītoj lī-

kūs vördus kai tauta soka kotrā vörda golā. Ir fakts, ka lī-

kūs vördus vairök lītoj vīnkērši un namēceitī cylväki na-

kai mēceitī. Tölök ir jöatzeimoj, ka līķī vördi ir naizkūptas
volūdas pazeime. Tys ir tikai taids vyspörejs sprīdums. Tū-

mār vysumä navar apgolvēt, ka līķī vördi byutu uzskotami

tikai kai kaut kas nazölem leidzeigs. Tim ir sova ritmiska

vērteiba, jo tī nateik lītoti pērmēreigi un nav aizkāruši.

Daži rakstnīki sovūs sacerējumūs lītoj līkūs vördus, lai

raksturotu vīnkēršu cylväku volūdu.

Pēc šaida eisa un vyspöreja īvoda mēginēsim uzskai-

teit vysmoz dažus, bīžēk lītotūs līkūs vördus, kas ir sastū-

pami latgaļu volūdā. Te minēsim tikai latgaļu vördus un

teicīņūs un navys nu svešas volūdas īvozētus, kaidus daži

cylväki ir paroduši lītēt. Līķī vördi teik lītoti teikuma sē-

kumā kai īvadejuma vördi, teikuma vydā un ari storp tei-

kumim kai izsaucīni.

Parostēkī līķī vördi ir šaidi: kai teiksim, kai saceit jö-
soka, kai soka, kai smejīs, bez šaubom, skaidrys, nui (kas
nēk nu divejim vördim: nūjā), taidej, ka tevi sērga, ka tu

izpūtējs (pādejā vērdā akcents uz pādejos zilbes, lītots ti-

kai kai izsaucīņs), to zyni, pag-pag, kas ir pāveles forma

nu verba: pagaidi, voi daži cylväki vēļ atmat g un izrunoj
tikai: pa-pa, šakur (= šeit), sovūs pamatūs šakur ir ap-

stēkļu vörds bet daži cylväki tū lītoj kai īspraustu vördu

un pakuplynöjumu bez eistas nūzeimes.

Pi līkīm vērdim pīdar vasaļa rynda vördu un teicīņu,
kam ir nīvojuma un lomu vördu nūzeime. Taidu vördu da-

žaideiba ir ļūti lela, tūs lītēšona ir atkareiga nu poša runē-

töja rakstura un kulturālo līmiņa. Lelēku tīsu tī kolpoj kai

izsaucīni atteiceigā gora stēvūklī. Veļteigi byutu meklēt

tymūs kaidu dūmu un loģiku. Tim ir tikai rytma un skaņu
vērteiba, tī teik lītoti efekta (īspaida) dēļ un navys lai kaut

kū nūskaidrētu un atklētu. Sovūs pamatūs taidi teicīni īt

atpakaļ uz pyrmotnejom lēstu formulom, kaut pīmāram
taidi teicīni kai: lai valns par stenderi!

Ir jautējums par sevi, voi uzrunas vördi byutu uzsko-
tami par līkīm vērdim. Uzruna pēc byuteibas ir teikuma

byutiska sastēvdaļa un tēpēc nav līks vörds, bet jo taida

uzruna pastēveigi atsakērtoj, tod tei var klyut par līku vör-

du. Ir cylväki, palaikam vacēkas sīveņas, kas lītoj daudz
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uzrunas vördus, tamūs izapauž maigums, laipneiba, labve-

leiba un dvēseliskums. Parostēkī uzrunas vördi ir šaidi:

bērneņ, mēseņ, bröleit, cöleit, cöleit-cybuleit, ciļvēceņ (kai

pakup'lynöjuma vörds), bolūdeit, bēdeleit, kūmeņ, meiteņ,

dēleņ, draudzeņ. Taidu un leidzeigu vördu lītēšona atkarei-

ga nu tö, uz kū teik runöts resp. kas teik uzrunöts. Nava-

jaga aizmērst, ka uzrunā izapauž uzmaneibas parēdeišona
uzrunötai personai.

Vēļ atsagrīžūt uz breidi atpakaļ pi nīvēj urna vērdim

(lomu vördi un lēsti ir apskateiti īpašā rokstā), ir jösoka,
ka dažim cylväkim ir ļauns īrodums bīži lītēt izsaucīņūs

vainu, pīm.: valns jū zyna, valns lai paraun (senejē lēstu

formula), cyti, lai tū teicīni meiktsynötu, lītoj tamā vītā:

lyga jū zyna, sörga jū zyna, vylks jū zyna. Saprateigi un

körteigi cylväki vaina pīminēšonu nūsūdeja, jī poši sorgē-

jēs tū pīminēt. Vacēkī bārnus pērc, jo taidūs teicīņūs lītē-

ja un nūrēja tūs, kurus jī varēja nūrēt un pamöceit. Ka tai-

du teicīņu lītēšonu tauta ir uzskatejuse par ļaunu, uz tū

nūrēda šaida tautas dzīsme:

Kaimiņam i podora
rudzi byra oroda.

As tai cieški saucu vaina,
muna šņure teiri maina.

Vörds ~podors" te ir lītēts bez sevišķas nūzeimes, vai-

rök rytma dēļ. Tam ir sakars ar krīvu vördu „podvor" =

pajumte, pīvērte. Par pogoru sauc vītu, kur rotus nūvītoj.
Vyss svors mynātajā tautas dzīsmē ir uz pādejēs ryndas:
munašņūre teiri maina. Tys zeimoj, ka tö cylväka teirumā

nikas nav uzaudzis, rudinī šņūre ir tikpat maina kai pava-

sarī apsēta un īmeslis tam ir ~ka cylväks cieški (bīži) ir

saucis vainu." Ļaunim vērdim taipat kai.ļaunim dorbim ir

tikai ļaunas sekas. Tim nav Dīva svēteibas. Taida ir tei pa-

matdūma.

Līku vördu un teicīņu lītēšona ir atkareiga nu situāci-

jas, īpaši dialogā tī teik īvasti rytma dēļ. Pīmāram sarunā

vīns soka: „Ot breinums!", bet ūtrys jam atbild: „Brei-
nums kai žyda teirums" (teicīņs bez satura, tam ir tikai

rytma un skaņu vērteiba).

Tai ka līkus vordu nūzeime teikuma nateik uzsvarta un
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izjusta, topēc iznēk taidi kuriozi teicīni kai: ~kai smejīs
koč raud." Pastyprynöjuma voi uzsvora dēļ lītētī vördi tei-

kumā klyust nalogiski, pīm., ~brīsmeigi skaists" — ~troki

gudrys". Eistineibā šī teicīni napīdar latgaļu frazeoloģijai
un ir tikai naapdūmeigs īvozojums tūs cylväku volūdā, kas

grib byut moderni un turēt leidza ~laika gorām", kas skrīn

leidza vysim vēj im un vīgli uzķer, kū tikai padzērst.

Vyspöri ir jösoka, ka volūda īt leidza dzeives atteistei-

bai un atspūguļoj cylväka dažaidas rakstura nianses. Kul-

turālam, saprateigam un apvaļdeigam cylväkam ir ari kul-1

turala un izkūpta volūda. Bet cylväka dobā slēpās ari ten-

dence degenerētīs, it īpaši pi cylväkim ar vēju raksturu un

šei deģenerācija pasarēda ari jūs volūdā. Cylväka reiceibai

ir sovas rūbežas; kas pörköp šos rūbežas, tys izdora pēr-
mēreibas. Daži cylväki tamā saredz oriģinalitāti. Latgaļu
veseleigais sprīdums par volūdā pīlaistom patvaleibom un

pērmēreibom ir: „Nateira mēle".

Kai vysas dzeives nūzares, tai ari volūda ir jēizkūp un

jēizdaiļoj. Naizkūpta volūda ir aizkarūša, tei ir kai dodzs

un oss greislis, kas dzeļ un grīž. Tikai izkūpta volūda ir

daiļa un pateikama.

Vōrdu nūzeimes maiņa. Jēdzīņu ir vairök nakai vördu.

Töpec vīnam vorüam ir vairökas nūzeimes. Dzeivei uz prīš-
ku ejūt un technikai atsateistūt, rūnās arvīn jauni jēdzīni,
kurim vajaga dūt vördu voi nūsaukumu. Pyrmā kortā

rvupnīceiba ir tei nūzare, kur parostī ikdīnas vördi īgyun

pörnastu nūzeimi. Tys jau sastūpams vīnkoršā tautas vo-

lūdā. Jimsim taidus vördus kai özs vērseits un zyrgs. Bez

parostös nūzeimes tim ir pörnastö nūzeime: ir molkas

un dēļu özs voi lelais un možais özs. Uz mozö

oža grīž molku, uz divim lelajim ožim grīž bolkas dēļūs ar

dēļu zodži. Vērseits ir opols, gluds blučeits, uz kura

satyna audaklu, tys aužamūs stölu pīdarums. Zyrgs ir

misējums voi klaida audaklā, kod, matūt audaklu, uz mas-

tovom dīgs (voi dzeja) aiz nauzmaneibas porlāc uz nokūšu

ryndu. Kod audakla metēja zyrgu pamona tod vajaga sa-

matumu atteit atpakaļ un klaidu izlobot. Bet jo zyrgs na-

teik pamaņeits, tod tys kai klaida īt audaklā, un tū pa-
mona, verūt šķītā, nu kam rūnās sarežgejumi: tod vajaga
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dīgu pörraut, sīt mozgu, kas roda naērteibas, voi ari laist

ekstra dīgu. Topēc mēte, audaklu mazdama, bažejēs: „Ka

tik zyrga naīlaist!" Voi ari, jo audaklu mete meitas, tod

mēte atgödynoj a: ~Naīlad zyrga!"

Ari vördu vist c ņ a lītoj pērnastā nūzeimē: visteņa

voi vysparostök tikai daudzskaitlī —visteņas ir sasitas

solmu saujeņas, kuras saver uz pyrmös korteņas, jumtu

jumejūt.
Ir gadejumi, kur vörda nūzeime sasasaurynoj . Pīmā-

ram, bēržgalīši lītoj teicīni: übogu bazneica. Tei ir baznei-

cas prīkštelpa, kurā mēdze sēdēt übogi gar obejom duro-

vu pusēm, un bazneicēni, īīdami bazneicā, jim deve dēvo-

nas.

Vēja slūta ir slimeiba bārza zorūs, kur izaveidoj skū-

tai leidzeigs čemurains veidojums. Bez tam par vēja slūtu

sauc sīvīti, kas iznosoj baumas.

Ar pērnastu resp. metaforisku nūzeimi latgali lītoj

pulka izteicīņu pīm., jo zöbokam purns ir vaļā — zūle at-

sadalejuse nu vērsa ēdas, Varakļonūs soka: ~Zöboks ēst

prosa," Baltynovä soka: ~Zēboks zūbus röda" — analoģija
ar zūbim šeit ir boltēs kūka nagleņas, kas, zūlei atsalīcūt,
ir radzamas.

Kur vyss ir sasvīsts juku jukom un kur nav nikaidas

körteibas, taidūs gadejumūs latgali soka: ~Tī tikai tāva un

mötes tryukst." Bārni bīži vīn ir tī, kas saceļ nakörteibu,

sajauc un sarežgej, bet tāvs ar mēti ir tī, kas körteibu īvā-

roj. Tēpēc tys teicīņs ir saprūtams taidā veidā, ka te byutu

vajadzeigs tāvs un mēte, kas īvad körteibu.

Vördu nūzeimes maiņa ir universāla parödeiba. Dažūs

gadejumūs vördu nūzeime mainos leidz napazeišonai. Jim-

sim dažus pīmārus! Palaistra senejā Grekijā nūzeimoja vī-

tu, kur ceikstūni lauzēs (angliski wrestling); vālēk tys
vörds nūzeimoj a vītu, kur nūteik dažaida veida sporta sa-

ceikstes. Tagad Dinvydu Amerikā tiklab portugāliski, kai

spāniski runojūšēs zemēs, pīm., Brazīlijā voi Kubā pa-

lestra nūzeimoj ~debates", taitod vördu ceiņa.

Franču volūdā la maratre nūzeimoj ~pamēte", kas

nēk nu latiņu matrastra, bet modernajā franču techniska-

jā terminoloģijā tys vörds maratre nūzeimoj tū vītu, kur ir

vyskorstöka temperatūra kausejamūs cepļūs — tārauda un
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stykla ryupniceiba — kur vysdreižok izdag kigeli. Taitod

tei vīta ir kai pamöte, kas „ar pabērnim cītsirdeigi apsaīt".

Ir vyspöri pazeistama līta, ka īpašvērdi klyust par su-

gas vördim, kai tagad cylväki runoj par rentgena v z -

j āmumu un nadūmoj, ka tys ir vöcu zynötnika Roent-

gen (1845—1923) uzvörds, nu kura tī vördi ir atvasynöti.
Skaistus un dörgus tepiķus sauc par g o b c 1 i n i m

,
kas

greznoja piļu sīnas un uz kurombeja attēlotas kaujas un

nutykumi nu voldūšos šķiras dzeives. Bet nūsaukums go-

belins nēk nu franču ryupniku dzymtas Goblins, kam pī-

darēja audaklu austives un krösötova un pazeistami beja

jau XV g. s. Nu tim īvārojamēkais beja Jean Gobiin, un

tepiku ryupniceiba palyka tös dzymtas rükös vairöku pa-
audžu laikā. Zynoms, latgaļu volūdā taidi vördi ir sveši,

bet dažaidu audumu nūsaukumi ir ceļojūši vördi. Tai, pī-

māram, Bostonas audumu sauce par bukstini, pazyna

ari mančesteri — kükvylnas audumu pēc pilsētas

Anglijā, un taču muslins — smolkš zeida voi kükvylnas
audums nēk nu Musolas pilsētas nūsaukumā.

Kōjas pi zemes nasadyure. Tai soka par cylväku, kas

ļūti mudri skrīn. Sū teicīni palaikam lītoj tikai pagötnes
forma: aizskrēja, ka köjas pi zemes nasadyure. Ar leidzei-

gu nūzeimi lītoj teicīni: aizskrēja kai putnys; aizskrēja kai

zvērs.

Daļčam tutyns. Lelökös vīseibos, it īpaši közös beja vī-

na persona, kuru sauce par daļci. Kai pats vörds nuröda,
tös personas uzdavums beja sadaleit uzturu leidzeigös da-

los. Dales varēja byut tiklab veirīts, kai sīvīte. Daleišona

voi sagrīzšona nutyka ar tutynu — lelu nazi. Tutyns nūde-

rēja na tikai grīzšonai, bet ari mēreišonai, jo ir vairöki pa-

jēmīni, kai uzturu sadaleit un pareizi samēreit, lai kotram

iznöktu vīnaida un taisneiga daļa. Ar nazi resp. ar tutynu

atmērēja tiklab garumu, plotumu un bīzumu. Atgrīztom
škēlem vajadzēja byut vīnaidom. Pīmāram, ir teicīni „škē-
le naža mugoras bīzumā", tys zeimoj, ļūti plöna šķēle, tai-

pat ir teicīņs: uz naža gola. Tai aprēkinoja svīstu, kū uz-

trīpe uz maizes rykas. Uz naža gola nūzeimoj tikdaudz, cik

uz naža gola var pajemt. Ka nazs ir nūderējis na tikai

grīzšonai, bet ari mēreišonai pi cytom tautom, tū redzim,
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pīmāram, vöcu volūdā, kur der Messer nūzeimoj „mēr-

nīks" un das Messer nūzeimoj nazis, atvasynöti vördi nu

darbeibas vörda messen ~mēreit". Mēreišona nütyka ari

pēc ocu mēra. Beja cylväki ar ļūti pareizu ocu māru. Bet

jo gadejēs, ka daleitöjs voi dales pats palyka bez daļas, tod

mēdze saceit: daļčam tutyns, voi ari: dales bez daļas. Ar tu-

tynu sadaleja maizi gaļu un sīru. Bet leidzeigēs daļēs ir

daleita ari šķidra bareiba, uz kū nūrēda pazeistama bārnu

rūtaļa: ~Viri viri,putreņ, trejs milteni katleņā, šam daļa,
tam daļa, daļčam nav daļas. Škiri, škiri zivteņu." Uztura

sadaleišona leidzeigös daļēs beja svareiga līta senatnē. Pi

Homēra tys motivs atsakörtoj vairökas reizes, mīlastūs pi
senejim grekim beja īpaša persona, kuras uzdavums beja
sadaleit uzturu vīnaidēs dalös, tūpersonu sauce daitēs „da-

leitöjs", taitod atbylst latgaļu jēdzīņam ~d
ales". Pēc sovas

pamatnūzeimes daitēs sēkumā beja prīsters, kas sadaleja
uperejamē lūpa gobolus pīnēceigēs dalös; nu tēs pat sak-

nes ir atvasynöts vörds dais, daitos un daitē ~mīlasts", kam

pamatnūzeime beja ~leidzeigi sadaleitas porcijas".

Zeme kai dāsts. Vacs zemkūpeibas teicīņs par labi iz-

strödötu, labi māslotu un irdonu zemi. Par dāstu sauc le-

cekli voi vītu, kur īsēj sāklas pavasarī jaunu stodeņu īau-

dzēšonai, kurus vālok pörstöda vogös voi grādos. Dāstūs

audzēj köpustu, grīziņu, runkuļu un bīšu stodeņus. Dāstā

nav kunkuļu un valānas, bet tikai irdena un smolka zeme,

kurā smolkös sēkleņas var vīgli laist sakneites un dzeit la-

peņas uz augšu. Forma dāsts, ir atvasynöta nu verba dēs-

teit ar nūzeimi stödeit, un ir radnīceiga ar formu dēt, dē-

jeiga (vysta), dētīs = liktīs, gr. tithēmi „likt". Voi tu pi
bazneicas sēdēji? Tai soka uz cylväku, kam rūkā daudz

seikas naudas. Pi bazneicas sēd übogi un tim dūd tikai sei-

kas naudas gobolus, bet na lelu naudu.

Eisi pōtori. Nūzeimoj: eisa runa voi dareišona ar kai-
du cylvaku. Jo pīmāram par kaidu soka: „Man ar jū eisi

potori," tod tys nūzeimoj: „Man nav ar jū daudz kū ru-

not." Tur nav garas sarunas. Ar taidu pat nūzeimi lītoj tei-

cīņus: Eisa runa, eisa padareišona. Ar šū teicīni tyka izsa-

ceita pamatdūma, ka cylväks pasaceis tikai sovu veidūkli
utrai personai un naīsalaiss nikaidūs streidūs. Bez tam šam
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teicīņam: „Man ar jū eisi pötc-ri," ir nūzeime: „Jys maņ
nav pretinīks." Taidus teicīņūs lītoj cylväki ar styngru

pērlīceibu un pörökuma apziņu.

Pataļči. Tikai daudzskaitlī. Nūzeimoj: mīlasts, ēssona,
dzeršona un cīmosonos vokorā pēc tolkas tim cylväkim, kas

tolkā napīsadaleja resp. kas pa dīnu naströdöja. Uz pataļ-
čim mēdze paaicynöt nu tös sātas, nu kuras tolkā beja kaids

strodnīks. Tod tolkas sātas saiminīks saceja: ~Atej uz pa-

taļčim!" Tolcöni ar sovu gryutu dorbu pa dīnu beja peļ-
nejuši saiminīku vīsmīleibu un laipneibu, bet jim vokorā

pīsavīnoja cyti cylväki — tolcönu gimines lūcekli voi per-
sonas nu molas, kas tolkā nabeja strödöjusi. Tī beja aicy-
nöti uz pataļčim, voi: jī cīmojos pataļčūs.
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P. Pudulis, vēst. mag.

GUSTAVA MANTEIFEĻA DARBEIBAS

PĪMIŅAI

Latgolas vēsturi ir pētejuši un aprakstejuši leidz šam

tikai nadaudzi. Var saceit, ka Latgolas vēsture vēļ ir na-

izpēteita. Tūmār tēs atsevišķi pūsmi ir jau pēteiti un ap-
raksteiti. Gustavs Manteifeļs sovā laikmatā beja izcylökö

persona, kas ryupējēs par kultūras dzeives plaukšonu

Latgolā un ar seviškom ryupem ir baļstejis latgaļu litera-

tūru. Jys ir sarakstejis vairēkus rokstus un gromotas par

Latgolas (Inflanty polskie), pērējos Latvijas apgobolu,

Igaunijas un agrēkēs Livonijas vēstures jautējumim, atse-

viškom personom un vītom. Taipat jys ir jēmis dzeivu

daleibu sova laika kulturāli sabidryskä dzeivē un par tū

ir rakstejis pūļu un vöcu laikrokstūs. Pūļu konversācijas
vördneicös jys ir īvītojis vairēkus rokstus par Latvijas un

bej. Inflantij as (Livonijas) vēstures nütykumim un vēstu-

riski aprakstejis sova laika īvārojamēkēs Latgolas vītas:

pilsētas, mīstus, muižas, bazneicas, azarus un upes. Par šim

rokstim tölök teik raksteits plašēk Gustava Manteifeļa
rokstu bibliogrāfijā.

Gustava Manteifeļa dzeives gējums eisumā ir šaids.

G. M. ir dzimis Latgolā, sovu vacēkūs Manteifeļu, Jākuba

un Marijas, dzymuse Ryks (de Rueck), sātā, Drycänu
muižā, Rēzeknes apriņķī 1832. g. 18. novembrī (v. st.),
muižinīku dzymtä. Pi kristeibas jam ir dūti trejs vördi:

Gustavs Felicians Nikolajs (pūliski — Mikolaj).

Apskotūt Gustava Manteifeļa rodu rokstus, ir ra-

dzams, ka jys pīdarēja Kūrzemes muižinīku Manteifeļu
dzymtai. Baltijas muižinīku dzymta Manteufel-Szoege ir

cālusēs nu Lejas Saksijas, Vēcijā. 17. g. s. šēs-dzymtas
nūzare Kūrzemē, Vydzemē un Igaunijā pījēme uzvērdu

Manteuffel. Nu Kūrzemes Manteifeli ir porgējuši uz Lat-

golu. Šos dzymtas pīdareigais Jākubs Manteifeļs, Gustava
M-a tāvs, ir dzimis Bēržgalī, Rēzeknes apr., 1796. g. un

miris Drycänus 1857. g. Gustava Manteifeļa mēte Marija,
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meitas uzvērdā Ryks, ir dzymuse Viļānūs, Rēzeknes apr.
1811. g. un myruse Reigā 1874. g. Jei ir montējuse Dry-

cānu, Taunagu, Mīzānu un Lesno muižu īpašumus, (Ge-

nealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil:

Kurland, Bd. 1, Görlitz, 1930—1938, 392—393: Manteuffel-

Szöge, Haus Bersegall).

Pamatizgleiteibu leidz 15 godu vacumam G. M. ir īgi-
vis tāva sātā, Drycänu muižā. Par skūlētējim jam ir bejuši

vītejī un ērzemu skūlētēji. Drvcānūs jys ir īsamēcejis vī-

tejū latvīšu (latgaļu) volūdu, bet sevi ir uzskatejis par eistu

pūli. Ģimnāzijas izgleiteibu G. M. ir īgivis Jelgovā (Mito-
vā), mēceidamīs Hercoga Pītera ģimnāzijā leidz 1852. g.

Sēcūt ar 19.dzeives godu,laikā nu 1852.leidz 1856. g. jys stu-

dēja tīseibu un valsts zineibas Tārbatas (Dorpates) univer-

sitātē, Igaunijā. Tur jys 1856. g. beidze tīseibu fakultāti

ar diplomatiskūs zineibu kandidāta grādu. Studiju godūs
G. M. sevi ir parēdejis par katoli un ir turējis kūpā ar ka-

toļu studentim, pūlim. Turpat jys turpynöja studēt tölök

un 1859. g. nülyka maģistra eksāmenu, un par dorbu „Dar-

stellung der völkerseerechtlichen Grundsätze über die

Blokāde", (Dorpat, bei H. Laakmann, 1860, B°, 60 lp.)
īgyva tīseibu maģistra grādu.

Pēc studijom G. M. ceļoja orzemēs zynötnisküs nulyu-
kūs nu 1861. leidz 1863. g.'1863. godā G. M-a vacēkū bröli

Richardu (pūliski — Ryszard, vöciski — Richard) krīvu

cara vaļdeiba nūtīsēja un izsyuteja uz Sibiriju. Kai sekas

tam beja tys, ka apstökli spīde G. M-i vairök nūsadorbēt

ar Manteifeļu dzymtas saimnīciskom lītom. Laikā nu

1863 —1865. g. G. M. dzeivēja Reigā. Šymā laikā jys strē-

döja Ikšlītu ministrijas dīnastī. Pēc saimnīciskūs lītu nū-

kērtēšonas G. M. dzeivöj a kai izgleitöta pryvata persona
sovu vacēkūs muižā, Drycānūs nu 1865.—1869. g. Nu 1869.

leidz 1872. g. G. M. dzeivöja Reigā. Nu 1872. leidz 1874. g.
G. M. dzeivēja Tallinā (Revelē), bet nu 1874. g. leidz

1889. g. dzeivēja otkon Reigā. Ap 1908. g. G. M. dzeivēja
Reigā, Lelā Pils īlā.

Pīsavēršūt G. M-a raksturēšonai, ir jösoka, ka jam ir

bejušas daudzpuseigas intereses. Jys beja daiļliteratūras

cīneitojs, labi spēlēja klavīres un komponēja muzykas go-
bolus. Jys ir leidzi dzeivējis sova laika kultūras, sa-

bīdryskā, politiskā un zynötniskä dzeivē. Literarū darbei-
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bu G. M. ir sēcis 1855. g. Jys sacerēja, tulkoja un izdeve

rokstus Latgolas (Inflantu) iatvīšim. G. M. publicēja apce-

rējumus par zynötniskom sanēksmem un vērtējumus (re-

cenzijas) par zynötniskom grömotom un rokstim. Zynöt-
niskū uzmaneibu jys veļteja volūdnīceibai, latgaļu un bal-

tīšu-latvīšu daiļliteratūrai, etnogrāfijai, latgaļu rokstu un

Latgolas vēstures bibliogrāfijai, arheoloģijai, ģeogrāfijai,
bet sevišķi politiskai, Bazneicas un mēkslas vēsturei.

G. M. Beja par lūcekli vairökös zynötniskös bīdreibēs

gon īkšzemē, gon orzemēs. Pīmāram, G. M. Beja lūceklis

Krakovas (Pūlijā) zynötriu akadēmijas Mökslas vēsturēs

pētnīceibas komisijā nu 1888. g., ari Vēsturnīku bīdreibā

Ļvovā (Lernberg). Jam ir pasnāgti gūda roksti nu Leipci-
gas (Vocijā) Tautu zineibu (etnogrāfijas) muzeja 1893. un

1899. g. par pētnīceibu folklorā. 1898. g. G. M. kliva par

korespondejūšū lūcekli Kūrzemes literatūras un mēkslas

bīdreibā (Kurländische Gesellschaft für Literatur und

Kunst). G. M. ir jēmis daleibu vairöküs zynötniskus kon-

gresūs, pīm., Pūlijas vēsturnīku kongresā Krakovā 1900. g.

jys beja īvālāts prezidijā un pyrmā sekcijā par ūtrū prīkš-
sēdi. Sei sekcija nūsadorbēja ar tīseibu vēsturi un politis-
kū vēsturi.

Kai izcyls kultūras darbinīks G. M. labi reprezentēja
sevi ar plašū izgleiteibu, ar plašu interešu un darbeibas

lauku. Reizē ar sovim zynötniskajim rokstim jys vērse so-

vā laikā Pūlijā, Baltijā, Krīvijā un Vēcijā vodūšūs apryn-
du uzmaneibu ari uz Latgolu, Latgolas latvīšim (inflan-
tīšim), uz jūs vēsturi un literatūru.

Ap 1910. g. G. Manteifeli pīmeklēja smoga slimeiba,
un jam tyka paralizeitas köjas. Šys apstöklis spīde jū sa-

mozynöt zynötniskü darbeibu. Myuža pādejūs godus jys
pavadeja, vairök sādādams krāslā. Pyrmö pasauļa kara lai-

kā 1915. g. jys pörgöja dzeivöt uz brēļa dāla, Dr. Jezupa
(Jozef) Manteifeļa muižu Bonifacovu, Ludzas apriņķī.
G. M. nümyra Bonifacovā 83 godu vacumā, 1916. g. 24.

aprelī. Gustavu Manteifeli apgloböja Drycänu katoļu baz-
neicas dērzā. Te jam Latgolas skūlētēju apvīneiba' ir uz-

lykuse pimiņas plēksni ar atteiceigu uzrokstu.

Gustava Manteifeļa pēc nēves atstētais archivs un bib-

liotēka ir atsaroduši pi jē brēļa dāla Ignata Manteifeļa.
G. M-a archiva ir bejuši divi kūpējumi, poša G. M. rade'iti
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un sakörtöti. Pyrmais küpöjums ir saturējis G. M-a sajem-
tös vēstules (korespondenci). Tös ir bejušas sakörtötas alfa-

bēta kērteibā un apzeimātas ar kūpēju nūsaukumu „Teki

literackie Gustava Manteuffla" (G. M-a literāros pizeimes).
Šaidu pīzeimu ir bejis skaitā 70. Šūs plzeimu īpašnīks,
G.M-a brēļa Leona dāls, Tadeušs Manteifeļs, 1936. g. tēs ir

nūdevis bibliotēkai Varšavā (Bibliotēka Narodowa J. Pil-

sudskiego. Par tū verīs rokstu īkš: Ateneion, Warszawa,

1936, XIV, 162). TadeušsManteifeļs 1965. g.9. augusta vēstu-

lē roksta, ka šos G. M-a literāros pizeimes kara darbeibas

dēļ sadagušas Utrā pasauļa karā 1939. g. septembrī. Utrais

kūpējums ir saturējis Manteifeļu dzymtas archivu, sastē-

vūšu nu seņēkūs laiku dokumentu nūrokstim. Šymā ūtrā

kūpējumā nav bejuši G. Manteifeļa rūkroksti. Tūmār ty-
mā ir bejis korekts Gustava Manteifeļa tulkojums latgaļu
volūdā nu 1861. g. dekrēta par zemnīku atbreivēšonu nu

pakļauteibas muižinīkim (Nūlikšonas ap zemnīkim . . .).
Tod Manteifeļs tymā pat vēstulē roksta, ka šys teksts

pyrms Ūtrēpasauļa kara ticis izmontēts nulatvīšu vēstur-

nīkim. Tēdēļ dūmojams, ka, pīm., Boleslavs Brežgo varātu

byut izdarejis šē dekrēta tulkojuma nūrokstu. Latgolas
Manteifeļu dzymtas archivs leidz Ūtram pasauļa karam

asūt atsaradis pi Emilijas ManteifelesVaršavā un ticis sa-

dadzynöts nu hitlerīšim Varšavas pūļu sasaceļšonas laikā

1944. g. Ari G. M-a bibliotēka tymā pat laikā ir sadaguse
Varšavā.

Nu Gustava Manteifeļa atstētim rūkrokstim asūt

uzaglobējuši tikai divi, tai roksta Tad. Manteifeļs sovā

1960. g. 24. maja vēstulē, kurus jys pyrms Ūtrē pasauļa
kara aizdevis lītēšonā. Tī naasūt tykuši atdūti jam atpakaļ.
Maņ ir izadevis nūskaidrēt, ka nu šim aizdūtim Gustava

Manteifeļa rūkrokstim vīns ir ticis aizdūts Dr. Boleslavam

Brežgo Daugovpilī un leidz karam nav ticis atdūts atpakaļ.
Šys rūkroksts saucās ~Zarysy z dziejow krain dawnych in-

flanckich ..." Ar šū rūkrokstu maņ ir bejis īspējams īpa-
sazeit tikai pēc mikrofilmas. Šys G. Manteifeļa dorbs ir nū-

zeimeigs Latgolas vēsturei, un par tū vairök pastēsteišu
šē roksta bibliogrāfiskā daļā.

1961. g. Reigā mēginēju Latvijas_ valsts archivā īsa-

vērt vēstures materialūs, kurus leidz Utrajam pasauļa ka-

ram pa daļai par valsts naudu beja savēcis Dr. 801. Brež-
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go. Jau pi īejas durovom dežurējušo īrēdne maņ paskaidro-

ja, ka vysi 801. Brežgo savēktī vēstures materiāli Utrē pa-

sauļa kara laikā asūt pazuduši nu valsts archiva. Tī laikam

ir aizvasti uz ērzemem.

Gustava Manteifeļa literāro darbeibā vysvairök ir iza-

pauduse vairök kai 300 rokstūs, kurus jys pats sastöde-

ja, rediģēja, izdeve un sacerēja, un ari tulkoja latgaļu,

pūļu an vöcu volūdā. Jö rokstu vairums ir nūdrukoti Dor-

patā, Reigā, Pīterpilī, Viļņā, Poznaņā un Ļvovā, ari Pūli-

jas, Krīvijas un Reigas baltvēcīšu avīzēs, kai ari pūļu en-

ciklopedijös. Izsmeļūšēks Gustava Manteifeļa rokstu sa-

roksts ir snāgts brošūrā: (Manteuffel, Gustav), Materialien

zu einem bibliographischen Verzeichnis kleinerer und grö-
ßerer von Gustav Baron Manteuffel im Druck erschiene-

ner Arbeiten, Nach handschriftlichen Notizen als Ma-

nuskript gedruckt und mit einem kurzen Vorwort verse-

hen von H. Diederichs. F. Deutsch. Riga, 1906 14 + 64 lp.
Brošūras prīkšvordā H. Diederichs soka, ka G. M-a rokstu

sarokstu leidz 1886. g. paleidzējuši sastödeit: Kārlis Estrei-

chers, pūļu bibliotekārs Krakovā, un Georgs Berkholcs

Reigā. Sarokstu ar pīzeimem papyldynējuši Teodors Beise,
N. Rēbinders un Augusts Buchholts. Tölök sarokstu turpy-

nöjis Dr. Kanteckis un, sokūt ar 1886. g., leidz 1904. g.

(īskaitūt) sarokstu turpynöjis vīneigi pats Gustavs Mantei-

feļs. Šo roksta ziņas par G. M-a rokstim golvonūkērt ir

pērjimtas nu šēs H. Diedericha nūdrukētēs brošūras, bet

par laiku nu 1905. g. leidz 1911. g. (īskaitūt) — nu „Die
livländische Geschichtsliteratur", Riga 1908—1913.

Latvijas naatkareibas laikā par Gustava Manteifeļa
literarū darbeibu ir raksteits P. Baško dorbā „īzeimējumi

latgalīšu rakstnīceibas vēsturē", rokstu krējumā: Sējējs,
2, 1928. g., 23.—39. lp., izmontojūt H. Diedericha nūdrukē-

tū G. M-a bibliogrāfiju un poša Manteifeļa grömotu „In-
flanty Polskie, Poznan 1879. — M. Apeļa Latgalīšu litera-

tūras vēsturē Rēzeknē, 1935. par G. M-i ir raksteits nu 19.

leidz 28. lp., izmontojūt P. Baškas mynātū dorbu. — Par

G. Manteifeli kai vēsturnīku ir rakstejis Dr. 801. Brežgo
dorbā Latgolas pēteišonas vēsturyska gaita, žurnālā Lat-

golas Škola, 1930., 3, nu 52. leidz 53. lp. un rokstā Napub-
licatais Gustava Manteifeļa dorbs par Latvijas vēsturi,
Latgolas Škola, 1936, 6, 136.— Par G. M-a dailliterarū dar-
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beibu latgaļu volūdā plašok ir rakstejis Mag. M. Bukšs Lat-

gaļu literatūras vēsturē, 1957. g. 178.—187. lp. Jys soka:

~Pīmiņūt darbinīkus, kas drukas aizlīguma prīkšvokorā ir

strēdējuši myusu dzimtines lobā, jösoka, ka nu vysim cyt-
tautīšim G. Manteifeļs ir veicis vyslelökü dorbu. Jys ir be-

jis navīn sova laika vodūšo, kulturālo dorba persona Lat-

golā, bet, kas golvonais, — jys ir parēdejis lelu mīlesteibu

pret vītejū tautu, ir pareizi sapratis tēs kulturālos vaja-
dzeibas un aktivi strödöjis tūs apmīrynošonai." Lai izpros-
tu G. M-a darbeibu latgaļu lobā, tūmār ir jösoka vēļ vai-

rök. Šei G. M-a darbeibā beja īspējama un sekmeiga vai-

rēku apstēkļu dēļ. Jam beja loba vyspörejö pamata un

ģimnāzijas izgleiteiba. Augstskūlas izgleiteiba deve jam

tymā laikā tik napīcīšamos juridiskos zynošonas. Volūdu

zynēšonas deve jam īspēju raksteit un uzturēt sakarus ar

īspaideigom personom, avīzēm un īstēdem kai īkšzemē,
tai orzemēs. Jys ir uzturējis lobās atteiceibas ar sova laika

muižinīkim un bazneickungim Latgolā un ar izgleitētom
personom un īstēdem Reigā, Igaunijā,Pūlijā,Krīvijā un Vo-

cijā. G. M. kai muižinīks beja materiāli nūdrūšynēts un tē-

dēļ varēja ījimt drūšēku stöju pret krīvu cara īrēdnim un

īstēdem. Šys pat apstēklis deve jam styngru mugurkauli
ari atteiceibēs ar muižinīkim un bazneickungim. Kod pē-

rējā Latvijā izaveidēja latvīšu tautyskö kusteiba, jaunö
strēva, latvīšu ceiņa pret vöcu muižinīkim, jūs politiski
saimnīciskū īspaidu, kod latvīši sēka jimt daleibu sociālis-

ma kusteibā un 1905. goda revolūcijā, tod latgali vēļ dzei-

vēja pa daļai tautas dzīšmu dūmu pasauli, pa daļai jūs sa-

bīdryskū dūmu stypri īspaidēja katoļu bazneickungi, kas

G. M-a darbeibas laikā beja vairēkumā pūli un leiši, un

mozēkā mārā ari cara īrēdni, krīvi. Muižinīku vairökums

Latgolā tod beja pūli, kas sovas materiālos naatkareibas dēļ
izaturēja ar attureibu pret cara vaļdeibu un īrēdnim. Vī-

tejā sabīdryskā dzeivē muižu kungi golvonūkort tod sasa-

dorbēja ar katoļu bazneickungim. Tod storp muižinīkim un

Latgolas sabīdryskā dzeivē īspaideigēkē persona beja Gus-

tavs Manteifeļs. Laiku nu 1860. godim leidz 1920. godam

Latgolā jēraksturoj kai smogu krīvu jyuga laiku. Tod, lai

gon zemnīki tyka atbreivöti nu atkareibas muižinīkim,

smogi tū pördzeivöja saimnīciski, jo krīvu vaļdeiba spīde
zemnīku zemi atpērkt nu muižinīkim. Vēļ smogēk nēcēs
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pördzeivöt krīvu cara vaļdeišonu latgalim kulturālā, poli-
tiskā, izgleiteibas un ticeibas laukā. Cara vaļdeiba beja nū-

līguse latgalim izdūt sovas grömotas ar latiņu burtim un

taipat nūlīdze lītēt sovu mīļotu volūdu skūlos un īstēdēs.

Latgalim nadeve dorba kai īrēdnim valsts īstodēs.

Sakarā ar dzeļžceļu izbyuvi pēri Latgolai, strauji atsateis-

teja pilsētas. Tūs īdzeivotoju skaits strauji pīauga, bet vaļ-
deiba tur iplyudynöja golvonūkērt krīvus un žeidus. Cara

vaļdeibas krīvu īrēdni apspīde latgaļu ceņtīņus pēc saim-

nīciskēs, kulturālos un politiskos varas. Tod latgalim kai

mirynötöji un pamöceitöji beja bazneickungi un latgaļu

gromotas. Par tūs izdūšonu tod ryupöjös G. Manteifeļs.

Bazneickungu, muižinīku, krīvu īrēdņu un pa daļai žeidu

īspaids sabidryskös dūmas veidošonā Latgolā beja tik

īspaideigs, ka latgaļu tautyskö kusteiba naatsateisteja leidz

1904. g. Tys tai palyka lelā mārā leidz Pyrmajam pasauļa
karam. G. M-a izdūtēs latgaļu grömotas šymā laikmatā be-

ja īspaideigs latgaļu sabidryskös dūmas veidötöjs. G. M.

ir parödejis ar rokstim un dzeivi, ka jam beja sevišķa

mīlesteiba uz dzymtös molas tautu, latgalim.
Te vyspyrms pimynamas grömotas un roksti, par ku-

ru izdūšonu ir ryupējīs G. Manteifeļs voi kurus jys ir tul-

kojis, voi ari pa daļai pats ir sacerējis.
Nutykszonas Biblias aba Nustostiszonas Roksta swäta waca

un jauna Istodiuma; (ilustreita), Dorpat, H. Laakman, 1860, B°.

232 lp. — 2-ais izdav. 1861. g.

Kü sieukuram tyciejgam barnam myusu Katoliszkas Baznicas

wajag darejt tagadējus lajkūs kur tik daudz dzierdim runojut ap

nadzierszonu brandwina? Dorpat, H. Laakman, 1860, 8 °, 62 lp. Nū-

druköta 10 000 eks.

Swetiszona gorejga sätas. VVilna, Syrkin, Moritz Orgelbrand,

1861; — 2-ais izd. 1862. g.

Cyrkulara = gromotā
.. . Daugovpili, 1861. g. majā. Vīna dru-

kas lūksne. — Šys cyrkulars ir radīs šaidā veidā. Sakarā ar zemes

un tīseibu reformom pastors Ulmarms beja tū sacerējis uz civilguber-

natora Pövula Klusina vēlēšonūs Latgolas latvīšu un krīvu volū-

dā. Tys ticis nūdrukētsPlterburgā. Tautā šys prīkšroksts ir bejis

pörprosts un ir izacāluši zemnīku namīri. Namīrus apspīde kara-

spāks, kuru vadeja Krīvijas imperatora svītas generals Aleksandrs

Weymarns, prūti firsts Weymarn-Barclay de Tolly, Lai nūmīry-

nötu zemnīkus, uz civilgubernatora P. Klušina reiköjumu ir sa-
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raksteita šei ütrö Cyrkulara = grömota .. . latgaļu un krīvu volū-

dā. Ir jodūmoj, ka G. M. ir voi nu jēmis daleibu šo cyrkulara sa-

tura izveidošonā, vai ari tö tulkošonā.

Inflantu = ziemies Laikagromota uz 1882 godu. Reigā Ernst Pla-

tes, 96 lp. (Pyrmais goda göjums). Šys kalendārs tyka izdūts leidz

1871. g. vēļ 10 reizes. Tymā G. M. īvītoja stosteņus un dzejūļus

kristeigā, pamocūšā gorā. Sagatavots šys kalendārs ari 1905. godam.

Nulikszonas ap ziemnikim izgojuszym nu dzymtigas pidare-

szonas. Piterburga, J. Ohryzko, 1862. g., folio, 400 lp.—Šū Nülykumu

G.M. ir tulkojis latgaliski. Tys kūpā ar krīvu volūdas tekstu (Položenie

o krestjanach, vyšedšich iz krepostnoj zavisimosti) nūdrukots par

īkšlītu ministrijas leidzeklim 1200 eksemplarūs. — Šū nülykumu

un Cyrkularu grömotu 1937. g. personeigi redzēju R. bazneicas ar-

chivā Latgolā. Nu valsts dīnasta augstokūs omota personu sasa-

raksteišonas ir radzams, ka šos nūlikšonas ap zemnīkim ir tulkojis

Ilyukstes grafs Staņislavs Platers-Zybergs, kurs tod beja muižnī-

ceibas deputāts Vitebskas guberņā. (Verīs: Latvijas vēstures avoti,
5. sēj. Dokumenti par tautas atmodas laikmetu 1856.—1867. g. Rīgā

1939. g. 127.—130. lp.). Dūmojams, ka tulkojums ir dažu personu kū-

peigs dorbs *).
1861. g. vysā cariskā Krīvijā atcēle zemnīku tīsiskū atkareibu

nu muižinīkim (dzimtnīceibu). Ar sevišķu lykumu 1861. g. 19. feb-

ruārī šaidu zemnīku atkareibu atcēle ari Latgolā. Šys lykums ir

šeit mynätös nūlikšonas ap zemnīkim ...
Rekinoszonas gromotā cik ziemniku ļaudim wajaga; 2 sējumi,

Reigā, E. Plate, 1863, 8 °, 80 lp.

Lyugszonas par mieniesi May; Reiga, E. Plate, 1864. g. — Šys

dorbs izdūts pēc vacöka izdavuma, izdūts vairökas reizes ari vālok.

Gromotā Lyugszonu; Dorpat, Heinrich Laakmann, 1867, B°,

332 lp. Šei grömota ir izloböts un pörströdöts izdavums pēc vacöka

izdavuma.

Krysta cielsz; Dorpat, H. Laakmann, 1867, 8 °, 32 lp. —
Ari šū

dorbu izdevis G. M. pēc agröka izdavuma, bet ar izlobötu un pör-

strödötu volūdu.

Kolposzonas por mieniesi Mai; Dorpat, H. Laakmann, 1867. 8 °.

58 lp. Šys dorbs ir ūtrais izdavums, kas pyrmū reizi iznöce ar nū-

saukumu: Lyugszonas por mieniesi May, 1864. g.

Pilniga gromotā Lyugszonu; Dorpat, H. Laakmann, 1868, B°,

*) Sal. M. Bukšs: Latgaļu volūdas un tautas izplateibas pro-

blēmas, München 1961, 211. lp.
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782 lp. Šū grömotu ir papyldynöjis Kröslovas prāvests, kanonīks

J. Jaloveckis. Šos grömotas ūtrais, papyldynöts izdavums iznöce

turpat 1870. g., 8 °, 24 + 676 lp. —
Drukas aizlīguma laikā šū grö-

motu pördruköja vairökas reizes orzemēs, atdarynojüt H. Laak-

manna 1870. g. izdavumu. Latgolā nu örzemem tū īvede žeidi un

izpördeve kai naatļautu kontrabandu.

G. M. ir vöcis latgaļu tautas dzīsmes Drycänu, Taunogas,

Kröslovas un Kombuļu apvydüs. Tös jys ir nūdrukojis īkš: Magazin

der lettisch-literarischen Gesellschaft, 1869, 14:2, 162—206. — Sös

pat tautas dzīsmes ir nūdrukotas ari atsevišķā izdavuma.

Dzišmie ap Svvatu Donatu Numucitu; Poznan, 1881. Ar Sv.

Donata Kröslovas kapleicas īkšīnes attālu.

*

Tölök šo roksta nülyuks ir snigt bibliogrāfiskas ziņas

par Gustava Manteifeļa vēsturyskim, geografiskim, folk-

loras, etnogrāfijas v. c. rokstim, kuri golvonā kortā zei-

mejās uz myusdmu Latviju, agrokū Livoniju un tös tautu.

Vyspyrms teik pimynäti G. M-a leloki dorbi, kuri ir

nūdrukoti atsevišķu grömotu voi brošūru veidā. Nu tim

lelökö daļa īprīkš ir bejuši nūdrukoti laikrokstūs un pēc
tam pördruköti grömotu voi brošūru veidā. Par šaidim

pordrukēšonas gadejumim voi pyrmispidumim īteicu ty-
vök vērtīs H. Diedericha nūdrukētā brošūrā Materialien

zu
..

. Gust. Bar. Manteuffel
...

un ari īkš: Die livlän-

dische Geschichtsliteratur, Riga 1880—1913.

Darstellung der völkerseerechtlichen Grundsätze über die

Blockade. Dorpat, H. Laakmann, 1860, 8 °, 60 lp. Sys ir vyspöri pyr-

mais zynötniskais dorbs par blokādi kai storptautysku ceiņas veidu

un tīseibom.

Das sogenannte Polnisch-Livland. Sys roksts ir nūdrukots

laikrokstā: Livland. Gouvernements-Zeitung, 1868. nr. 126—136,

142—143. Roksts nav paraksteits voi apzeimöts ar raksteitöja vörda

īsokumu burtim (iniciālim). Tö vītā radzama tikai vīna zvaigzneite.

Polnisch-Livland. N. Kymmel. Riga 1869. 4 °. 96 lp., ar kartern

u. c. pllykumim. Ari šam dorbam sacarätöja vörds nav uzdūts. Ti-

kai Winkelmana gromotāBibliotheca Livoniae historica šai grö-

motai īkovos ir dūts sacarätöja pylns vörds
—

G. M. Tūmār tys
nadüd 100 °/o drūšeibu, ka šū dorbu byutu sacerējis G. M. — H.

Diederichs ir nūdrukojis Georga Berkholca pīzeimi par šos grö-
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Pa kreisi: Gustavs Manteifeļs

Lejā pa labi kalendāra titul-

lopa, pa kreisi — kaida lopas-

puse nu teksta.
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motas sacarātoju, ka Reigas piļsātas bibliotēkā īnocis nu golma

tīšas prezidenta Sievera šos gromotas vīns eksemplārs. Uz tö bejis

atzeimāts, ka šū grömotu sacerējis grafs Plater-Sybergs, bet tū re-

diģējis barons Manteifeļs, saukts Szoege. Nu H. Diedericha bro-

šūras prīkšvorda ir radzams, ka G. M. pi šos brošūras sastodeišo-

nas ir jēmis daleibu un, sokūt ar 1886. g., pats ir snēdzis ziņu vairö-

kumu. Jo pi šaidim apstöklim pīzeime par Plater-Sybergu ir nū-

druköta, tod ir pamats dūmot, ka šys dorbs ir kūpeigs dorbs, bet,

lai krīvu cara režims navojötu eistū sacarātoju, tod beja vajadzeigs

1868. un 1869. g. slēpt autoru (-us).

Inflanty Polskie poprzedzoneogölnym rzutem oka na siedmio-

wiekowa przeszlošč calych Inflant. Poznan 1879. 4°. 168 + 9 lp.,

23 att. lp., 3 kartes. Grömota paraksteita ar pylnu G. M. vördu. —

īprīkšmynātos grömotas Polnisch-Livland un Inflanty Polskie zei-

mejās uz Latgolu.

O wystawie historycznej w Rydze. Riga 1883. 8 °. 32. īsīta kū-

pā ar Katalog der Rigaschen kulturhistorischen Ausstellung; H.

Diederichs soka, ka šei brošūra atsarūnūtReigas, Krakovas, Pozna-

ņas, Tārbatas un Drezdenes lelökai ös bibliotēkās.

Lucyn w Inflantach; Krakow 1884. 8 °. 32 lp., ar pilsdrupu at-

tālu. Saturā vairök par ordeņa pili Ludzā.

Bibliographische Notiz über lettische Schriften, welche von

1604—1871 in hochlettischer Mundart veröffentlicht worden sind,

zusammengestellt von Gustav Baron Manteuffel. Mitau 1885. 8 0 24

lp. — Šys pat dorbs välök ir pördruköts īkš: Magazin der lettisch-

literarischen Gesellschaft, 1887, Bd. 17: 2, 181—204.

Terra Mariana 1186—1888. Latvijas katöli 1888. g., 50 godu pā-

vesta omota jubilejas gadejumā pasnēdze pāvestam Leonam 13.

greznu, lela formāta (61 x 45 cm) pagüdynöjuma albumu ar nūsau-

kumu Terra Mariana. Albumā ir apcerējums latiņu volūdā uz

70 lp. Tymā uz 36 lp. ir daudzi attāli. Sö albuma apcerējumu ir sa-

rakstejis G. Manteifeļs. Ari albuma attāli (ilustrācijas) ir izgata-
voti G. M-a vadeibā. Albums ir izmoksöjis 11 521 rubli, un tymā ir

īguļdeits daudzu personu 22 mēnešu dorbs. Albuma saturā ir snāg-

tas vesturyskas ziņas par bej. Livonijas, šaurokā nūzeimē sauktas

ari par Terra Mariana, veiskupim, asūšom katoļu prāvestu baznei-

com un filiālēm.Klöt pi attālim ir dūti paskaidrojumi. Tymūs ir

attāloti zeimūgi, vapeni, veiskupu un bruninīku attāli, karūgi, baz-

neicas, bazneicas trauki, pilis, piļu drupas un kopu pīminekli. At-
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tāli ir tö laika möksliniku darynöti. — Pyrms šo albuma nūdūšo-

nas pāvestam Leonam 13. Reigā 1888. g. firma F. Deutsch ir al-

bumu pördruköjuse, kai tekstu, tai ari attālus grömotas veidā dau-

dzus eksemplarūs. Par albuma izgatavošonu lītišks pörskots ir

snāgts īkš: Zeitung für Stadt und Land, 1889, 153. nr. rokstā: Ein

graphisches Prachtwerk allerersten Ranges ... Taipat par albumu

ir roksts īkš: Kwartalnik Historyczny, Lwow, 5, 222.—223. lp. —

Ūtru reizi albumu pördruköja autotipijas veidā 1903./04. g., kas iz-

nöce četros burtneicös.

Listy z nad Baltyku. Krakow 1889. B°. 5 + 202 lp. — Saturā

te stēsteits par Latvijas un latv. tautas vēsturi, tö laikasabīdryskū

dzeivi, tö laika Dorpatas universitāti, tös vēsturi, möceibas spākim,

studentim un par Dorpatas skūlu īcērkni un skūlu dzeivi 1887. g.

G. Manteuffeļa recenzija par: S. TJlanowska, Lotysche Inflant

polskich. Sep. pördr. nu: Kwart. Historyczny, 1892. 6, 591—603.

IV2 drukas lūksnes.

Notatki o dziejach wiary rzymsko-katolickiej w Rydze 1201—

1901. Warszawa 1902. 8 °. Vairök kai 100 lp., 35 att.

Ksie.stwo inflanckie 17. i 18. stulecia. (Latgolas hercogiste 17.

un 18. g. s.) Krakow 1897.

Piltyn i archiwum piltynskiez zalaczeniem mapy ziemi piltyn-

skiej z roku 1747. Warszawa 1884. 8 °. 4 + 36 lp.

Slupi Rog i jego stosunek do poezyi ludowej Lotyszow nad-

dzwinskich prez G. M. Krakow 1885. — Te par Staburoga klinti pi

Daugovas. — 2. izdav. S. Peterburg 1910. 9 lp.

Wspomnienie o dziejach wiary w Rydze. Riga 1885. 8 °. 52 lp.

Iznöce divi izdavumi dreiži vīns pēc ūtra.

Upadek pahstwa inflanckiego. Lwow 1894. 8 °. 32 lp.

Cywilizacya, literatūra i sztuka nad Baltykiem. Lwow 1896. —

Sö dorba ūtrais izdavums iznöce Krakovā 1897. godā, 10 drukas

lūksnes, 23 att.

Przewroty w dziejach ksiestwa Kurlandzkiego 18. wieku. Kra-

kow 1896.

Dorpat i byly universytet dorpacki. Lwow 1898. B°. Ap 100

lp. — Te bej. Tārbatas veiskupijas, piļsātas un universitātes vēs-

ture.

Kraslaw. Warszawa 1901. 31. lp.

Pamietnik z podrözy na zjazd historyczny imienia Jana Dlu-

gosza. Cz. 2, Lwow 1903. B°, 107 lp.

Wystawa heraldyczna w Mitawie. 1904.
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Turn ryzski i jego ciekawsze zabytki. Krakow 1904. 15 att. —

Te par Reigas Marijas bazneicu un tös īvārojamim pīmineklim.

Z dziejöw košciola w Inflantach i Kurlandyi (od 16-go do

20-go stulecia). Warszawa 1905. 3. izdavums, 8 °, ar attālim, 59 lp.

Materialien zu einem bibliographischen Verzeichnis kleinerer

und grösserer von Gustav Baron Manteuffel im Druck erschienener

Arbeiten. Nach handschriftlichen Notizen als Manuskript gedruckt

und mit einem kurzen Vorwort versehen von H. Diederichs. Riga

1906. 14 + 64 lp.

Bibliografia inflancko-polska. Obejmuje dziela traktuja.ce o

Inflantach Polskich
...

1567
—

1905. Poznan 1906. B°. 30 lp.

Przewodnik po Rydze i jej okolicach. Na podstawie badah

najnowszych skrēslil... Ryga 1906. 1 plans, 12 + 88 lp., 33 att. (Ce-

ļa vodūņs pa Reigu).

Pierwotni krajowcy prowincyj nadbaltyckich, —
WL La-

zarski, Warszawa 1907. B°, 12 lp.

Auszüge des wesentlichen Inhaltes sämtlicher zu den Katz-

dangenschen Gütern gehörigen Privilegien, Dokumenten, Transak-

tionen und Schriftstücken, wie sie wohlgeordnet in 49 Fascikeln u.

etwa 190 Nummern in der Katzdangenschen Brieflade seit Jahr-

hunderten sorgfältig aufbewahrt werden, nebst von Gustav Man-

teuffel fortgesetzten Familiennotizen (aus dem Bersgall-Dritzan-
schen Familien-Archiv als Manuskript gedruckt). Riga 1907. 4°.

9 + 67 lp.

Familiennotizen aus der Bersegall-Dritzanschen Brieflade, als

Kommentar zu den wenigen noch vorhandenen Farnilienbildern

für deren Besitzer als Manuskript gedruckt. Riga 1907, 8 °, 26 lp.,

7 att.

Z dziejöw starostwa Marienhauskiego. 1910, 11 lp.

Z dziejöw Dorpatu i bylego uniwersytetu Dorpackiego. War-

szawa 1911, 4°, 10 + 234 lp. Ar att.

O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach in-

flanckich. Lwow 1912, 4°. 1 att. nu Brunovas kopim, Bauskas apr.

*

Gustavs Manteifeļs ir sarakstejis vairökus rokstus par
Latgolu (Inflanty polskie), Latviju, bej. Livoniju (Inflan-
ty) un par tūs vēsturyskom personom, vītom un muižom.

Tī ir nūdrukoti, divi lelökös, zamök nūsauktajos pūļu en-

cyklopediskajös vördneicös.
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SLOWNIK GEOGRAFICZNY, Warszawa T. 1 —
15: I—2,

1880.—1902;

1. sējumā (1880):

Berzygal, 156.—157. lp.

Bezdany, 162.—163. lp.

Biržagol, 232. lp.

Birže inflanckie, (Latgolā, vöcu — Birsen), 232.-233. lp.

Birže litewskie, (Lītovā, vöcu — Birsen), 233.—237. lp.

Bolowsk, (Bolvi, Latgolā), 304. lp.

Boltupie, 304. lp.

Bonifacow, 306. lp.

Borchow, 308. lp.

Brcdajž, 360.—361. lp.

Bukmuiža, (Latgolā, vöcu — Bukhof), 460.—461. lp.

Bykow, (Radzivilu muiža Rēzeknes apr.), 504. v. sek. lp.

Carogröd, īdūmčto Gercika pi Daugovas, Latgolā), 526. v. s. lp

Dagda, (muiža un apdz. vīta Latgolā), 892. v. s. lp.

2. sējumā (1881):

Doblena, (pils un apr. Kurzemē), 63.—65. lp.

Dorpat, (Tārbata, piļsātas vēsture), 125.—131. lp.

Drycany, (muiža Rēzeknes apr.), 177.—178. lp.

Dubna, (Daugovas pītāka), 193.—195. lp.

Duxtegall, (muiža Rēzeknes apr.), 214.—215. lp.

Dyneburg, (bej. bruniniku pils, valokos Daugovpiļs vest., geogra

fisks un statistisks aproksts), 251.—255. lp.

Edwardoslaw, (muižaLatgolā), 314. lp.

Ejsaki, (muižaLatgolā), 319. lp.

Eisbachowo, (muiža Latgolā), 319. lp.

Eleonorhof, (muiža Latgolā), 342.—343. lp.

Eleonorwil, (muiža Latgolā), 343. lp.

Emilianowo, (muiža Latgolā), 353. lp.

Essenmujža, (muiža Latgolā), 357.—358. lp.

Esza, (azars Latgolā,Rēzeknes apr.), 360. lp.

Ewersmujža, (muiža Ludzas apr., saukta Cybla), 362.—363. lp.

Ewikszta, (latg.-Aivkste, upe, vöcu
— Ewstfluss), 363.—364. lp,

Feymanka, (upe Latgolā), 378. lp.

Feymahskie jezioro, (vocu — Fehmensee), 378. lp.
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Feymany, (muiža Rēzeknes apr.), 378. lp.

Feldhof, 380. lp.

Felicyanowo, 380. lp.

Fortunopol, 400. lp.

Franciszkopol, (muiža Latgolā), 401. lp.

Franopol, (muiža Latgolā),

Fraszki, (muiža Latgolā), 405. lp.

Fellin, (Vilandes piļsatas vesture, Igaunija), 425. —430. lp.

Gajgalowo, (muiža Latgolā), 442. lp.

Gajowo, (muiža Latgolā), 442. lp.

Galany, (muiža Latgolā), 444. lp.

Galmujža, (muiža Latgolā), 444. lp.

Garikolna, (muiža Latgolā), 498. lp.

Giertany, 565. lp.
Görne Wyszki, 720. lp.

Görnojasza, (muiža Latgolā), 721. lp.

Grawery, (muiža Latgolā), 799. lp.

Grodziszki, (muiža Latgolā), 845. lp.

3. sējumā (1882):

Hasenpoth, (Aizpute un A-s apriņķis Kurzeme), 42.—45. lp.

Hofzumberge, (Kūrzemē), 91.—93. lp.

Inflanty, (vest. apcerējums par bej. Livoniju), 278.—290. lp.

Katzdangen, (Kazdanga,muiža Kūrzemē), 911.—912. lp.

4. sējumā (1883):

Kirchholm, (Salaspils pi Daugovas, Vydzeme), 101.—104. lp.

Kojrany, (muiža Leitovā), 249.—251. lp.

Kokenhusen, (Kukanojs, valok
— Koknese, pils un bej. piļsāta pi

Daugovas, Vydzemē), 251.—254. lp.

Kolup, (muiža Daugovpiļs apr.), 295.—297. lp.

Koniecpol, (muiža Ludzas apr.), 331. lp.

Kownata, (Livon. ordeņa laika saukta vociski Kauen), 519.—520. lp.

Kraslaw, (pils pi Daugovas, Latgolā), 616.—619. lp.

Kraslawka, (Daugovas pītāka), 620. lp.

Krasnopol, (muiža Ludzas apr.), 631. lp.

Krože, (vēsturiska vīta Leitovā), 719.—721. lp,

Kryžbork, (vocu — Kreutzburg, Krystapils Latgolā, ordeņa laika

vēciski saukta ari Cruceborch), 769. lp.
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Kudep, (muiža un upe Ludzas apr.), 844.—845. lp.

Kurlandya, (vest. — ģeogrāfisks roksts par Kurzemi), 895.—921. lp.

5. sējumā (1884):

Lanckorona (vocu — Landskrone, muižu kompleksa vesture, Ludzas

apr.), 74.-75. lp.

Leonpol, (muiža un apdz. vīta pi Daugovas, Viļņas guberņa), 147. lp.

Liwowie, (lībīši Vydzemē un Kūrzemes zīmeļkrostā, vēst. roksts),

357. v. s. lp.

Lotysze (latviši, etnograf. roksts), 741. —750. lp.

Lucmujža, (muiža Latgolā), 462. lp.

Lucyn i powiat lucynski, (Ludza v. L. apriņķis, geograf., vest.,

etnograf.v. statistisks roksts), 462.—468. lp.

Luban, (Lubons, azars Latgolā), 769. —770. lp

6. sējumā (1885):

Malta, (upe un muiža Rēzeknes apr.), 80. lp.

Maryenhauz, (vocu — Marienhausen, Marnauze, Viļaka, muiža v.

apdz. pilsdrupas Ludzas apr.), 153.—156. lp.

Mizany, (muiža, latgaļu piļskolns, Rēzeknes apr.), 512. lp.

Murmelstein, (muiža Rēzeknes apr.), 810.—812. lp.

MurowanyDwör, (muiža Ludzas apr.), 812. lp.

Naudyskolns, (kolns Ludzas apr.), 933. lp.

Nereta, (upe Latgolā un muiža Kūrzemē), 955. lp.

7. sējumā (1886):

Neuenburg, (senatneja pils un muižu komplekss Kurzeme),
11.—14. lp.

Nurowga, (kolns Ludzas apr.), 312.—313. lp.

Oesel, (Suomu sola Baltijas jyurā), 396.—403. lp.

Osunica, (upe Drysas apr.), 742. lp.

Oswiejskie jezioro, (Osvejas, Zvejas azars Drysas apr.), 744. —745. lp.

8. sējumā (1887):

Piltyh i ziemia piltyhska, (Piltine un P. zemeKurzeme), 144.—147. lp.

Piöromont, (bej. piļs uz Vilijas upes krosta, pīdarēja bej. Leitovas

lelhercogistes generalregentamPioro), 184. lp.
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Polaga, (Palanga, apdz. vīta Kūrzemē), 707.—712. lp.

Polozk, (Polotska, piļsāta pi Daugovas), 714.—723. lp.

Popen, (apdz. vīta Kūrzemē), 783. lp.

Posin, (apdz. vīta u. muižu komplekss Ludzas apr.), 844.—846. lp.

Powermen, (muižu komplekss Leitovā), 886.—888. lp.

9. sējumā (1888):

Prezma, (muiža Rēzeknes apr., ordeņa laika saukta vociski —

Pressmen), 37.-38. lp.

Radopol, (muiža Rēzeknes apr.), 434. lp.

Rajpol, (apdz. vīta Ludzas apr.), 499. lp.

Ražno, (Raznas azars Rēzeknes apr., pi Mokuņu kolna, vocu —

Wolkenberg), 574. v. s. lp.

Resenmuische, (ordeņa laika vociski saukta Resen), 632.—633. lp.

Rosentowo, 633. lp.

Rosica, (muiža Latgolā), 755. lp.

Roskosz, (muiža Latgolā), 757. lp.

Rožanow, (muiža Ludzas apr.) 857. lp,

Rudzaty, (muižaD-piļs apr.), 947. lp.

10. sējumā (1889):

Rundany, (muiža Ludzas apr.), 13. lp,

Runtort, (muiža Ludzas apr.), 15. lp.

Ruskul, (muiža Ludzas apr.), 16. lp.

Ruszona, (muiža un azars Daugovpiļs apr.), 40.—41. lp.

Rykopol, (muiža Rēzeknes apr.), 91. lp.

Rykow, (muiža Rēzeknes apr.), 91. lp.

Rzežyca, (vocu — Rositten, upe, pilsdrupas, R. piļsāta), 158.—167. lp.

Ryga, (vöcr — Riga, Reigas piļsāta), 176.—187. lp.

Saryanka, (Daugovas pītāka), 329. lp.

Slupi Rog. (vocu — Sabbenhorn, latv.
— Staburogs, klints pi Dau

govas, Kurzemes krosta), 859. lp,

11. sējumā (1890):

Stary zamek, (muiža unsenejais piļskolns Latgolā), 275. lp.
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12. sējumā (1893):

Warklany, (vocu — Warkland, pils, muižu komplekss un apdz. vī-

ta Latgolā, pīdarēja Reigas archiveiskupam), 956.—958. lp.

WIELKA ENCYKLOPEDYA POWSZECHNA ILUSTROWANA,

Warszawa:

Dagda, (muiža un apdz. vīta Daugovpiļs apr.), T. 14 (1895),

963.-964. lp.

Doblena, (vocu — Doblen, pils Kurzeme), T. 15/16 (1895),

647.—650. lp.

Dorpat i universytet dorpacki 1802—1891, T. 15/16, 859.-864. lp.

Dubbeln i jego otoczenie, (vocu — Dubbeln, D. un tos apkortne),

T. 17/18 (1897), 188.—190. lp.

Dyament, (vocu — Dünamünde, latv. — Daugovgriva), T. 17/18,

416.—418. lp.

Dyneburg, (vöcu — Dünaburg, Daugovpiļs v. tös vēsture), T. 17/18

(1897), 699.—702. lp. Turpat par Latgolas (Inflantij as,Livonijas)

veiskupim, rezidējušim Daugovpili laikā nu 1685.—1778., par

Latgolas hercogistes voi vaivodistes seimelim (Landtage), nū-

tykusim Daugovpili laikā nu 1677.—1772. g.

Eck, Jan (1486—1543), (Lutera reformācijas lelokais pretinīks), T.

17/18 (1897), 774.-775. lp.

Eck, Mikolaj, (Nikolajs Eks, Reigas birģermeistars, 1541.—1623.),

T. 17/18.

Eben, Jan, zaltkaļs Reigā, T. 18, 4. lp.

Edwal, (vocu — Edwahlen, pils v. muiža Kurzeme), T. 17/18, 798. lp.

Eltza, Robin von, (Livonijas ordeņa mestrs), T. 19, 203. lp.

Elisabeth Magdalena, (Kūrzemes hercogīne), T. 19, 232. lp.
Elisabeth Sophie, (Kūrzemes hercogīne), T. 19, 232.-233. lp.

Ernestyni, (politiska partija Kūrzemē 18. g. s.), T. 20, (1898),

538.-539. lp.

Ezel czyli Ozylia, (Suomu sola), T. 20 (1898), 934.-937. lp.

Falknow czyli Falkenawa, (cistercišu apcitynots klusters Livoni-

jā), T. 21 (1898), 6.-7. lp.

Farensbach, Jerzy, (vocu — Georg von Farensbach, Casu vaivods),

21. sēj. 1898. g. 66.-69. lp.

Fellin, (Vilande, pilsdrupas v. piļsāta Igaunija), T. 21 (1898),

178.—182. lp.
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Ferdynand,(Kūrzemes hercogs F. Ketlers), T. 21 (1898), 248.—251. lp.

Fiffhusen, (Reigas archiveiskups F.), T. 21 (1899), 372.-373. lp.

Fryderyk Kettler, (Kūrzemes hercogs F. X.), T. 23(1900), 378.—379. lp.

Fryderyk Kazimierz, (Kūrzemes hercogs F. X.), T. 23 (1900), 379. lp.

Fryderyk Wilhelm, (Kūrzemes hercogs F. W.), T. 23 (1900),

379.—381. lp.

Fürstenberg, Wilhelm, (Livonijas ordeņa mestrs), T. 23 (1900), 404. lp.

Gadebusch, F. X., (Livonijas vēstures pētnīks), T. 23 (1900), 468. lp.

Goldynga, (vöcu — Goldingen, Kuldiga, piļsāta Kūrzemē), T. 25

(1900), 322.-324. lp.

Grass, Karol Gotard, (Livonijas gleznotojs un dzejniks, Fridricha

Šillera draugs), T. 26 (1900), 653.-654. lp.

Hehn, Wiktor, (Baltijas 19. g. s. izgleitötökais cylväks), T. 28 (1901),

564.-565. lp.

Henryk zwany Lotyschem, (Henriks, Livonijas kronists), T. 28

(1901), 744.-745. lp.

Hülsen, von, (Latgolas muižinīku dzymta. Tös īvārojamokos per-

sonas teik zamök pīmynātas), T. 30 (1902), 616.—620. lp.:

Dydryk Hylzen, (vöcu — Diederich vonHülsen), 1559. g. sajēme nu

L. ordeņa mestra W. Fürstenberga zemes īpašumu Dagdu (vöcu —

Dageten).

Jan Franciszek, (vocu — Joh. Franz v. H), Kurzemes hercoga kanc-

lers 1682.—1698. g.).

Fryderyk, (vöcu — Friedr. v. H.), īprīkšejo dāls, starosta Kandovā.

Jerzy Konstanty, (vöcu — Georg Constantin v. H, kēn. Augusta 2.

kambarkungs un Viļakas (Marienhausen) starosta, dz. 1673. g. Dag-

dā, miris Dancigā 1737. g.).

Jerzy Miķolaj, (vöcu — Georg Nicolaus v.H.), dzimis Dagdā 1692. g.,

miris Varšavā 1775. g. Boltkrīvijas veiskups un Osvejas īpašnīks.
Jan August, (vöcu — Joh. August v. H), īprikšejo veiskupa bröls,

dz. Dagdā 1702, miris 1767 Varšavā, Viļakas starosta, vaivods Min-

skā, vairöku bruninīku muižu montötöjs Latgolas hercogistē, Bolt-

krīvijā, Leitovā, Pūlijā un Pomeranijā, sacerējis Inflantijas vēsturi:

Inflanty w dawnych swych, y wielorakich až do wieku naszego

dziejach, ... w Wilnie (1750), 4° 2 + 6 + 414 + 57 lp.

Jozef, (vöcu — Joseph v. H, īprīkšejo dāls, dz. Dagdā 1736. g., m.

Romā 1786. g., vaivods Minskā, darbeigs politiķis. Ar testamentu

jys atvēlēja vairökus miljonus labdareigim mērķim.)

Justynian, (vocu — Justinianus v. H., īprīkšejo broļs, starosta Vi-

ļakā, Dagdas muižas montötöjs. Ar jū izabeidze Hylzenu, sauktūs

Eckeln, pūliskais nūzorojums).
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Inflanty, (Livonija, zeme, tauta un pagotne), T. 30 (1902),

958.-965. lp.

Inflanty polskie, (Latgolā), T. 30 (1902), 962.-965. lp.

Inflanty szwedskie, (Livonia svecica, Vydzemej, T. 30 (1902),

965.—000 lp.

Jakob, (Kurzemes hercogs Jakubs, ar jo portretu), T. 31 (1902),

420.—429. lp.

Jalowiecki, Josef, (kanonīks, rakstejis par Latgolas etnogrāfiju, sa-

cerējis dzīsmes latgalim, Kröslovas semināra pādejais rektors, ar jā

attālu).

Kalendarzowe zaburzenia, (kalendāra namiri Reiga 16. g. s.) T. 33

(1903), 407.—409. lp.

Karol Saski, (Saksijas Kārlis, Kurzemes hercogs, 1758.—1763.), T. 34

(1903), 941. lp.

Karolini, (politiska partija Kūrzemē 18. g. s.), T. 34 (1903), 964. lp.

Kelch, Krystyan, (vöcu — Christian Kelch, Livonijas vēsturnīks),
T. 35 (1904), 318.—320. lp.

Kettler, Gotard, (pyrmais Kurzemes hercogs), T. 35 (1904),
393.-396. lp.

Kettler, Aleksander, (Kurzemes hercoga Jakuba dais), T. 35 (1904),
396.-397. lp.

Keyserling, Aleksander hr., (Dorpatas möceibu apriņķa kurators),

T. 35 (1904), 464. Ari īkš: Russkaja Starina, 117 (1904), 359.—370. lp.

Kirchholm, (Salaspils un tös īpašumi), T. 36 (1904), 521.—525. lp.

Klinger, Fryderyk Maksymilian, (Dorpatas kurators), T. 36 (1904),
727.-728. lp.

Kojrany w okolicach Wilna, (Kojranu pils Viļņas apkortne), T. 36

(1904), 978.-988. lp.

Kokenhuza, (vöcu — Kokenhusen, latv.
— Kükanöjs, vālok Kok-

nese, pils un piļsāta pi Daugovas, tös vēsture, ar attālu), T. 36 (1904),
996.-998. lp.

Korff, Jan Albert, (Kurzemes diplomats un izgleitots veirs 18. g. s.),

T. 38 (1905), 978. lp.

Kryzbork w Inflantach polskich, (vöcu — Kreuzburg, latv. Krysta-

piļs, Krystpils, pils un muiža Latgolā), T. 41—42 (1908), 238

Krože, (Leitovā, vēst. geogr. roksts), T. 41 (1908), 153.—157. lp.

Krūdener, Barbara Julia (baronine dzymuse Vietinghof), T.41 (1908),
165.—166. lp.

Kurlandya, (Kurzemes vestures porskots), T. 42, (1908), 519.—524. lp.

Landskorona, (īpašumi Latgolā), T. 42 (1909), 923. lp.

Launitz, (Baltijas vesturnīks), T. 43 (1909), 20.—21. Lp



341

Lehrberg, (Baltijas vesturnīks) T. 44 (1909), 144.—145. lp.

Leonpol, (pils un muižu komplekss pi Daugovas), T. 44 (1909),

216.—217. lp.

Liwowie, (lībīši, tauteņa Latvijā), T. 44 (1909), 658.-659. lp.

Lieven, Kzral, (grafs, nu 1826. g. hercogs, Dorpatas kurators, nu

1828 izgleiteibas ministrs), T. 44 (1909), 441. lp.

Lohmüller, Jan., T. 44 (1909), 705.—706. lp.

Lossius, J., T. 44 (1909), 758. lp.

Loudon, Ernst Gideon, (Austrijas feldmaršals, dzimis Livonijā

1717. g. 2. febr., miris 1790. g. 14. jul. Moravijā), T. 43 (1909),

15.—16. lp.

Lüdinghausen — Wolff, Friedrich Georg, (Leiksnas un Neicgaļa

īpašnīks, ķeizara Leopolda 1. dvēseles kūpējs). T. 44 (1909), 846. lp.

Lotwa, (Latvija), T. 45 (1910), 37.-38. lp.

Lotysze, (latvīši), T. 45 (1910), 38.—41. lp.

Luban, (Lubona azars Latgolā), T. 45 (1910), 59. lp.

Lucyn, (Ludza, piļsāta Latgolā). T. 44 (1909), 842.-844. lp.

WIELKA ENCYKLOPEDYA ILUSTROWANA, 2. sērija:

Napiersky, Dr. Karol Edward, (N. ir pētejis un publicējis dorbus un

dokumentu kröjumus par Baltijas vēsturi), T. 1 (1903), 130.—131. lp.

Neuman, Wilhelm, Dr., (architekts, mökslas vēsturnīks), T. 2 (1903),

546. lp.

Nerger, Johann Gottfried, (Kurzemes izgleitota persona 18. g. s.),

TV 2 (1903), 472.-473. lp.

Nettelblatt, Christian, (Kurzemes vesturnīks, dz. 1696 — m. 1775),

T. 2 (1903), 522. lp.

Neuenburg, (pils Kūrzemē), T. 2 (1903), 529.-534. lp.

Nyenstede, Franciscek, (Reigas birģermeistars), T. 3 (1904)

437.-439. lp.

Osenbrügen, Dr. jur. Eduard, (prof, un Tarbatas universitātes rek-

tors), T. 6 (1907), 685.-688. lp.

*

Uz prīšku asmu snēdzis G. Manteifeļa rokstus un ari

atstöstejumus un vērtējumus par cytu personu dorbim. Tī

šeit ir sakörtöti pēc laikrokstim (alfabēta körteiba) un

kotrā laikrokstā sakörtöti pēc drukēšonas godim. Lai iza-



342

vaireitunu atkörtöjumim,seit ir izlaists vairums rokstu, kas

ir nūdrukoti laikrokstūs un vālok atsevišķu grömotu voi

brošūru veidā. Tī ir jau uzdūti šymā rokstā īprīkš. Ir iz-

laisti laikrokstūs G. M-a roksti, kuri zeimejäs uz muzyku,
svešom tautom un zemēm un jūs personom voi literatūru.

ATENEUM, Warszawa:

1894, 9, 308—324:

Pierwiastki cywilizacyi nad dolna Dzwina. (Te par vöcu kolonijas

darbeibu nu 12—16. g. s.). — Sys pat roksts ir pördruköts ari īkš:

Echo Literackie, 1898, nr. 24.

1897,T. 85, 557—564:

Z inflanckiej literatury naukowej. Te ir 3 referāti par vestures, tī-

seibu vēstures un dobas zineibu literatūru, zeimejūtīs uz Livoniju.

BIBLIOTĒKA WARSZAWSKA, Warszawa

1885, 10, 1—23:

Rzut oka na piesni gminne lotewskie. (Ocu metiņs uz lat-

vīšu tautas dzīsmem).

1888, 10, 118—125:

Recenzija: Grundriss einer Geschichte der bildenden Künste in

Liv-, Est- und Kurland vom Ende des 12. bis zum Ausgang des 18.

Jahrhunderts von Wilhelm Neumann; Reval 1887, 181 lp., 80 attāli.

1897, T. 4, 534—543:

Wolkenbergw Inflantach. Archeologisks un vēsturisks roksts.

1902, T. 1 (245), 167—173:

Dzialalnošč naukowa Dr. Antoniego Buchholca.

1904, T. 1:2 (253), 340—366:

Echa z wystawy heraldycznej w Mitawie. — Par šu pat izstodi iz-

nöce atsevišķs roksts: Wystawa heraldyczna w Mitawie; 1904.

1904, T. 4:2, 381—387:

Pīzeimes Piltenes apgobola vēsturei, sakarā ar reformeitūs möcei-

töja Kazimira Kurnatovska disertāciju: Georg Friedrich, Mark-

graf von Brandenburg und die Erwerbung des Bistums Kurland;

Erlangen 1903, 8 °, 82.

1907, T. 4:2, 348—356:

Dzialalnošč naukowa D-ra Augusta Bielensteina (1826—1907).
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BIESIADA LITERACKA, Warszawa:

1901, nr. 33 v. 34, 125—128, 144—146:

Wystawa jubileuszowa w Rydze (1201—1901).

1901, 52, nr. 47, 48 un 50:

Genialny lennik Polski, kartka z dziejöw Kurlandyi. Ar 3 att.

KLOSY, Warszawa:

1877, T. 25, nr. 643:

Przyczynek do historyi rodu Tyzenhauzow.

1885, T. 41, nr. 1054, 164—167; nr. 1055, 180—192:

Ruine i przeszlcšč warowni Felinskiej. (Vilandes drupas un ašņai-

nö pagātne.)

1886, 42, nr. 1092:

Zamek Kruzbork w gubernii Witebskiej:

1887, 45, nr. 1166, 275—280:

Ruiny i przeszlošč Kokenhuzy. Ar 1 att.

KRAJ, Piterburgas puļu nedēļas laikroksta:

1900, nr. 4—6, 52—55, 69—72, 87—90:

Z dziejöw tumu ryzskiego. (Nu Reigas Moras bazneicas vestures.)

1900, nr. 34, 36; 457—459, 487—490:

Kartka z dziejöw Dorpatu i Revla.

1901,20, nr. 13, 157:

Arved Poorten. (Te par šo Reigas skotuves mokslinīka dzeivi.)

1901, nu. 39, 455—458:

Uroczystosci jubileuszowe w Rydzie 1201—1901. Roksta ir 4 attali.

1902. nr. 8, 92:

Poswiecienie kamienia wegielnegopod kosciöl Sw.Alberta w Rydze.

1903, nr. 19, 7—9:

Dzwinsk. (Roksta satura par Daugovpiļs vēsturi un bej. komtureju.)

KRONIKA RODZINNA, (Varšavas nedēļas laikrokstā):

1903, nr. 26, 606—607:

O dzielalnošci naukowej s. p. biskupa Kossowskiego w Dorpacie.
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1904, nr. 3:

Kosciöl sw. Alberta w Rydze.

1904, nr. 31—39:

Z dziejöw kosciola w Inflantach i Kurlandyi w wiekach 16.—20.

Roksts ogrök nūdrukots kš: Kwartalnik Historyczny, 1902, 401—428

un ari nūdrukots atsevišķi 1905. g.

KWARTALNIK HISTORYCZNY:

1890, 759—760:

Atst: W. Neumann, Die Ordensburgen im sogenannten Polnisch-

Livlande; īkš: Mittheilungen a. d. livländ. Gesch., Bd. 14, 299—323.

1890, 760—767:

Rec: Die Annalen des Jesuiten-Collegiums in Riga 1604—1618 von

L. Napiersky; īkš: Mittheilungen a. d. livländ. Gesch., Bd. 14,
364

—
386.

1891, 140—146:

Ree: W. Neumann, Grundriss einer Geschichte der bildenden

Künste in Liv-, Est- und Kurland; Reval 1887, 181 lp., 80 attāli.

1891, 146—147:

Atstostejums: W. Greiffenhagen, Polnische Wirthschaft in Livländ;
īkš: Baltischen Monatsschrift, Bd. 34, 637—670, 721—740.

1891, 149:

Atst.: Richard Hasselblatt, Kirchliche Einnahmen in Altlivland;

īkš: Baltischen Monatsschrift, 1891, Bd. 35, 169—185.

1891, 5, 149—150:

Atst: Georg Tathlef, Der Fall Wendens; īkš: Bait. Monatsschrift,

1891, Bd. 35, 388—427.

1891, 672—674:

Rec: L. Arbusow, Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kur-

lands, Mitau 1890, 192 lp., 1 karte.

1891,5, 899—902:

Ree: Bodeckers Chronik Livländischer und Rigascher Ereignisse

in den Jahren 1593—1638, ... bearb. von L. Napiersky; Riga 1890,

B°, 19+ 158.

1892, 6, 591—603:

Ree: Stephanie Ulanowska, Lotysze Inflant polskich; īkš: Samm-

lung der Krakauer anthropologischen Commission; Krakow, 1891,

15, 181—282.
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1892, 6, 827—831:

Rec: Anton Buchholtz, Goldschmiedearbeiten in Livländ, Estland

und Kurland; Lübeck 1892, Imperial-Folio, 24 lp., 26 taf.

1893, 7, 100—101:

Ree: W. Neumann, Das mittelalterliche Riga; Berlin 1892, Fol.,

6 +58 lp. — Te par ceļtnlceibas vēsturi.

1893, 7, 150—157:

Rec: Ernst Seraphim (Fellin) und August Seraphim (Mitau), Aus

Kurlands herzoglicher Zeit, zwei Fürstengestalten des 17. Jahrhun-

derts; 1892, 8 °, 248 lp.

1893, 7, 471—476:

Ree: Die städtische Profanarchitektur der Gothik, der Renaissance

und des Barocco in Riga, Reval und Narva; 36 Tafeln in Licht-

druck vonJ. Nöhring, 30 Seiten Text von C. Löwis of Menar; Lü-

beck 1892, Imp.-Fol.

1893, 7, 476—478:

Ree: W. Weryha, Podania lotewskie; Bibliotēka Wisly, Warszawa

1892, 10, 12 °, 227 lp.

1893, 7, 643—644:

Ree: Werke der mittelalterlichen Holzplastik und Malerei in Liv-

länd und Estland, von W. Neumann (Text) und Joh. Nöhring (23

Taf.); Lübeck 1892, Imp.-Fol., 14 lp.

1894, 8, 322—324:

Ree: Christoph Berens, Das älteste Kirchenbuch der Stadt Riga;
īkš: Mittheilungen aus der livl, Gesch., Riga 1893, Bd. 15,52.-84. lp.

1894, 8, 348:

Ree: Theodor Schiemann, Des Pfalzgrafen Georg Hans Anschlag
auf Livländ, Aktenstücke aus dem geheimen Staatsarchiv zu Ber-

lin, aus den Jahren 1578—1579; īkš: Mittheilungen a. d. livl. Gesch.,
Bd. 15, 117—159.

1894, 8, 349—350:

Ree: Akty i pisma k istorii baltijskago voprosa v 16. i 17. stoleti-

jach; vyd. G. W. Forsten. I—2, St. Petersb. 1889—1893.

1894, 8, 350—351:

Pīzeimes par: Lučickij, Krestjane i krestjanskij vopros v Lifljan-
dii v 16. i 17. vekach; īkš: Čtenija v istor. obščestve Nestora Leto-

pisca, Kniga 5: 1, 15 u. Sek., Kiew 1891.

Piz.: Popytki krestjanskoj reformy v Lifljandiji v 17. veke; ikš: Se-

vernyj Vestnik, 1894, Nr. 2:2.
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1894, 8, 351—352:

Rec: Astaf von Transehe-Roseneck, Gutsherr und Bauer in Liv-

länd im 17. und 18. Jahrhundert; Strassburg 1890, 8 °, 265, 3 kartes.

1895, 9, 327—328:

Rec: Fr. Keussler, Das livische und lettische Dünagebiet und die

Fürsten von Polozk, Gercike und Kokenhusen am Ausgang des 12.

und zu Beginn des 13. Jahrhunderts; īkš: Mittheilungen a. d. livl.

Gesch., Bd. 15, I—sl.

Turpat:

Fr. Keussler, Beziehungen russischer Fürsten zu den Eingeborenen

der gegenwärtigen Ostseeprovinzen im 12. und 13. Jahrhundert;
īkš: Sitzungsberichten der Gesellschaft für Gesch. u. Alt. d. Ostsee-

prov. a. d. J. 1891, 116—119.

1895, 9, 344:

Rec: E. Seraphim, Herzog Wilhelms Exil und Ende; ikš: Baltische

Monatsschrift, Bd. 39, 513—531.

1895, 9, 344—345:

Atst.: A. Seraphim, Ueber Auswanderungen lettischer Bauern aus

Kurland nach Ostpreussen im 17. Jahrhundert; ikš: Altpreussische

Monatsschrift, Bd. 39, 317—331.

Atst: O Lotyszach. Te par A. Bielenšteina grömotu Die Grenzen

des lettischen Volksstammes u. d. lett. Sprache in der Gegenwart

und im 13. Jahrhundert; St: Petersb. 1892, 4°, 16+ 548.

1896, 10, 882—892:

Rec: E. Seraphim, Geschichte Liv-, Est- und Kurlands; Bd. I—2,1—2,

Reval 1895 u. 1896.

1897, 11, 135—138:

Ree: Prof. Oswald Schmidt, Rechtsgeschichte Liv-, Est- und Kur-

lands; Dorpat 1894, B°, 8 + 403. īkš: Dorpater juristische Studien,

Bd. 3: 2—3.

1898, 12, 495:

Atst. par gromotas Memoires de Charles Heyking izdavumu vocu

volūdā un Kraushaara referātu par tū.

1902, 16, 327—329:

Atst: Liv-, est- und kurlandisches Urkundenbuch,2. Abt., 1. Bd.

(1494—1500); Riga — Moskva, 1900.

1902, 329—331:

Ree: L. Arbusow, Die im deutschen Orden in Livländ vertretenen

Geschlechter; īkš: Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphra-

gistik pro 1899, Mitau 1901, 27—136.
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1902, 81—84:

Rec: E. Niewiadomski, Atlas do dziejöw Polskich .. .podlug najlep-

szych zrodel (Lelewel, Korzon, Paplonski, Topolnicki, Babirecki,

Droysen, Dobriakow); Warszawa 1899, 4°, 15 lp.

1902, 401—428:

Z dziejöwkošciola w Inflantach i Kurlandyi.

Rec: Eduard von Frick, Neuen Kurländischen Güter-Chroniken.

Mitau 1900, 299 lp., püykumi 144 lp.

1906, 20, 376:

Z inflanckiej literatury historicznej.

1907, 21, 508—519:

Rec: V. Novodvorskij (puļs),Borba za Livoniju meždu Moskvoju

i Rečju Pospolitoju. S. Petersb. 1904, B°, 303 +49 lp.

1908, 22, 711:

Rec: L. Arbusow, Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kur-

lands. 3. Aufl., Riga 1908.

1909, 23, 635—641:

Rec: Die lettische Revolution mit einem Geleitwort von Pr. Dr.

Schiemann. I—2, Berlin 1906/07.

1910, 24, 619—622:

O zrodlach do dziejöw Rzpltej w ryskiem Archiwum miejskim

(1560—1674).

KWARTALNIK LITEWSKI:

1910, 2, 29—39:

Z dziejöw starostwa Marienhauskiego. 1 karte un 3 att.

Ksie.ga pamiatkowa, poswiecona pamieci Adama Mickiewicza

1798—1898; Warszawa (1899) 1900, 106—261: G. Manteufel, Lotwa i

jej piesni gminne, (Latvija un jös tautas dzīsmes).

MAGAZIN DER LETTISCH-LITERARISCHEN GESELLSCHAFT:

1892, 19: 2, 90—93:

Rec: E. Wolter, Materialy dlja etnografii latysskago plemeni Vi-

tebskoj gubernii; S. Petersburg, 1890, B°, 14+ 385.

MIESIEGZNIK HERALDYCZNY, Lwow:

1910. 1—12; 1911,Nr. 1—12:

O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanc-

kich. 1 att. nu Brunovas kopim, Bauskas apr. Sys roksts ir nūdru-

kots atsevišķi Ļvovā 1912.4ū.
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NEUE ZEITUNG FÜR STADT UND LAND :

1879, Nr. 91:

Ein Protest. Pordrukots ari ikš: Revaler Zeitung, Deutsche Mos-

kauer Zeitung u. c.

PRZEGLAD HISTORICZNY, Warszawa

2 (1906), 126—142, 259—271:

Z inflanckiej literatury historicznej.

4:2 (1907), 181—190:

Pierwotni krajowcy prowincyj nadbaltyckich, .

PRZEGLAD KATOLICKI :

1880, nr. 4, 56—58:

Sprostowanie o Inflantach.

PRZEGLAD POWSZECHNY :

1884, janv., 18—47:

Lucyn w Inflantach, G. M. te ir izmontojis leidz tam veļ napubli-

cātus olūtus par Ludzas pili.

1884, T. 3, 218—225:

Neuenburgw Kurlandyi.

1896. janv., T. 49, 34—52:

Jakub, ksiaze kurlandski i jego nastepcy.

1896,T. 51, 197—220:

Przewroty w dziejach ksiestwa Kurlandzkiego 18. wieku.

1896, T. 52, 285—294:

Rec: E. Seraphim, Geschichte Liv-, Est- und Kurlands; 2 Bde., Re-

val 1895 u. 1896. 1 karte.

1897, T. 53, 108—111:

Atst: Dr. Eduard Lehmarm, Flora von Polnisch-Livland und der

angrenzendenFlorgebiete; Dorpat 1895, B°, 432 lp., 1 karte.

1897, T. 53, 111—114:

Ree: Prof. Oswald Schmidt, Rechtsgeschichte Liv-, Est- und Kur-

lands; Dorpat 1894, B°, 8+403 lp. — īkš: Dorpater juristischen

Studien, Bd. 3: 2—3.

1901, T. 71, 224—236:

Przyczynek do dziejöw košciola w Inflantach i Kurlandyi
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PRZEWODNIK NAUKOWY I LITERACKI, Lwow:

1901, 34—44:

Dyaryusz poslow inflanckich z r. 1561
... (Te Livonijas ordeņa

mestra syutnu sarunas Kenigsbergā 1561. g. septembrī.)

1903, jan.-aug:

Pamietnik 1-go zjazdu historyköw polskich imienia Jana Dlugosza

z r. 1880. Rozdzial lv — Šo dorba ūtro daļa iznöce grömotas veidā

Ļvovā 1903. g., 107 lp.

1906, 28—40, 126—137:

Birže litewskie.

RIG. TAGEBL. KUNSTBEILAGE :

1909, nr. 4:

Jelagin, J. P., (1725—1794) (krīvu dižciļteigais un jo 3 portreti Rei-

gas mökslas muzejā).

RIGASCHEN ZEITUNG, Rīga:

1872, nr. 253:

Die Arbeiterunruhen in Krähnholm.

1878,nr. 110:

Die Wolkenburg auf dem Wolkenberge in Polnisch-Livland. Šu

rokstu autors ir nūlasejis īkš: Gesellschaft für Geschichte und Al-

terthumskunde der Ostseeprovinzen. Tys pa daļai nūdrukots ari

īkš: Sitzungsberichte d. Ges. f. Gesch. u. Alt. d. Ostseeprov. Russ-

lands, Riga 1884, 61—65.

1880, nr. 108 u. 118:

Die Dlugossus-Feier in Krakau.

1880, nr. 125:

Noch etwas vom ersten polnischen historischen Congresse in

Krakau. Beilage.

1882, nr. 259:

Bemerkungen über die Vorschriften der Presse in Betreff der pol-
nisch-livländischen Letten. Šū īvodrokstu publicists Jūlijs Eckardts

ir pördruköjis Hamburger Correspondenten,reita izdavumā 1882. g.

25. novembrī ar vērsrokstu: Russische Sprach- und Schriftverbote,

pi kam moldynojusi pīzeimāts, ka sys roksts sajimts nu Pīterbur-

gas.
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1885, nr. 62:

Frau Marie Przezdziecka, geb. Tysenhaus, und die Arbeiten in der

s. g. Braut-Capelle des Rigaschen Doms. Roksts paraksteits ar E. B.

ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO:

1909, 59—64:

Podanie Lotwy, dotyczace jeziora Lubānu w Inflantach polskich.

ROCZNIK TOWARZYSTWA PRZYJ. NAUK POZNANSKIEGO.

1906,T. 32:

Bibliografia inflancko-polska. Obejmuje dziela traktujace o Inflan-

tach polskich
...

1567 — 1905.

SITZUNGSBERICHTEN D. GESELLSCH. F. GESCH. U. AL-

TERT. D. OSTSEEPROVINZEN RUSSLANDS:

1877—1881 (Riga 1884), 61—65:

Die Wolkenburg auf dem Wolkenberge in Polnisch-Livland.

1897, nr. 268 un 1898, 143—148:

Bericht über die in Bonifacow in Polnisch-Livland im August 1897

entdeckte Grabstätte der alten Lettgallen aus dem 8. und 14. Jahr-

hundert. Sys roksts irpördruköts īkš: Rigaer Tageblatt, 1897, 28. Nov.,

Rigaschen Rundschau, 1897, 29. Nov. un īkš Düna-Zeitung, 1897,

4. dec.

Skrējlopa: Motive zu einem Projecte für die Gründung einer Me-

liorationsbank in den nordwestlichen Provinzen. Te G. M. vāciski

ir pārstrādājis īcērkņa sanöksmes daleibnīka Jelenska pūlu volūdā

izdareitu uzmatumu.

SLOWO, Varšavas dīnas laikroksta:

1883, nr. 179, 181, 183, 184, 188, 189, ±91, 194:

O wystawie historycznej w Rydze. H. Diederichs soka, ka sys roksts,

īsīts kūpā ar izstödes katalogu, asūt Krakovas, Poznaņas, Drezdenes,

Dorpatas un Reigas pilsātas bibliotekös.
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1886, 25. 5., nr. 115:

Wspomnienieposmiertne o s. p. Onufrym Uzulinskim.

1886, nr. 147—158:

O wystawie historycznej w Mitawie.

TYGODNIK ILUSTROWANY, Warszawa:

1901, nr. 35:

Z zabytköw katolickich i polskich tumu ryzskiego. —

(Reigas Moras bazneicas katoļu un puļu laiku piminekli).

1910, nr. I—2. — 1910, nr. 7:

Jezioro Luban w Inflantach polskich. 1 karte.

TJpominek, ksiažka zbiörowa na czešč Elizy Orzeszkowej 1866—1891;

Krakow et St. Petersburg 1893, 4°, 400—405: G. Manteuffel, Zydzi

inflancy.

WIEK, Warszawa:

1885, 13, nr. 56:

Canonicus Joseph Jalowiecki, 1817 —1885.

Z OKOLIC DZWINY, 1912:

Nieco z dziejöw dawnego Ksiestwa Inflanckiego ..

ZIEMIA :

1910, T. 1, nr. 27, 29, 30, 33—36:

O zamkach polsko-inflanckich. Roksts ar 14 attalim par Latgola
asušom ordeņa pilim.

1910, T. 1, 788—790. N. 50:

Lipa chodkiewczowska w Rudawu. Roksts ar 3 attalim par pimiņu
uzvarai pi Salaspils (Kirchholm) 1605. g.

*

Gustavs Manteifeļs ir sarakstejis leloku vesturysku
dorbu par bej. Inflantijas (Livonijas) zemem. Sys dorbs
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leidz šam nav bejis nūdrukots. Dorbs ir sasaglobojis pec
Ūtrē pasauļa kara rūkroksta veidā un saucās:

ZARYSY Z DZIEJÖW KRAIN DAWNYCH

INFLANCKICH

czyli

Inflaut wlosciwych (tak szwedzkich jako i polskich),

Estonji z Ozylia, Kurlandji i Ziemi Piltynskiej, podlug

ostatnich bada« zrodlowych

napisal

Gustav Manteuffel.

Tulkojumā dorbs saucās: Pīzeimes par senejös Inflantijas
zemu vēsturi, voi sevišķi Inflantijas (kai zvīdru, tai ari pū-

ļu), Estonij as unSuomusolas, Kūrzemes un Piltines zemēm,

saskaņā ar atlykušūs olūtu pētejumim uzraksteja Gustavs

Manteifeļs.
—T_.

Uz rūkroksta nav mynäts goda skaitlis, kurā dorbs

byutu bejis nūbeigts. Reigā 1906. godā izdutā G. Manteife-

ļa dorbubibliogrāfijā H. Diederichs soka, ka šys dorbs ir

nūbeigts. Maņ beja izdeveiba īpasazeit ar šū G.

M-a Pīzeimu rūkrokstu pēc piļneigas mikrofilmas.

Pīzeimes ir uzraksteitas lelā 4 0 formātā, divi daļēs. Kotrai

daļai ir sovs loppušu skaitejums; prīkšvērds ir I—VII lp.,
l-ē daļa ir īdaleita pīcēs grēmotēs, un kotra nu torn ir īda-

leita apakšnūdaļēs, kas kūpā uzraksteitas uz 350 lp. 2-ē

daļa ir īdaleita četros grēmotēs ar apakšnūdaļom un kūpā
ar pilykumim aptver 449 lp. Pīzeimem ir pīvīnētas ari 5

vēst. kartes un daudzi foto attāli.

Lai lobök ipazeistynötu ar šū G. Manteifeļa dorbu:

Zarysy z dziejöw kram dawnych inflanckich, tod šam nū-

lyukam pasnādzu šeit zamēk poša autora uzdūtū satura

rödeitöju tulkojumā.
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Pīzeimu par senejos Inflantijas zemu vēsturi satura rodeitöjs:

Vcrsroksti

Prīkšvērds

Lopaspuses
I—VII

Pyrmo daļa.

Senejos Inflantijas naatkareibas laiki.

Cvods. 1— 12

Pyrmö grömota.

bitumu kolonijas sokumi Baltija.

I. nudaļa. Inflantijas atklošona. Veiskupi:
Meinards un Bertolds. 15— 24

l. nūd. Alberta I—ö darbeibā. Kolonijas eistais laicei-

gais reikötöjs. Bruninīku Zübynbrölu ordeņa (Fratres

militiae Christi de Livonia) nudybynösona. Ordens pīaug

spākā. Dāni Estonijā. Pāvesta legats Modenas Vilhelms.

Alberta I—ö növe. 25— 44

3. nud. Veiskups Nikolajs 1. Pavesta vicelegata Ainas

Baldvina darbeibā. 45
—

54

L nūd. Zübynbrölu bruninīku ordeņa pagrymšona. In-

flantijas krystnešu bruninīku ordeņa (Fratres domus

Teutonicorum per Livoniam) nüdybynösona 1237. g. 55— 62

Utro gromotā.

Inflantijas krystnesu bruninīku ordeņa ceiņa ar vītejim

veiskupim un archiveiskupim.

1. nūd. Ordeņa ceiņa 13. g. symtā. 63— 76

l. nūd. īkšejūs ceiņu uzllsmöjums. Lelkungs Giedymins. 77— 94

3. nūd. Archiveiskupu Reigas īkarošona. Estu namīri

1343. g. Estonijas nudušona Inflantijas krystnesu

bruninīku ordeņam. 95—102

4. nūd. Ordeņs Estonijā. Izleigšona un atkörtöta streida

atsajaunošona ar Reigas archiveiskupiju par ordeņa stö-

vukli (habitus). Senejos Inflantijas veiskupij as. Tus lai-

ku Inflantijas zemu vītas. 103—118

Trešo gromotā.

Dažas ziņas par kultūras un mökslas stövukli ritumu

kolonijā Pībaltijā.

1. nud. Tisiski sakari. 119—126

2. nud. Literatūras sokumi. Dzejas dorbi 13. un 14. godu

symtus. 127—136
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3. nud. Ceļtniceibas sokumi 13. gs. 137—148

4. nud. Aizsardzeibas piļu byuvesona 12. g. s. beigos un

13. gs. Tus architektura. 149—164

Caturto gromotā.

Kaimiņzemes nutvkušus svareigus nutykumu īspaids uz

Inflantijas lītom.

1. nūd. Jauni archiveiskupa streidi ar ordeni. Pūlijas ap-

savīnosona ar Leitovu. Jagiellas ceiņas ar Pryusijas

krystnesim. Bazneicas vyspörejö sapulce Konstancē. 165—188

2. nūd. „Vestfalīšu" partija un „Pireinīšu" partija pyryno-

jās poša ordeņa vidīnē. Reigas diecezes sanöksme 1428.

godā un jös sprīdumi, ītvarti 48 punktūs, kuri pīroda

vöcu vēsturnīku vairökuma napamatötüs izteicīņus, ka

it kai Inflantijas goreigī vaļdinīki nabyutu dūmojuši

par ļaužu izgleitēšonu. Brestas mīraleigums 1435. g.

Valkas seima. 189—204

3. nūd. Inflantijas krystnesu mestru streideigösvēlēšonas.

Salaspils leigums (Ugoda kirchholmska). Archiveiskupu

Reigas vītas naatkareibas nūdrūšynošona. 205—228

Pikto gromotā.

Zemes mestra Pletenberga un jö pēcnocēju darbeibā.

Inflantijas apvīneibas naatkareibas pazaudēšona. Inflanti-

jas historiogrāfija 16. g. s.

1. nūd. Volters Pletenbergs. Jö pörvaldes darbeibā. īkše-

jö porvaļde. Luterīšu reformācija Baltijā. Tös nūdaļas

Reigā, Dorpatā, Revelē un Suomu solā (Ozylijä). 229—260

2. nud. Ikšejos nasaskaņas. Tai sauktais koadjutoru uz-

brukums (najazd). 261—278

279—314

315—328

3. nud. Katastrofas sokums.

4. nud. Piļneiga naatkareibas pazaudēšona.

5. nūd. Literatūras nadaudzös atlīkas nu tim vātrainim

laikim. Eksfranciskaņs Burchards Valdis un jö literāro

darbeibā. Inflantijas historiogrāfija 16. g. s. 329—346

347—350Pyrmos daļas satura rodeitojs.
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Ütro daļa.

Kaimiņu valstu vaļdeišonas laiki Pībaltijas zemes.

Pyrmo gromotā. 16. g. symts.

1. nud. Estonijā 16. g. symta. 1— 16

17— 482. nud. Inflantija 16. g. symta.

3. nud. Kurzeme voi Kurzemes un Zemgales hercogiste,

Pūlijas lēņuvaļsts 16. g. symta. 49— 82

4. nud. Piltine voi tai saukto Piltines zeme un jos atšker-

tös pazeimes. 83—102

Utro gromotā. 17. godu symts.

1. nūd. Zvīdru karu sökums par Inflantiju.

2. nūd, Vaivodistes voi hercogistes nūdybynošona.
3. nūd. Kūrzemes hercogs Jākubs un jö pēcnocēji.

103—140

141—156

157—192

Trešo gromotā. 18. godu symts.

1. nūd. Lelais zīmeļu kars un Patkuļa katastrofa. Pītera

I—ö uzvara un Zvīdru Inflantijas pīvīnošona Rosijai

(Krīvijai). 193—228

2. nūd. Teiri pūliskos un katoliskos kultūras nüstyprynö-
šona Inflantijas hercogistē voi Pūļu Inflantijā. Pörskots

par tös vaivodistes īvārojamokom personom (īvārojamo-

kim nutykumim). Pūļu Inflantijas pīvīnošona Rosijai sa-

karā ar Pūlijas republikas pyrmū sadaleišonu. 229—316

3. nūd. Napörtrauktas pormaiņas un pērgrūzeibas Kūrze-

mes hercogistes vēsturē 18. g. s. Kūrzemes un Piltines

zemes pakļaušona zam Rosi jas pēc Pūlijas republikas

sadaleišonas. 317—362

Caturto gromotā.

Literatūra, moksla un historiogrāfija par Baltiju 17. un 18.

godu symta.

1. nūd. Senejös Inflantijas zemu literatūra 17. un 18. g. s. 363—382

2. nūd. Möksla tamös zemēs 17. un 18. g. s. 383—392

3. nūd. Inflantijas, Estijas, Kūrzemes un Piltines historio-

grāfija 17. un 18. g. s. Nubeigums. 393—419

Ütrös daļas satura rödeitöja beigas.

Pīlykurni pi Pizeimem par senejos Inflantijas zemēm:
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1. Saroksts par goreigim un laiceigim vaļdinīkim senejā

apvīnētā Inflantijas valstī.

A. Goreigī vaļdiniki.

ī. Inflantijas veiskupi: 423—425

a) Ikšķiles veiskupi

b) Inflantijas veiskupi (ep:i Livoniae)

c) Reigas archiveiskupi (archiepiscopi Rigenses)

d) Inflantijas-Vendas (Cāsu) veiskupi (episcopi

Livoniae sev Vendenses)

c) Puļu Inflantijas (Latgolas) veiskupi (episcopi

Livoniae)

11. Leales veiskupi (ep:i Lealenses), rokstös kai Es-

tonijas veiskupi (ep:i de Hestia voi ep:i Estoniae),

bet nu 1235. g. Dorpatas veiskupi (ep:i Tarbatenses). 426—428

111. Reveles veiskupi (ep:i Revelenses). 428—429

IV. Suomu solas veiskupi (ep:i Osilienses) bet nu 1234.

g. Osiles-Kapsalas veiskupi (Bischöfe von Oesel-

Wiek). 430

V. Sēlijas veiskupi, bet nu 1225. g. saukti par Zemga-

les veiskupim (ep:i Semigalenses). 431

VI. Kurzemes veiskupi voi Piltines veiskupi

(ep:i Piltenses). 432 —433

B. Bruninīku ordeņa un laiceigī vaļdinīki:

I. Zübynbrölu ordeņa mestri (maģistri fratrum mili-

tiae Christi de Livonia), nüdybynöts 1202. g. bet bei-

dzūt slāgts 1237. g. 434

11. Provinces mestri voi zemes mestri nu Livonijas

krystnešu ordeņa (maģistri fratrum de domo Sanctae

Mariae Teutonicorum Jerusalemitana per Livo-

niam), nüdybynöts 1237. g. un beidzūt slāgts

1562. g. 15. martā. 435^436

111. Kurzemes hercogi nu 1562. leidz 1795. g.:

a) Ketleru dzymta, 437

b) Kārlis, Pūlijas kēneņš, Saksi jas hercogs, 438

c) Bironu dzymta. 439
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2. Synchroniska tabele — saroksts par vysim pāvestim,

un tim laiceigim vaļdinīkim, ar kurim senejom In-

flantijas zemem napörtraukti beja dareišonas. 442 —449

Indeks. Nusaukumu un svareigokus litu saroksts.

1. Un 2. daļas attālu saroksts.

2. daļas satura rodeitojs.

Vesturyskos kartes:

I—ā daļā: 1. Senejos Inflantijas zemu vesturyski etnolo-

giska 12. g. s. beigu un 13. g. s. sökuma karte.

2. Karte par senejos apvlnötös Inflantijas valsts zemem

nu 15. g. s. vyda leidz 16. g. s. vydam.

2—a daļa: 1. Baltijas jyuras krostmolu karte.

2. Senejos Inflantijas hercogistes voi tai sauktos Puļu

Inflantijas karte (Mapa Inflant Polskich).

3. Piltines zemu karte nu 1747. g.

Šos Manteifeļa Pīzeimes pēc satura ir vēstures grömo-
ta par bej. Livonijas zemem, kai šū vördu mādz lītēt balt-

vēcu vēsturnīki. Vörda Livonija vītā G. M-s lītoj vördu

Inflantija. Te der nūrodeit, ka vördu Livonija lītoj a vyds-
laikūs ikarötöji: Romas katoļu Bazneicas pörstövi un vo-

ciski bruninīki, muižinīki un piļsētnīki, lai apzeimātu īka-

rötös bejušēs Latgolas zemes, vālok ari Estonijas zemes.

Pūļu vēsturnīki vydslaiküs un jaunajūs laikūs sekoja cy-

tai vaļstu apzeimēšonas tīsiskai tradicijai, kas naatzyna

Livonijas vörda lītēšonu, zeimejūtīs uz īkarētom bejušom

Latgolas zemem, īskaitūt ari pošu mozū līvu nūvadeņu,
kas pyrmsvöcu laikā pīdarēja pi Latgolas un nu kura nū-

saukumā ari atvasynöts Livonijas vörds, bet Latgolas vör-

da vītā lītoja Latgolu apzeimejušū synonymu vördu In-

flantija. Vörds Inflantija ir radīs nu ģermāņu vērdim:

Yffland, Inflant, Uppland, un ir bejis lītēts pi ģermānim

jau agrūs vydslaiküs un leidz myusu dīnom. Ar vērdim

Yfflant un Inflant, Uppland apzeimēja kaidas valsts cent-

ralū daļu, aizmugures zemi, augšzemi, uz kuru vaļdinīki
baļsteja sovu varu. G. Manteifeļa Pīzeimes ir uzraksteitas

parostā Baltijas vēcīšu uztverē. Kaut gon Manteifeļs daž-

reiz nūsastēj pret baltvēcīšu vēsturnīku uzskotim, tod tū-
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mār piļneigi nu tim naspēj atsabreivöt. Tai ir rodušos ti-

kai možas uzskotu dažaideibas. Cytaidi tū ari navar sagai-
deit, ka G. M. parēdeitu leloku patstöveibu, jo jam tok

tryuka augstökas vēsturnīka izgleiteibas, un jys nav izda-

rejis dziļokus pamatpētejumus, pīm., par svareigökim bej.

Latgolas vēstures jautöjumim. Taidu vajadzeibu jys ir ap-

sazynöjis. Par tū licynoj tys, ka jys Pīzeimu pyrmös da-

ļas satura rödeitöjä ir īvedis nūdaļu: Senejös Inflantijas
naatkareibas laiki, bet par tū nav uzrakstejis nivīnu pus-

lopu. Nu satura rödeitöjä radzams, ka G. M. golvonā kortā

tāloj Romas katoļu Bazneicas, vöcysküs ordeņu un vöcu

muižnīceibas īkarējumu, pörvaldes, sovstarpejūs streidu

un mēkslas vēsturi. Jo baltvēcīši leidzeigūs dorbūs vairök

vēreibu veltej vēcīšu pasökumim un aizstöv Vöcijas, Zvīd-

rijas un luterticeigēs bazneicas uzskotus, tod G. M-s sovēs

Pīzeimēs vairök vēreibas veļtej Romas katoļu Bazneicas

uzskotim un darbeibai. Socūt ar 16. g. s., G. M. vairök iz-

ceļ Pūlijas intereses un darbeibu bej. Inflantijas zemēs.

Sevišķu nūdaļu G. M. ir veļtej is Latgolas (Inflanty polskie)

hercogistes vēsturei, kas baltvēcīšu un latvīšu-baltīšu vēs-

tures grēmotēs parosti teik nūklusāta. G. Manteifeļa Pīzei-

mes beidzās ar 18. g. symtu, tys ir, ar pūļu-leitovīšu laik-

mata beigom Inflantijā. Pēc tam tok sekoja Krīvijas impe-
riālisma laikmats Latvijā un ari pērējos Pībaltijas zemēs,
bet par tū G. M. nav rakstejis laikam politisku apsvēru-

mu dēļ.
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Aleksandrs Batņa

PAR PARAŠOM UN JŌŅU DĪNAS

RŪTŌŠONU LATGOLĀ

Kai daudzos cytös kultūrvēstures nūzarēs, tai

ari tautas parašu un tradiciju nūzeimē Latgolu vy-

sod beja parosts skaiteit par pastareiti, par kaut-

reigū palnruškeiti, kurai pyura skreine ir tik pī-

ticeigi vīgla, ka nasarödeja pyulu vērts tamā dzi-

ļēk īsavērt, pēteit voi meklēt tur vēļ kaidas napa-
zeitas latvīšu tradiciju vērteibas. Pēc īrosta šab-

lona latvīšu tradiciju eistūs dērgumus un etnogra-
fiskūs bogēteibu klēti namaļdeigi vajadzēja meklēt

kaut kur tyvök pi dzintarjyuras, pi kuršu kāpom,

pi suitim voi kaidā cytā eisti drūšā vītā. Nu turī-

nes, leidz ar „pareizu" latvīšu volūdu, beja jēnēk
ari eisti pareizim etnografiskim tautas tārpim,
pareizim ornamentu rokstim, eistynim tautysküs
capuru, vaiņuku un postolu nosētojim. Nu latgaļu
sātas aužamim stēvim, nu vacmētes sprēžamē ra-

teņa dzejas spūlem un kūdeļu dzeipurim, nu lat-

gaļu jūstu audējom un raksteitūs cymdu adeitē-

jom nabeja etnograf im sanēcis pat tik daudz

materiāla, kai kērteiga latgaļu tautas gūda
tārpa etnogrāfiskam paraugam. Tai latvīšu etno-

graf im vēļ šudiņ nav skaidreibas, kaids eisti bejis
latgaļu tautas gūda tārps, kaut jim šaubu nav, ka

taids seņēk ir bejis. Bet tys — leidzeigi daudzom

cytom latgaļu nacionalom vērteibom — ir aizgējis
zam cyta, sveša nūsaukumā.

Kodei Latgolu sauc par Latvijas jaunoku mosu?

Tryukstüt šymā laukā sovlaiceigim pētejumim
un systematiskim aprokstim, ar latgaļu naciona-

lim dērgumim apsagēja kai ar nivīnam napīdarū-
šu montu, voi ari tys palyka naatsagts, napēteits
un vyspöreibai nazynoms, globojūtīs vacösmötes
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skreines dybynä. Vīnaidi voi ūtraidi Latgolā na-

tyka pi sovu nacionalūs vērteibu reprezentēšo-
nas uz ērīni, palīkūt napamatöti ari te tikai

palnruškeites voi börineites lūmā. Taidā lūmā jū
labprēt ītērpe tautyskö mūde un tei nacionālo

~sirdsapziņa", kas navarēja atsaļaut saredzēt Lat-

golā cytas bogēteibas, kai tik zīdūšu lynu lauku un

zylūs azaru bogöteibu. Na tēdēļ, ka cytu bogēteibu
Latgolā nabeja, bet tēdēļ, ka nagribēja, lai tēs

byutu.
Leidzeigu ceļu gēja ari pētnīceiba Latvijā un

taipat turpynojäs trymdä. Nav tēdēļ najaušeiba,
ka pīmāram etnografiskūs rokstu krējums „Lat-

vju raksti" I sēj. (izd. Ozoliņš, Vēcijā, 1957. g.),
snādzūt augšzemnīku (Latgolas) etnografiskūs
aprokstus, parēda vysā piļneibā tikai Krystpils
nūvodu un Krystpils tautas tārpu. Plašo krējuma
krēsainūs attālūs tryukst pat pazeistamē Abrines

tārpa. (Taidi gon ir vēļ nu Ondrupines un Maltas.)
Nu cytim Latgolas pogostim parēdeits tik pa jūste-
ņai, skusteņam voi sedzeņas ornamentam. Labi

jau ari tys, bet kaida nasamēreiba pretnūstatejumā
ar pogostim viņpus Daugovai un Aivīkstei! Naru-

nojūt jau nimoz par luksa davumim Nīcai un Ru-

cavai (cytūs sējumūs),kontrasta īspaids ir nanūvēr-

šams. Uz pērnūvodu bogēteigē fona skūpi proje-
cāta Latgolas etnogrāfisko pelēceiba, un tei šamā

ziņā leidzynojäs pēsoku kontrastam storp princesi
un bērineiti. Palīk vaicējums: voi lūmas te ir sa-

sadalejušas atteiceigi materiālu daudzumam, voi

ari tēs nūsacējuse etnogrāfu režija?

Atstējūt šē krējuma analizi cytai reizei, nava-

rim nasaredzēt, ka leidzeigas un vysim labi zyno-
mas klišejiskas tendences nu lejas latvīšu puses

nalaimeigā kortā turpynojäs un navar tikt pērvarā-
tas voi maineits. Palaikam tēs beja mēginēts soldy-
nēt ar lātim komplimentim, bet leidz eistai tau-

tas sadarbeibai jī nikod nav gribējuši tikt.

Vēļ Latvijas breivvaļsts pādejūs godūs, tikpat
svineigi cik paradoksāli, na reši un na bez

izbreina varēja dzērdēt Latgolu saucam par Lat-
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vijas „jaunöku mösu", par myusu tautas jaunūkū

leidzgaitneicu. Taids paglaimošonas gūds palaikam

jai beja adresāts runös un rokstūs kai augstsirdei-

gas labvēleibas kompliments, par kū Latgolai so-

vukērt — pēc vysim jaunökös mösas lobökajim ty-

kumim — vajadzēja gūdbaileigi pasaklaneit „vacö-

kajom" mösom. Vysmoz taids pīklējeibas reve-

ranss nu jös tyka gaideits. Un navarēja žālētīs, ka

Latvijas „pastareite" byutu bejuse skūpa ar devei-

gim reveransim. Dažs pat pērsaceņte ar mugoras

vyngrynö jumim.

Nūžālojamēkais kuriozs te ir tys, ka daudzi pat

izgleitēti latgali taidu
~j
aunökös mösas" apzeimē-

jumu jēme par pylnu un padeveigi līce sovas gol-
vas vēļ zamēk, kaut šam möksleigi radeitam epi-
tetam par „jaunökü" mösu — kai teiri re-

toriska patosa frāzei — eistyneibä nav ni vēstu-

ryska, ni zynötniska, ni kaida cyta pamatojuma.
(Örpus retorikas taids apgolvējums nav un navar

byut lītojams.) Pavysam ūtraidi. Moderno archai-

ologija, volūdnīceiba, antropoloģija un vysas folk-

loras un vēstures līceibas aizvīn vairök atklējušas
tū vēsturyskū patīseibu, ka Latgolā nav vys jau-
nökö, bet vacökö Latvijas mēsa — ar vacēkom

tradicijom, ar vacēkim elementim volūdā, vacēku

folkloru, tykumim un parašom.

Parašas — naatvitojams tautas pīdarums

Parašom ir sevišķi svoreiga nūzeime kotras tau-

tas nacionālajā dzeivē. Tāmēs īveita seņgodim ilga-
jā laika aplicynöjumä izaveidöjuse tautas tykurnu
gudreiba. Caur torn seņētne dzeivoj tagadnē. Pa-

rašēs īraksteits tautas raksturs. Kaids pagējušē go-

du symta slovons kritiķis par tū saceja: „Atjemit

tautai jēs parašas un jyus iznycynösit pošu tautu."

Tei ir patīsa un dziļa dūma. Tauta bez sovom pa-

rašom, tykumim, ticējumim un volūdas ir tauta

bez sovas sejas. Taidai tautai tryukst sovas zeimei-

gēs, jai vīn pīdareigas vaibstu izteiksmes, sova

rakstureiguma. Tū zaudējuse, eistyneibä jei vairs

nav tauta, bet tik cylväku pyuls, kū nikas sov-
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starpeji nasaista. Nu pyula bezformeibas tod vīgli

dzymst vysaidas internacionālisma un kosmopoli-
tanisma idejas — rakstureiga parēdeiba myusdī-
nu modernūs laiku tautu sajaukumam. Tai rūnās

ari tagadnes modernais kosmopolits — cylväks,
kam pīdar pasauļs, bet kas pats pi pasauļa nikur

napīdar. Tautu naroda valstis un pavaļstnīceiba.
Valsts jēdzīņs na vysod sadzās ar tautas jēdzīni.
Tauta vysod ir primāra, valsts — sekundāra parö-
deiba. Lai pīdarātu tautai, vajaga izaugt nu tautas

un īaugt tautā, jös mentalitātē, parašos, tradicijös,
jös svātku svineiguma un ikdīnas dorba dzeivajā
dzeivēšonā.

Tys nanūzeimoj —kai tū ironiski soka daži ekstrē-

misti,—kanacionalūs vērteibu aizsorgēšonai mums

byutu jēceļ izolāti tautyski cītūkšni un jēaiza-
barikadej ar tradiciju žūgim, klyustüt par akmiņa

pīmineklim poši sev. Tys nanūzeimoj ari tū, ka

byutu jönüsastöj frontālā opozicijā pret laikmata

vēju atnastim pozitivim atzynumim voi jēignorej
modernos dzeives prīkšrūceibas. Niciknā! Ikkotrys

myusu sasnāgums kultūras un zynötnes nūvodūs ir

apsveicams panēkums vērzīnī uz myusu tautas ce-

reibu seņauklātū augšupeju. Bet tys gon nūzeimoj,
ka, pasaceļūt augstök pa kēpnem leidz tagadnes

laikim, mes nadreikstātu izgaisynöt tūs nara-

dzamūs goreigūs pavadīņus, ar kurim asam

dzymtü un tradiciju veidā saisteiti ar paaudzēm,
kas pyrms mums dzeivöj a zam dzimtines dabasim,

kūpe un mīlēja Latgolas sātu un dryvas. Tur ir sē-

kums vysam, kas asam šudiņ un kas gribim byut
reit. Kotra nūsavērzeišona pa sēnu celim naizbāga-
mi ir taidu goreigūs pavadīņu izgaisynēšona vējūs.
Pörök aizrauteiga pīsamārēšona svešu paraugu at-

darynēšonai, sovu tradiciju un volūdas apzineiga
voi naapzineiga ignorēšona nav nikas cyts kai se-

vis nacionāla pauperizēšona, sova naspāka un moz-

vērteibas nateiša aplicynösona. Styprais ir vysod

styprys taids, kaids jys ir. Vöjais grib byut par

stypru, styprü atdarynödams. Bet kotra atdarynö-
šona jau ir vöjums tik aiztö vīn, ka tai tryukst so-

vas oriģinalitātes



363

Latgaļu parašu daudzveideiba

Taipat runöt par parašom tik pošu parašu dēļ

šudiņ vairs nabyutu nūzeimes, jo mes vīnlaiceigi
ar tū nadūmētujūs oriģinalitāti, pyrmbyutisku-

mu, kai sev vīn pīdareigu un cytur naatrūnamu

latgaļu seņtāvu dorgū montu.

Latgaļu parašas ir daudzveideigas, un tēs, pēr-

staigojūt paaudžu myužus, ir tautā labi sasaglobē-
jušas leidz pat myusu dīnom. Tys ir pērlīcynojūšs
tautas vitalitātes un dzeivöt spējas aplicynöjums.
Tik ari te nūteik tai, kai tys parosts ar cylväkim,
ka labi pazeistamom ikdīnas lītom namādz pīgrīzt
sevišķas vēreibas. Tös uzskota par labi zynomom,

pošsaprūtamom un pat tik drūšom,ka napasapvulej
pīvērst torn uzmaneibukai interešu objektam. Ka

tys na vysod tai ir un ka myusu atmiņa teiši par

ikdīnas vīnkoršēkom un vyspazeistamökom lītom

palaikam ir napaklauseiga un kapriza, atsaļausim
raksturot tū ar vīnu mozu pīmāru.

Kaids vacēks profesors, kas turpat vysu myuzu

beja ik dīnas lītoj is sovu zalta kabatas stuņdinīku,
nasašaubeja, ka jys tū labi pazeist, vysmoz nu ērī-

nes. Kod stuņdinīks kaidu dīnu beja pēški pazu-
dis un īpašnīkam vaicēts pazudušo prīkšmata ap-

roksts, profesors nikai navarējis atcerētīs, kaida ir

bejuse jē stuņdinīka cyparneica un voi tai ir beju-
ši romīšu, voi arābu skaitli. Voi tai cytkört nav

ari ar atmiņu par myusu parašom? Ir pījemts dū-

mot, ka tös zynom un pazeistam. Bet cik nu mums

šudiņ vēļ ir taidu, kas varātu dūt piļneigus aprok-
stus par myusu krystobu, tolku, ķēzu, atkožu, ap-

dzīdēšonas, apkyuleibu, Zīmassvātku, Leldīņu, bēru,

Jēņdīnas, pīguļā jošonas un naskaitomom cytom
labi pazeistamom parašom? Svešumā tūs praktizē-
šona palīk aizvīn bölöka, dzimtinē torn ir režima

īrūbežējumi. Dzeivā pīmiņā tös gryuzd vēļ atmiņu
nūgulsnēs kai ūgles pērta palnūs, bet ari kotra in-

divida atmiņu myužs ir īrūbežots. Todēļ nav cyta

ceļa kai ar returbileti uz pagētni izsekot torn sty-

gom un stidzeņom, kas vēļ gorā aizvastu myusus
uz tēlēs dzimtines sātu, kuras varbyut šudiņ vairs
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nav taidas, kai beja, bet kur atausa myusu dzeives

reits un palyka saknes tautas dzeiveibas kūkām.

Vīna nu taidom parašom saistos ar Jēņdīnas
svinēšonu, kam ir dziļas un ļūti senas tradicijas
Latgolā. Ari tös beja vysim tik labi zynomas un

pazeistamas, ka nasalyka pyulu vērts tös pēteit voi

apraksteit. Rezultātā ņyu na tik latgalim, bet ari

vysā latvīšu literatūrā nav kaut cik īvārojamu
dorbu, kur varātu laseit par myusu lelokajim na-

cionalajim svātkim, kaidi naapšaubami latvīšim

ir Joņu svātki. īvārosim, ka na vysur ari šai

vyspörpazeistamai tautas tradīcijai beja gluži vī-

naidas, identiskas parašas; na vysur vīnaidi sēja

Joņu sīrus, na vīnaidi pyna vaiņukus, kyure guni
voi leigöja. Cytur šos parašas beja vairök, cytur
mozēk pīkūptas, kas areidzan var nūrodeit uz po-

šas tradicijas atškireigu vacumu dažaidūs myusu
zemes nūvodūs. Taidom leidz šam moz īvārētom

atškireibom varātu byut pat sovi vēsturyski pama-
tojumi. Tik vajaga prast tū saredzēt, cālūniski iz-

tulkot.

Kai vīns nu zeimeigi uzskotomim pīmārim sa-

mā sakareibā nēk prētā naseņ latvīšu presē laseita

intervija arAustrālijā dzeivojūšū 82 godi vacū rakst-

nīku Jāni Sarmu. Žurnālists jam vaicējis, kai rakst-

nīks izskaidro jūt tū, ka nivīnā nu jö daudzajom
grömotom nav nikas pīmynāts par Joņu dīnas

svinēšonu un parašom, kaidas tēs bejušas autora

bērneibas laikā. Uz tū J. Sarma atbiļdējis, ka taidu

leigēšonu, kaida pīradzāta Latvijas naatkareibas

godūs, jys sovā bērneibā Zemgalē nav pazinis. Vā-

lēk, jaunekļa godūs, jys leigēšonu pyrmū reizi asūt

vārējis Vydzemē un pi Jākubpiļs, bet jö dzymta-

jā pusē, ap Bausku, tei eisti rodusēs tik ar Latvi-

jas nūsadybynēšonu (!). Tei ir zeimeiga līceiba, kas

varātu mest pavadīni ari uz tū vēsturē moz izgais-
mētū faktu, ka kuršu un lībīšu īspaidā latvīsu-

latgaļu seņēs tradicijas dažūs apgobolūs ir tyku-
šas atškaidātas un pavöjinötas, leidzeigi kai tys ir

nūticis ar pošu latvīšu resp. latgaļu volūdu un

~vydsdialekta" rasšonūs (verīs: M. Bukšs ~Pīzei
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mes par senejū latgaļu resp. latvīšu volūdu"

62., 86., 219. lp.). Taidas līceibas grybüt nagrybüt

uzspurdzynoj dūmas un personeigas atmiņas, topēc

atsaļaušu te pastēsteit šovus īspaidus nu tēlejom dī-

nom.

Rutošona Latgolā un eistos Joņu zoles — kodeibas

Lai ari muna pīmiņa nasasnādz tik tēli kai J.

Sarmām, tūmār sovas bērneibas atmiņas nu dzym-
tös puses Dmvydlatgolä par Joņu dīnas svinēšonu

maņ ir samērā agras. Tēs saistos ar vosoru pyrms

Pyrmö pasauļa kara. Tod tāvs beja īpērcis nu vöcu

muižinīka Keislera (Keussler) vīnsātu Bukmuižas

pogostā,un tamā vosorā myusu sātā beja bīži cīmeni

nu tāva un mötes tyvim un tēlim rodim,kas gribēja
apsavērt jaunū saimesteibu un vītu, kurā dzeivē-

jom. Kaidā saulainā pēcpušdīnē gostu beja vairök

nakai cytom reizēm. Tod iznese goldus nu usto-

bas pogolmā, pörklöja ar boltim, pošaustim gold-
autim un nūvītēja tūs pogolma zaļajā maureņā
zam kūkim. Vysi beja svātdines drēbēs, jautri un

daudz dzīdēja. Nu dzīsmem maņ pīmiņā uz vysim
laikim ir palicis taids panteņš:

Joneits kope uzula i, Ruto! Ruto!

Bite kūde dybynä i, Rūtē! Rūtē!

Par kū teiši itysun na kaids cyts panteņš atro-

da vītu īsaspīst_munā bārna golvā, tū vairs na-

varu pasaceit. Ūzuls stēvēja turpat blokus, zorus

ploti izmetis, un varbyut tēdēļ tys tai palicis pī-
miņā ar vysu bārna redzeigū izdūmu par tū kēp-
šonu un par biti leidz ar atbalsi — ~rütö!" Tūlaik

vēļ nikē nazynöju par Jēņdīnas rūtēšonu, bet ka

tāvs beja Jēņs un ka jam tyka ar humoru dzīdēts,
tū gon saprotu. Pīmiņu ari tū dzīdotēju, tāva tölei-

mū radinīku (vālēk jū zynöju kai ospröteigu aplei-
cīnes humoristu, Jezupu Kanašonku, nu Cīršo-

vas), kö bolss vadeja vysas rūtēšonas dzīsmes. Vo-

korā tyka aizdadzynöts augsti kortī pacalts vacs

skrytuls, beja klēt sasapuļcējuši kaimini, vysi dzī-

dēja . . ~
bet ar tū munas pyrmös atmiņas par Jö-



366

ņu dīnu ari izabeidz. Drūši vīn möte sovu vēļ pī-

cus godus nasasnāgušū pyrmdzymtü ap tū laiku

beja nülykuse gulēt.
Vālēk, pēc kara un jukom jau kaiškoļnīks, Jo-

ņu svinēšonu pīmiņu daudz lobök. Tod Joņu dīnas

prīkšvokorā teirumūs un sātā dorbus izbeidze ap

dīnišku laiku. Sāta beja uzkūpta, pogolms iztei-

reits. Klēts paspērnē, kai gūda sardzē cīmeņus gai-

dūt,ryndā karinēja saulē nubryunynöti, labi izkol-

tuši kimeņēti Joņu sīri. (Par tim garšeigēki vēļ
leidz šam nivīnā zemē nav atrosti!) Eista Jēņu dī-

nas nūskaņa tūmār sēcēs tik ar Jēņu zēlu — kē-

deilu saplyukšonu, kū klēpim sanese ustobā, zyli
violetūs zīdūs saplaukušu un smaržeigu kai dēbū-

lu. Nu ködeilom tod pyna vaiņukus un izpušķo-
ja ustobu voi salyka traukūs ar yudini un nūvītēja
uz klēta golda. Taipat pēc vacom parašom tēs sa-

plyuktas voi sapļautas deve gūvim, kod ganeņš

Jēņu vokorā beja gonompulku pērdzinis nu ganei-
bom. Vysam tam beja jau svātku īskaņas sajyuta.
Un kur gon svātkim ir vairök svineiguma, kai sovā

sātā? Vyss sanēja vosoras vokora klusumā un gai-
dēs. Poša doba it kai krūņēja sovu augleibu zam

saules, un karalīnes gūdā šūvokor taisejēs pasaceļt
rūtotoju dzīsme ļaužu pulkūs.

īsaklausūt na pēc gara laika jau šur tur tēļumā
padzērda ari bolsu pulkusdzīžam.Tēs beja kaimiņu:

niperēņu, cīršēņu voi rukšēņu jaunos meitas un

puiši, kas mozēkūs puļceņūs beja izgējuši teiru-

mūs, lai rudzmolu ežmalēs sapeitu vaiņukus un

syla molos samaklātu eistēs Jēņu zoles — kēdei-

las. Tukšom rūkom dzīsme naskanēja. Kod ar sau-

les nūrītu pakolnūs īsadaga gunis un bolsu

styprums pīauga, tei beja zeime, ka vokora klu-

sums sasakustējis. Tod mes vēļ uzmaneigēk klau-

sejomēs bolsūs un pēc tē sprīdem, uz kuru pusi
vērzejēs jēņētēju pulki. Kotrai sātai tys beja pa-

gudynöjums, ka Jēņu pulka dzīdētēji napagēja tai

sacyn. Tys taipat deve īspēju mējinīkim pīsavīnēt

un īt leidza dzīdētējim uz cytom sātom. Möjös tam

vyss jau beja sagatavots un cīmeni gaideiti. Kod



367

vysi dzldötöji sagēja pogolmā, tim pretim izgöja
saiminīks un saimineica. Ols un sirs beja saimi-

nīku cīnasts dzīdētējim, bet kotrys nu rūtētēju

pulka daleibnīkim ceņtēs pasnēgt sātas saiminīkam

voi saimineicai teirumā salaseitus zīdus, vaiņuku
voi ködeilu pušķi. Pasnēgt kaidas cytas, pa tymsam

salaseitas zoles, kai tū soka kūrzemnīku dzīsmē

„Visa laba Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā", Lat-

golā, vysmoz munā pusē, skaitējos napīklējeigi,

pat apvainojūši. Ari ar ūzula vaiņukim dzīdētēju

pulki bez vajadzeibas un īmesles nabeja izškērdeigi.
Uzulus taupe ja. Jēņu vokorā gūda vītā tautā beja

Jēņu zoles voi kēdeilas (tautas izrunā ari ködeilys),
kas zīdēja teiši ap Jēņu dīnas laiku; ūzulu vaiņuki
ir jaunēkūs laiku parēdeiba, kai attēls cytu le-

ģendu atdarynöjums.

Rutošona kai (dobas) skaistuma cyldynosona

Saimineicas gūdam pīdarēja bez sātas cīnasta

dūt pulkam vēļ leidza vysmoz vīnu voi (atkareibā
nu pulka leluma) vairēkus sītus sīrus. Ols, prū-

tams, leidza dūts natyka, un radzami īreibušus voi,
kai pi mums saceja, „gīrtus" pulkā namaneja. Jēņa
dīnai vyscauri beja nūpītnas tautas tradicijas rak-

sturs, lai gon tai beja izsaceita jautreibas, dzeives

prīcas un breižim osprēteiga humora nūskaņa.
Nikaidi īdzeršonas voi dzīru svātki (par kaidim tūs

dažkērt pērvērte pādejūs godūs) tī tautas izpratnē

nabeja. Rūtēšona beja skaistuma cyldynēšona.
Skaistēkā vosoras rūtā beja tārpusēs poša doba, un

pret tū navarēja palikt vīnaļdzeigas tautas aiste-

tiskös izjyutas. Dreižēk tei beja dzērksteiga nūreib-

šona nu skaistuma, kas vokora mikrēslī lyka iz-

brist rosötas stygas un boltas myglas pologim klē-

tas pļovas nu kaimiņa uz kaimiņi, nu sātas uz sā-

tu, dzīšmu rūtas komuļam napörtryukstüt un na-

apstējūt leidz vālai naktei.

Gadejēs, ka vālēkā stuņdē kaidā sātā ļaudis ty-
ka izmüdynöti nu mīga ar dzīsmem zam poša lu-

ga. Dzīdēts tyka naatlaideigi un arvīn skaļēk, ci-

kom lūgs atsavēre un, saiminīkim pasarēdūt, tod
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pa lūgu ustobā sabyra zīdi, vaiņuki un ködeilas.

Ari vēleimais cīnasts nu saiminīku puses pa-

rosti naizpalyka. Pīmiņu tik vīnu gadeju-
mu, kod kaids skūpēks saiminīks samārā vēļ
agrā vokorā gribēja izalikt, ka mīgā nadzērd rū-

tētējus, un aiz tymsajim lūgim napasarēdeja. Na-

grybätu ari byut jē vītā. Ausis svyla, kai jū apdzī-

dēja! Pēc tam godim ilgi napīmiņu, ka dzīdētēji
Jēņu dīnā byutu kaidreiz īsagrīzuši tamā sātā. Jū

vīnkērši ignorēja taipat, kai ignorēja krīvu vacti-

ceibnīka voi kaida cyta nalatvīša sātu, uz kū šei

latvīšu-latgaļu tradicija naatsateice.

Tai vyseisökajä vosoras naktī, rūtētēju pulkam
pēc kotras sātas apmeklēšonas arvīn pīaugūt, beja

apstaigēti un aprūtēti vysi kaimini. Tod vairēki

taidi pulki sasatyka kaidā jau īprīkš nūrunētāvītā

(vysbīžēk tys beja kaids kolns), kur pi guņs, dzīs-

mem, ols un sīra rūtētēji un papardes zīda maklā-

tēji namonūtsagaideja reita dzīsnu un Jēņu dīnas

reitu, tū vīneigū reitu godā, kod — kai tautas dzīs-

me soka — vīnai saulei uzlācūt, „trejs sauleites rū-

tojās" . ..

Rutošona un leigošona.

Vālēk rūtēšonas vītā ari Latgolā nu pērnūvo-
dim (paralēli) īgēja leigošona, bet „vysa lobē Jēņu
zēle" kai kēdeilu atvītētēja vēļ naīsadarēja latgaļu
Jēņa sātā leidz pat pādejam laikam. Latgali acim

radzūt beja konservativēki vacūs parašu pīkūpēji,
un tys ir latgaļu nūpalns, ka relativi jaunēkūs lai-

ku parašu maiņas nav izdzēsušas šēs vacös latvīšu

tradicijas oriģināli sökütnejös formas. Rūtēšonai

un aprūtošonai kai skaistuma cyldynö jumam irbe-

juse sova dziļēka jāga tautas izpratnē, un tei lykta

Jēņu dīnas tradiciju pamatā. Nav najaušeiba, ka

rūtošona pīmynāta taišni vacökajös myusu tautas

dzīsmēs, kaut na vysod tös pīraksteitas oriģinālā
latgaļu raksteibā. Pi lejas latvīšim ar rūtēšonu šei

tautas tradicija nasasaisteja.
Ari kodeilas na bez pamata beja izraudzeitas

par cistūs Jēņu zēlu rūtu. Tös auga pudurim
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örysku plovu ežmalēs voi syla molös un beja vīgli

uzmeklējamas pēc zīdu krēsas, kod ap Jēņu dīnas

laiku sazīda kuplim zīdu kekarim, variejūt gaiši

zyli sērtom krēsom, zaļūs lapeņu krūnī. Dobas

skaistums manifestēja vysapleik, un tautas poēzi-

jas genijs apbreinojami jauki beja pīškeiris šai

saulgrīžu dīnai ari tū krösu symboliku, kū atrū-

nam jau pīmynātajā tautas dzīsmē par treju sau-

leišu rūtošonūs Joņa dīnas reitā, kur vīnai ir zaļa
(zemes), ūtrai zyla (dabasu) un trešai sorkona (po-
šas saules) krösa. Ir tikai dabeigi, ka taidā zīdu un

krösu kavalkadē par Jēņa zölem navarēja byut iz-

vēlētas zoles bez krēsas, bez zīda. Tei byutu nasa-

dareiga pretruna.

Zeimeigi, ka ni rūtošonas, ni kēdeilu, kai jau
mynäts, napazeist vairs dzeivē lejas latvīšu tradi-

cija. Tei vyscauri saisteita ar leigēšonu, ūzulu vai-

ņukim, un kotra zöle ir reizē ari Jēņu zole.

(Asmu apsavaicöjis pi vairökim kūrzemnīkim

un vydzemnīkim — pi vīnkoršim ļaudim un aka-

dēmiķim — kai sauc tautas voi botānikas volūdā

tū zēli, kū jī sovā pusē apzeimoj kai Jēņu zēli.

Atbilde vysim beja vīnaida: tei asūt kotra zēle, kas

aug Jēņu vokorā; speciāla nūsaukumā, taipat kai

speciālas zoles dēļ tē nav.) Tys nūzeimoj, ka tra-

dicija ir zaudējuse sovu sokūtnejū nūzeimi un ir

klyvuse par mechanisku atkortēšonas procesu. Cy-
tim vērdim, tradicijā konkretizēto parašu symboli-
ka ir atsatölynöjuse nu sova pyrmsökuma tik töli,
ka symbolisös nūzeimes klötbyutne tymā, vairs nav

samonoma.

Ir vyspöratzeits nūsacejums, ka kotra tradicija
ir uzbyuväta uz parašom un sastöv nu parašom,
bet na vysas parašas, ar kū „aplypynöta" tradicija,
vīnaidi atsateista un klyust par tradicijas sastēv-

daļu. Cytas ar laiku teik vīnkoršynētas un leidz

ar tū deģenerētas. Joņa dīnas leigötöjim cytur beja

vīgļok un parūceigok saplyukt voi pa tymsam sa-

gröbsteit kaidu na vīn zēlu pušķi un saukt tū par

Jēņu zöli, nakai uzmeklēt ködeilas. Tai šos para-
šas sēkūtnejē forma izzuda pavysam, kai tū varātu
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pījemt par lejas latvīšu nūvodim, kur bez tam

vēsturvskā aspektā kuršu un lībīšu ītekme taidas

pērmaiņas varēja veicynöt jau tēlā pagētnē.
Ka leidzeigi nanutyka ar latgalim, izskaidro-

jams ar cytim vēsturyskim apstöklim, prūti: latga-

ļu seņvēsture uzröda kompaktu un patstēveigu
dzeives veidu, kurai beja mozēka sasaskēršona ar

radnīceigom ciļtim (krīvi voi pūli beja svešas tau-

tas), un tēpēc parašu atmeikšēšona vyscauri nanū-

tyka voi nütyka tikai mozā mārā. Latgali varēja

paturēt teiras latvīšu sēkūtnejos parašu formas un

tūs originalū nūzeimi ari cauri namīreigajim un

destruktivim pādejim godu symtim. (Tūs tölökais

liktiņs ir tagadnes nadrūšajēs rūķos.)
Na kotrs īrodums jau ir paraša, un na kotra pa-

raša ir tradicijas sastovdaļa. Tautas tradicija pla-
šokā nūzeimē aizvīn ir kaidā tautas ticējumā voi

pērlīceibā pamatotas symbolikas konkretizēts

veids, ar kuru tei sevi prezentej un motivej reizē.

Nasaredzēt aiz tradicijas tös symboliskü motivāci-

ju nūzeimoj īkrist formālā tradicionalismā, kuru,

jo pateik, var respektēt, bet navar vairs iztulkot,

jo ir zudušas voi ~atmyrušas" tös dzeivös saites,

kas beja davušas tai originalū sēkumu.

*

Nūslāgumā vēļ jēnūrēda, ka ar šom napreten-

ciozajom pīzeimem tematiski nabeja dūmots snēgt

parašu un tradiciju izsmeļūšu analizi. Tī beja tikai

daži pīskorīni tematam, kura aplūks ir plašs un na

vīgli pörradzams. Daži tautas tradiciju pavadīni te

ir sasavejuši ar folkloru un volūdu, cyti ar vēsturi,

etnogrāfiju voi reliģiju. Nūrūbežot šūs saskares

punktus un materiālu nūvadeit pa atsevišķu disci-

plinu kanalim, ir zynötniskas pētnīceibas uzda-

vums. Bet pyrms tö ir vajadzeigi poši materiāli.

Šūs ryndu nülyuks ari nabeja nikas cyts, kai pī-
nest dažas taidu materiālu druskas tam vaja-

dzeigajam materiālu krējumam, kas varātu byut
nūdareigs vīnas voi ūtras leidz šam mozēk īvārē-

tas voi pīmērstas latgaļu problēmas izgaismēšonai.
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Ir kaids gondarejums, ka esim ceļā uz tū. Daudz

kas, vēstures putekļu aizputynöts un ogrēk nasa-

maneits, igyust sovu eksistenci. Asam saredzējuši,
ka bejom klanejušīs tukšim elkim, cytu izdūmē-

tom ~vacēkom" mēsom un ~zvaigznēm", atzeitim

~pareizim" profesorim un jūs vīneigi ~pareizai"
volūdai, pat ~pareizi" pörtaiseitim myusu uzvēr-

dim un vītu vērdim, kam bīži nabeja nikē kūpēja
ar pošu oriģinālu. Asam sēkuši pasaļaut uz sovu

spāku, sovu pētnīceibu un ari uz sovom tradicijom.
Myglai pasaškirūt, ir izabeiguse kaida nadrūša

maļdeišonēs storp vacūs klišeju ānom,un tū vairs

navarēs pagarynöt ari tī ceņteigī vēsturnīki, kas

vēl izavaira sovēs grēmotēs pīminēt Latgolas vör-

du.

*

Porskotameibas loba saviļksim te roksta izsa-

ceitös dūmas un sacynöjumus:

1. Parašas, tradicijas un volūda ir naatvītojams
tautas pīdarums. Iznycynojüt parašas, teik iznycy-
nöta pošas tautas identitāte.

2. Latgaļu tradicijas ir patstēveigi izaveidēju-
šas tautas seņvēsturē. Tēs nav aizjemtas nu cy-

tom tautom voi radnīceigom ciļtim.

3. Rutošona ir vacoka forma Joņu dmas tra-

dicijā nakai leigošona. Folklorā rūtēšonas nūzeime

skaistuma cyldynošona.

4. Ködeilas ir eistēs Jēņu zoles, bet pērnūvo-?
dūs pazeistamö „vysa loba Jēņu zöle" ir ködeilu

surogāts, atvītētējs.

5. Rūtēšonas un ködeilu lītēšonas parašas dzei-

vajā tradicijā ir sastūpamas vīneigi Latgolā; topēc

Joņu dīnas tradicijā vysvacökös un oriģināli sö-

kūtnejas parašas meklējamas teiši senejā Latgolā,
koleidz reliģija tū nabeja paspēj use izdzēst.
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6. Mynätös parašas „jaunökö mösa" nav varē-

juse aizajemt nu „vacökajom", jo torn taidu na-

beja (kö nav, tū navar aizajemt).

7. Jo nacionālos tradicijas vacums korelativi at-

bylst tautas vösturyskajam senumam, tod ari tra-

diciju nūzeimē Latgolā nav vys jaunökö, bet va-

cökö Latvijas mösa, navys trešo, bet pyrmö zvaig-
zne Latvijas krūnī.

8. Vacais klišejiskais uzskots par Latgolu,

latgaļu volūdu un tradicijom jömaina atbylstüsi
vēsturiskai patīseibai.
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M. Bukšs

MŌRAS ZEMES 750 GODU

PROBLEMA

Zemei ir sova vēsture, tautai ir sova vēsture, un

organizētajai tautas dzeives formai, kuru mes sau-

cam par valsti, ir sova vēsture. Reizēm šī trejs pa-

vadīni sakreit, reizēm tī nasakreit. Myusu pagētne ir

bejuse taida, ka tautas un valsts vēsture reši kod ir

sakrytuse. Myusu tauta senētnē ir pīdarējuse gon pi
Polockas, Novgorodas un Pliskovas kēneņvaļstim-re-
publikom, gon ari pi Jersikas, Kūkneses (Kūkanēja),
Tēlovas v. c. karaļvaļstim ar vacūs veiru sapulcēm;
vālēk tei pīdarēja pi tai sauktos Livonijas, kas apm.

pyrms 750 godim tykuse nūvālāta Jaunovai Marijai
un saucēs par Mērās zemi.

Ap Mērās zemes vacumu saistos daudz naatry-

synötu vaicöjumu. īvērojamais Latgolas zynötniks
G. Manteifeļs Moras zemes dzimšonu skaitēja nu

1186. g.,kai tys ari stēv pāvestam Leonam XIII pa-

snāgtē Livonijas albuma vērsrokstā un tekstā. Cyti
pētnīki ir meklējuši cytus laikus.

Sakarā ar tū, ka 1965. g. katoļu apryndös pasacēle
vaicējums par Mērās zemes 750 godu atceri, maņ ir

lyugts dūt mozu pērskotu par tū, kai šys Mērās ze-

mes nūsaukums ir radīs un kaidas pērmaiņas myusu
tautas dzeivē un seņču valsts formēs tys ir radejis.
Vaicējums par sevi ir dziļš un plašs, un tē ītveršona

kaut ari golvonēs linijēs praseis krītnu atskotu uz tē

laika apstöklim, kas ir veidojuši myusu zemes un

tautas vēsturi.

*

Cik leidz šam zynoms, Mērās zemes nūsaukums

storptautyskä arēnā ir pyrmū reizi pacalts 1215. g.

novembrī IV Laterana koncilā. Kaidi apstökli šo vai-

cöjuma paceļšonu ir sagatavojuši, tū raudzeisim tvert

sekojūšēs ryndös.
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Vyspyrms mes raudzeisim stēdeitīs prīškā, kaidas

valstyskös vīneibas 12. g. s. beigēs un 13. g. s. sēku-

mā atsaroda tagadējos Latvijas telpā un kaidas cytas

varas atsaroda ērpus tēs zīmeļūs, austrumūs, dīnvy-
dūs un rītumūs.

Tagadējos Latvijas teritorijā 12. g. s. gar jyurmo-
lu atsaroda lībīšu zemes, Kūrzemē kuršu vaļsteņas,
Zemgalē — zemgaļu, bet tagadējā Augškūrzemē —

sēļu, un Vydzemē un Latgolā — latgaļu vaļsteņas,
storp kurom radzamökös, vysmoz vairök daudzynö-
tös beja Tölovas, Jersikas un Kūkneses vaļsteņas.

Zīmeļūs nu tagadējos Latvijas teritorijas atsaroda

igauņu vaļsteņas, austrumūs
— Pliskovas, Novgoro-

das un Polockas valstis voi republikas. Kur storp šom

vaļstim un latgaļu zemem beja rūbeži, tys nav zy-

noms. Dīnvydūs nu tagadējos Latvijas teritorijas at-

saroda leišu vaļsteņas, bet tēli rītumūs Gotlande, caur

kuru kai storptautysku tērdznīceibas centru uz Bal-

tiju brauce gon zvīdri, gon dāni, gon vocīši. Daugova

beja vīns nu tērdznīceibas celim storp rītumim un

austrumim, un par šū ceļu sova interese beja kai rī-

tumnīkim, tai ari austrumnīkim. Bez Daugovas beja
ari cyts tērdznīceibas ceļš, kas nu 9. — 13. g. s. ir

bejis vairök īcīneits kai Daugova, — tys beja ceļš gar

Igaunijas zīmelim pa upēm un azarim leidz Novgoro-
dai utt. Šū ceļu izmontöja kai vocīši, tai ari dāni un

pērejī skandināvi. Skandināvu varjagi Novgorodā,
Kijevā v. c. pat prota īgyut sev vaļdinīku sēdekļus,
bet pēc zemu īkarēšonas voi kolonizēšonas jī nasa-

cente.

Kas atsateic uz Pliskovas, Novgorodas un Poloc-

kas vaļstim, tod šim centrim pyrmsökumus beja da-

vuši balti. Kaidreiz tur beja bejušas baltu zemes, ku-

ras smogi īkarēja kriviči. Caur īkarošonu myusu ļau-
dis tur tyka voi ņyu izkauti, padzeiti, voi ari pamo-
zam pērtautēti. Poši Pliskovas, Novgorodas un Po-

lockas nūsaukumi paīt nu baltu volūdom (Pliskova
ir Piļskolns, Novgorodā — Naugarde un Polocka —

Polotuska — nu vörda latvīši, kai tū atzeist volūdnī-

ki). Šamēs valstīs, kod tēs beja īkarotas un pērvār-
stas par krivyskom vaļstim, vēļ ap 10. g. s. torn ir be-
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juši myusu tauteibas vaļdinīki ar rakstureigim perso-

nu vördim — Vysvaļži. (Kod jī ījēme tröni, saucēs

Vsevolodi.) Novgorodas un Polockas apgobolūs ir sa-

sagloböjis lels skaits myusu vītu vördu, kas licynoj,
ka myusu tauta tur ir dzeivoj use ilgus godu symtus.

Polocka palaikam ir göjuse nu rūkas rūkā: tū ir pör-

vaļdejuši gon leiši, gon ari krīvi ar sovim skandinā-

vu izcelsmes vaļdinīkim. Vacūs ļaužu sapulces (ve-
čes) pastēvēja vysös šamos 3 austrumu valstīs. Myu-

su seņču kari ar krīvim ir nūtykuši vysai bīži. Vīns

nu vacökajim zynomajim karim ir bejis 1106. g., kod

baltu tauteņas krīvus ir smogi sakēvušas. Bet myusu

seņči ar sovu demokratiskū īkortu beja vēji vīnēti,

jūs atsevišķos. vaļsteņas bīži kārēja sovā storpā, un

tys vöjinöja pozicijas pret austrumim. Pēc kaida na-

veiksmeiga kara ar austrumu vaļstim myusu seņči
beja zynomä mārā nūklivuši atkareibā nu krīvim, tai

ka pīm., 12. g. s. beigös lībīši beja spīsti moksöt nū-

davas Polockai, bet tolovīši — Novgorodai, cytaidi
paturūt piļneigu īkšejū naatkareibu. Jersikas kēneņ-
vaļsts 13. g. s. sēkumā nav moksöjuse nūdavu nikam.

Nūkļyustūt saskarē ar krīvim voi ari dalejā atka-

reibā nu jim, myusu seņči daboja īpasazeit ari ar pa-

reizticeibu (vysmoz Jersikas golms ir bejis kristeits

pareizticeibā. Taidi vördi kai zvons, grāks, bazneica,

kas mums ir kūpēji ar slavim, licynoj, ka tī myusu

volūdā ir pastēvējuši jau pyrms katolicisma īvesšonas

nu rītumim). Novgorodā kai lels tērdznīceibas centrs

tyka kristianizāts bizantīšu ritā jau 10. g. s. beigēs.
Bet šymā tauteibu mudžeklī pastovēja ari cytas kon-

fesijas, un sūplok īvārojamai pareizticeigūs katedrā-

lei (Sofijas katedrāle, beja veļteita Marijas gūdam
leidz ar porejū Novgorodu) pastovēja ari vöcu un

skandināvu bazneicas ar rītumūs parostū latiņu vo-

lūdu.

Ticeibas lītos bizantinīši kaidreiz ir bejuši pat tik

īcīteigi, ka dēļ zīmeļu pogēnim Konstantinopolē ir

pastēvējuse īspēja zvērēt pi sovu dīvu statujom. Tai,

paraksteidami leigumus, zīmeļnīki ir zvērējuši pi so-

va pārkyuņa. Tei pat īcīteiba sēkumā ir bejuse ari

Novgorodā. Ticeibas lītos jaunas naīcīteibas un nasa-
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ticeibas gors rodös tikai ar t. s. krysta karim, ku-

rūs pareizticeigī napīsadaleja, un beigös jī poši tyka
apkaroti gluži taipat kai naticeigī pogöni.

*

Taidi eisumā beja goreigī un politiski apstökli zī-

meļūs 13. g. s. sökumä, kod uz politiskos skotuves pa-

sarödeja ~Möras zeme" un kod tai myusu zemes

kristianizēšonai, kas beja izgöjuse nu Novgorodas un

Polockas (cik jei nu tur vyspöri ir bejuse plaša un

nūzeimeiga, par tū narunösim!) pretim stöjös jauna
kristianizēšonas akcija nu rītumim.

Tai ka Daugova beja vacs tērdznīceibas ceļš un tai

ka tērgotojim, kas uzaturēja pi Daugovas ītakas jyu-
rā, beja vajadzeiga sova apsamesšonas vīta un sova

goreigö apryupe, tod beja dabeigi, ka ari te taipat kai

Novgorodā un cytüs tö laika tērdznīceibas centrūs va-

rēja pastēvēt dažaidas bazneicas un ar zemes vaļ-
dinīku atlövi nūtikt ticeibas izplateišona ari storp vī-

tejim apkörtejim īdzeivētojim. 12. g. s. beigēs taida

beja nütykuse ari pi lībīšim un nütykuse samārā mīr-

mīleigos formēs. Katoļu goreidznīki pi lībīšim ir uza-

turējuši pat bez kaidas apsardzeibas, un kaids vacs

anekdots stösta, ka kaidreiz lībīši vaicojuši veisku-

pam Meinardam, kod tērgotēji bejuši aizbraukuši:

„Nu, kungs, cik Gotlandē moksoj sēļs un vodmola?"

Bet ar tū nav saceits, ka sirojumu uzbrukumi nava-

rēja nūtikt ari bazneicai. Tymūs laikūs dažaidi lau-

peišonas gojīni nütyka gon uz sauszemes, gon jyuras,
un taidi ir nūtykuši gondreiž storp vysim lobajim
kaiminim. Preteškeibas varēja rastīs ari storp kris-

teitējim un nūkristeitū tautu, sevišķi vaicojumūs par

nūdavom, jo lībīši taidas moksēja Polockai, un nu

vajadzēja sēkt moksēt ari Bazneicai. Kod nasaskaņas
beja palelas, tauta kristeibu nūmozgēja Daugovā (voi
ari kurā kotrā takūšajā yudini, jo takūšajam yudi-
ņam arvīn ir pīmitis ~škeisteišonas spāks").

Kai kristeibu sekmeigi izplateit un tu pec tam ari

tikpat sekmeigi paturēt, tēs beja lelas problēmas, kas
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praseja daudz pacīteibas, iztureibas un uzauperēšo-
nas. Bet rītumnīku mentalitāte pēc pazemeigom, pa-

cīteigom un breiveibu respektējūšom metodēm vairs

napraseja. Pi rītumnīkim beja nūbrīdis uzskots: kas

reiz beja kristeits, tys beja ar varu jēpīspīž palikt par

kristīti, un kas vēļ nabeja kristeits, tys taipat ar varu

beja jēpīspīž topt par kristīti. Šei tē laika krysta ka-

ru ideoloģija pamozam kliva par tū pamatu, uz kura

baļstejēs vysas vālēkēs militāros akcijas un plāni par
Bazneicas valsts radeišonu Baltijas pīkrastē. Tī se-

višķi spylgti pasarēdeja veiskupa Alberta vaļdeišo-
nas laikā (1198 — 1229). Bet kai tys vēsturvskā se-

ceibā ir nūticis, tū paanalizēsim sekojušos ryndös.

*

Daugovas kai tērdznīceibas ceļa nūzeime straujēk
sēka pīaugt pēc tam, kod 1158. g. tyka nudybynöta
Libekas piļsāta un ap 1160. g. tur īreikēta veiskupija
(atkareibā nu Hamburgas-Bremenes archiveiskupi-
jas). Leidz ar tērgētējim, kas ceļoja uz Daugovu un

pa Daugovu, brauce ari mūki sovu tautīšu goreigai
apkūpšonai un eventuālai ticeibas tēļēk sludynēšo-
nai. Vīns nu šaidim ceņteigajim mūkim,kai jau īprīkš
mynäts, beja augustinīšu ordeņa lūceklis Meinards.

Tai ka lībīši, kas dzeivēja ap Daugovgrīvu, beja at-

kareigi nu Polockas kēneņa Valdemāra (Vladimira),
tod Meinards daboja nu šē vaļdinīka kristeišonas at-

ļēvi un sekmeigi strēdēja storp lībīšim. Jys, prū-

tams,šymā dorbānabeja vīns,un tēdēļßremenes archi-

veiskups jū kai vacēkū 1186. g. īsvēteja par veisku-

pu.Meinarda sēdeklis beja Ikšķilē, jauno veiskupija
skaitējos atkareiga nu Bremenes metropolijas. 1188.

g. pāvests Klements 111 (miris 1191) Bremenei iz-

saceja sovu atzineibu par Ikšķiles veiskupi jas radei-

šonu, un pāvests Celestins 111, kas sekoja aiz Klemen-

ta un vaidēja nu 1191. leidz 1198. godam, 1193. g.
Meinardu nūsauce par ~Livonicae gentis episcopus"
(lībīšu tautas veiskups). Nu tē laika sēcēs Livonijas
un Liflandijas vörda lītēšona, un tys tyka lītēts navīn

atteiceibā uz lībīšim, bet ari atteiceibā uz latgaļu ze-

mem.
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Veiskups Meinards sovu dorbu veice kai spādams.
bet gryuteibas beja divejaidas: pyrmkört, tryuka
prīsteru, ūtrkērt — lībīši nagribēja moksēt nūdavu

reizē i Bazneicai, i Polockai un sēka nu ticeibas at-

krist. Sovös gryuteibös Meinards grīzēs pi pāvestim,
un kai Klements, tai ari Celestins deve jam vīnu un

tū pošu padūmu: meklēt prīsterus Vēcijā kai storp

goreigūs ordeņu lūceklim, taiari laiceigajim goreidznī-
kim. Atteiceibā uz vaicöjumu, kū dareit ar atkritējim
nu katolicisma, Celestins 111 1194. g. deve atļēvi lītot

varu. Bet Meinards ir bejis vacs, mīrmīleigas dobas

mūks, un jys varas natyka pīlītojis.
Aiz Meinarda 1195. g. sekoja veiskups Bertolds.

Tys jau ir bejis cytaidu īskotu cylväks, eists krysta

karotējs, un jys sovā jaunajā dorba vītā īsaroda jau

ar militāru varu. Lībīši, jū satykdami, saceja: ~Tev

vajag uz ticeibu myus pīrunēt ar vördim, bet navys

pīspīst ar īrūčim!" Bet taidā veidā lītas vairs natyka
diskutētas, Bertolds vysu söka izškērt ar varu, un

kaidā kaujā 1198. g. 24. jūlijā jys kryta. (Jū nügaly-

nöja kaids lībīšu vērsaitis Imanta, un šē vērsaiša pī-

miņai I pasauļa karā pastēvēja latvīšu pulks ar Iman-

tas nūsaukumu.) Pēc Bertolda növes Livonijas veis-

kupijas stövüklis pasaslyktynöja tik stypri, ka

1199. g. tū beja atstējuši gondreiž vysi tös prīsteri.
Katolicisma izplateišonai situācija beja piļneigi na-

apskaužama.
Šymā gryutajä laikā ticeibas lītu körtösona Bal-

tijas pīkrastē pikryta divom tö laika izcylom vēstu-

ryskom personeibom, kas ticeibas sludynösonu ar mi-

litāru varu uzskate ja par pareizčkū un radikalokū

metodi. Tī beja pāvests Inocents 111 (nu 1198.—1216.

g.) un veiskups Alberts (pēc Švābes versijas fon Buks-

hevedens, pēc cytom fon Apelderns, vaidēja nu 1199.

— 1229. g.).
*

Veiskups Alberts tyka īsvēteits Bremenē. Par Li-

vonijas veiskupu jū apstyprynöja pāvests Inocents 111

1199. g. 5. oktobrī, izdūdams reizē ari krysta karu

bullu pret Baltiju (t. i., Livoniju). Ar šū bullu jys

grīzēs pi Zīmeļvēcijas, t. i., Vestfales, Saksijas, Mek-



379

lenburgas un Holšteinas ticeigajim, kurim storp cytu

beja ari sovas intereses Baltijā, lai jī ītu karā uz Li-

voniju un glöbtu tös veiskupiju. Sovā Bazneicas po-

litikā Inocents 111 göja tölök par sovim prīkšgējējim
— Klementu un Celestinu. Jöpolitiskais mērķis beja
Bazneicas vaļdeišona par vysu pasauli, un bez varas

lītēšonas šī mērķi nabeja īdūmojami. Inocents taitod

sankcionēja uzbrukuma karu Baltijai, un tēļredzei-

gais Alberts tū veikli realizēja. Krysta karu gējīņs

uz Baltiju tyka pileidzynöts gējīņam uz Palestinu, un

pāvests Inocents deve vīnaidasatlaidās kai vīnim, tai

ūtrim krysta karotējim. Taipat ar diplomatiskim gē-

jīnim krysta karu vaicējums pret Baltiju tyka nūkēr-

töts ari pi Vēcijas vaļdinīkim (pīm. kēn. Filipa).

Veiskups Alberts sovā jaunajā dorba vītā īsaroda ti-

kai 1200. g., pēc tam, kod jē speramajim sūlim beja

nükörtöta vysa juridisko un morālē aizmugure, nū-

körtöti ekonomiski vaicējumi un nūformāti aizsar-

dzeibas spāki nu dažaidim krysta karotējim un „pe-

regrinim". Nu jö dorbs varēja soktīs. Tū jys vede sūli

pa sūļam, gon vāzdams sarunas un jimdams kīļnīkus,
gon ari īdams uzbrukumā. Ar pāvesta pīkrisšonu jys
1201. g. izveidoja naatkareigu pīturas punktu pi Dau-

govas, kas kontrolēja vysu cauri ejušū tērdznīceibu

un, saprūtams, deve šovus īnēkumus. Tymā pošā
1201. g, jys nüstyprynöja ogrokū tērdznīceibas pītu-
ras punktu Reigu un porvērte tū par piļsātu. Tod

1201. g. jys nu Ikšķiles pērcēle veiskupa sēdekli uz

Reigu. Te tyka calta pīmārēta bazneica un nūsaukta

par „Möras bazneicu" (šei pyrmö Moras bazneica nū-

daga 1215. g.). Jaunū bazneicu un vysu Livonijas

veiskupiju v. Alberts nūvēlēja Vyssvätökajai Jaunovai

Marijai („Totarn Livoniam beatissimae Dei genitricis
Mariae honori deputavit", soka chronists Henriks.).
Tei ir pyrmö Livonijas nūsaukšona par Möras zemi,
un tū beja izdarejis veiskups Alberts 1201.voi 1202. g.
Bet pagaidom tei laikam beja tikai veiskupijas īkšeja
padareišona, un šys nūsaukums atsateice tikai uz īka-

rētajom lībīšu zemem. Tymā pošā 1202. g. tyka dy-
bynöts ari „Zübynbrölu ordens", par kuru veiskups
Alberts it kai naasūt bejis sajyusmynöts, bet, napī-
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cīšameibas spīsts, tū akceptējis, un pāvests 1203. g.

apstyprynöjis tē statūtus. Lai gon ordeņs beja pa-

kļauts veiskupam, tūmār ar tö apstyprynösonu beja
radeita dubultvara, kas vālēk izsauce nabeidzamas

ceiņas un preteškeibas storp eistū zemes vaļdinīku

veiskupu un jam paleigūs dūtū Zübynbrölu ordeni.

Reigas veiskupi un archiveiskupi beja spīsti ar or-

deni daleit navīn varu, bet ari zemes īpašumus. (Šūs

vēsturyski liktineigus vaicojumūs mums šamā saka-

reibā jöatstöj naskērtus.) Pagaidom varim konstatēt

tikai faktu, ka jau 1202. g. pi Daugovgrīvas ar Rei-

gas pilsētas nüdybynösonu un nūcītynošonu beja ra-

deita moza miniatūra Bazneicas vaļsteņa, kurai beja
sova pils, sovs veiskupa sēdeklis, sovi pilsoni un šo-

vi bruņoti sorgi (vālēkūs zübynbrölu izskotā). Tū va-

jadzēja jimt vārā kai Polockai, nu kuras beja atka-

reigi lībīši un vysa satiksme pa Daugovu, tai ari Kūk-

neses un Jersikas kēnenvalstim.

Un tai tys ari beja. Polockas kēneņš Valdemārs

(rex Woldemarus de Plosceke) 1203. g. īsaroda pi lī-

bīšim kēneņa Vysvaļža pavadeibā pīdzeit sovas kēr-

tejös nūdavas. Lībīšu vērdā atbildēja vocīši, nütyka
eisa sadūrsme, bet veiskups Alberts tūmār panēce, ka

Valdemārs jū atzyna par firstu, un kod jys beja sa-

moksöjis nūdavas par lībīšim, Valdemārs jū atstöja
mīrā ar vysu Reigas pili. Kai radzams, tod ni Polocka,
ni Jersika nütykumus ap Reigu vēļ navērtēja sevišķi

augstu un löve vysom lītom mīreigi atsateisteit tölök.

Alberts sovu pyrmü naatkareigös vaļsteņas göjfni be-

ja vinnējis. 1204. g. 12. okt. pāvests Inocents izdeve

jaunu krysta karu bullu tēļēkai ticeibas izplateišo-
nai Livonijā. Nu 1205. g. kristeišona sēcēs ar guni un

zubynu. Konflikti ar vītejim vaļdinīkim beja naizbā-

gami. Sekoja kari nu vīnas un ūtras puses, kai ari

kari atseviškūs cilšu un zemu storpā.

Pēc tam, kod veiskups Alberts beja panēcis, ka

Polockas kēneņš Valdemārs jū beja atzinis par firstu

un lībīšu aizbildni, jys izdareja vēļ vīnu veiklu ju-
ridisku gējīni, un prūti: jys vīnējēs ar lībīšu vērsaiti

Kaupo, ka Kaupo atdūs Bazneicai sovas zemes (ku-
ras patīseibā ir bejušas tikai daži Turaidas pogosti) un
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Bazneica jū izvērzeis par kēneņu uz daudz plašēkom
zemem: uz jaunū Livoniju. Kai šei vīnēšonēs ir nüty-

kuse, tē mes nazynim, bet tēļēkī nütykumi rēda, ka

Kaupo sovas zemes teišam atdeve Bazneicai un sajē-
me tēs atpakaļ jau nu Alberta rūkas. Jaunajai Baz-

neicas vaļstei pi Daugovas (ap Reigu) beja sovas ze-

mes, kuras sauce par Livoniju, un sovs padūtais kē-

neņš, kuru varēja rēdeit internacionālēs sakareibēs.

Tēpēc veiskups Alberts jū ari vodēja uz Vēciju un

Romu kai vysu īkarētūs zemu un vysas Livonijas re-

prezentantu.

*

Izmontojūt dažaidas politiskos svērsteibas Vocijā,
veiskups Alberts panēce pi kēneņa Filipa, ka 1207. g.

aprelī Livonija tyka pījimta par Vēcijas lēni, un Al-

berts tū sajēme atpakaļ jau kai Vēcijas markgrafs. Ar

tū jys beja sasnēdzis laiceigūs firstu augstēkū rangu,

un caur tū beja otkon vinnējis vīnu svoreigu politisku
gējīni. Ka aiz ~Livonijas" pagaidom slēpēs tikai da-

žas nalelaszemes,tys nabeja svoreigijūs rūbeži natyka
daudzynöti, lai Livonijā varātu rtylpynöt arvīn jau-

nas zemes. Te mes varim atrast izskaidrojumu tam,

kēdēļ Livonijas vörds pamozam tyka izplēsts ari par

vysom cytom Seņlatvijas zemem.

Livonijas paplašynēšonas gojīnī 1208. g. tyka uzva-

rēts Kūkanoja (Kūkneses) kēneņš (regulus Vesceke)
un jö zemes īskaiteitas Livonijā. Vescekei, t. i.,

Vjačkam ar Polocku atteiceibas nav bejušas spūžas,
un nivīns jam nagöja paleigā glöbt jö mozū vaļste-
ņu. Pēc zaudēto kara jys pats emigrēja uz Pliskovu,
nu kurīnes jys pīsadaleja karūs pret vēcīšim. Tymā
pošā 1208. g. pēc lūzēšonas söka katēļticeibu pījimt
ari Tölovas latgali, bet pagaidom bez politiskos pa-

sadūšonas. Tys jim ari labpröt tyka atļauts, jo Alberts

pyrmā kortā gribēja vērzeitīs pa Daugovu uz augšu
un tikt golā ar beistamū Jersikas valsti, kurai beja
lobās atteiceibas ar leišim. Un te nu sēcās senejos

Latgolas dramatiskēkais pūsms.
1209. g., kod veiskups Alberts ar Polocku beja
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nūslēdzis tērdznīceibas leigumu un apsūlejis mok-

sēt nūdavas ari par latgalim, (Švābe Latvju enciklo-

pēdijā soka, ka Jersika Polockai nūdavu namoksēja,
taitod: Alberts pīkukuļēja Polockas kēneņu Valdemāru

nasamaiseit pi Jersikas liktiņa) jys ar savēkta-

jim krysta karotējim uzbruka Jersikas piļsātai,
kurā atsaroda kēneņa Vysvaļža rezidence. Lelū un

nagaideitū vöcu uzbrukumu Vvsvaļža spēki naizturē-

ja, krysta karotēj i īsalauze pilī, izlaupeja pili, baz-

neicu un piļsātu (Vysvaļža golms ir bejis kristeits pēc
bizantīšu rita), sajēme gyustä karalīni, kas beja lei-

šu kunigaiša Daugeruta meita (Biruta, chronists Hen-

riks aiz nacīneibas ir izavairejis jös vördu minēt), un

leidz ar pērejom golma dāmom un īgyutū bogētū
laupejumu aizvede jös uz Reigu. Vysvaļža pils tyka

nüdadzynöta, un chronists Henriks dramatiski ap-

roksta, kai Vysvalds apraudöjis sova seņču montēju-
ma un sovas tautas būjā eju.

Pēc pils zaudēšonas kēneņš Vysvalds beja spīsts
īsarast Reigā, kur jys 1209. g. sv. Pītera bazneicas

laukumā paraksteja atsasaceišonas leigumu nu vysas

sovas karaļvalsts un tös nūvēlēšonu veiskupijai. Divi

pavaļsteņas — Autine un Cesvaine jam tyka atjun-
tas pavysam, bet atlykušos trejs, kuras leigumā nav

seikök ni raksturotas, ni jūs rūbeži aprödeiti, veis-

kups Alberts atdeve Vysvaļžam atpakaļ uz lēņa tīsei-

bu pamata. Naatkareigais kēneņš ar tū beja padareits
par veiskupa vasali, pi kam jē zemu rūbeži leigumā
nimoz nabeja nūteikti un jys beja padūts vysom so-

va kunga praseibom. Bet ari atlykušajēs zemēs jys

nadaböja ilgi vaļdeit, jo pret jū pastovēja nauzticei-

ba, un jys dreiž tyka apvainots ~valsts nūdeveibā".

1214. g. vocīši jē pili izpūsteja par jaunu un 1215. g.
tū iznycynöja galeigi. Kēneņš Vysvalds nu nēves iza-

glöbe tikai ar tū, ka sovā rezidencē vairs nauzaturēja.

Storplaikā ordeņa bruninīki beja nugalynöjusi ari jē

sīvastāvu, kunigaiti Daugerutu, kuru jī beja sagyus-

tejuši kaut kur ceļā caur tagadejū Vydžemi. Vys-

vaļžam sovā zemē vairs palikšonas nabeja, un jys
emigrēja uz Pliskovu (kur it kai vēļ asūt vaidējis 10

godu). Lai legalök pörjimtu Vysvaļža īpašumus, kaids
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nu bruninīkim apprecēja jē meitu Sofiju. Taidā veidā

lelēkē senejūs latgaļu valsts, kas ir stīpusēs apm. nu

Cēsim leidz Drysai, tyka pakēpiniski sagrauta un

okupēta.
Šaidu militarūs veiksmu laikā Alberts panēce, ka

pāvests Inocents 111 izjēme Igaunijas veiskupiju nu

Lundas archiveiskupijas aizbiļdnīceibas, bet Livoni-

jas veiskupiju — nu Bremenes metropolijas. Alberts

gatavojos izveidot sovu archiveiskupiju, bet Romas

kūrija kaut kai nasasteidze, un Alberts šē paaugsty-

nējuma napīdzeivoja. Ir nūrēdejumi, ka Roma nav

bejuse eisti apmirynöta ar Alberta radikalū politiku.
Radzūt Bazneicas varas pīaugšonu Livonijā un it

sevišķi jamūt vārā pāvestu nūrēdejumus, ka Baz-

neica ticeigūs aizsorgēs nu vysim jūs ērejim īnaidnī-

kim, Tēlovas latgali labprēteigi pījēme katolicismu

un pasadeve Livonijas veiskupam. Nu tē var sprīst,
ka ticeibas izplateišona beja īspējama ari mīrmīleigā
veidā. Tēlivaļža dāli, kas paraksteja pasadūšonas lei-

gumu, sajēme sūlejumu, ka jī tiks pasorgēti nu vysim
īnaidnīkim. Bet kai pats chronists soka: nu sūleju-
mim nivīns bogēts nav palicis, un ari latgali dreiž

daboja pörsalicynöt, ka sovēs mīrmīleigajēs ilgos jī
beja vīlušīs: nivīns nu krīvu uzbrukumim jūs naaiz-

sorgēja, jī beja spīsti sevi aizstēvēt poši un moksēt

nūdavas kai Bazneicai, tai ari Novgorodai. Tei beja
moz īprīcynojūša pīredze ari dēļ tim, kas vēļ nabeja
kapitulējuši jaunos Livonijas varas prīškā.

*

Taidi beja apstökli uz 1215. godu, kod nütyka IV

Laterana koncils. Šymā koncilā Livonijas nūzeime

tyka calta vysim īspējamim diplomatiskim leidzek-

lim, un vīns nu tim ir bejis pasvītro jums, ka Livonija
ir Möras zeme, uz kuru vysim katolim ir jogrīž sova

uzmaneiba.

Kai jau mynäts, IV Laterana koncils nütyka
1215. g. nu 11. — 30. novembram. Koncila daleibnīku

saroksta beigēs figurej ari Livonijas un Estijas veis-

kupu vördi. Bet lai īgyutu prīkšstotu par tū, kas šy-
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mā koncilā par Livoniju ir runöts, tod atteiceibā uz tū

vysi pētnīki ir spīsti grīztīs pi Livonijas Henrika

chronikas. Šys veiskupa Alberta darbeibas aprakstei-
töjs eisūs vördus atstösta, kū koncilā sacejis Alberts

un kū atbildējis pāvests.

Alberts ir referējis par karim un Bazneicas stē-

vūkli Livonijā un storp cytu sacejis: Svātais Tāvs!

Kai tu narimsti aizstovēt Jeruzalemi, kas ir Dāla ze-

me, tai tev ir jēaizstēv ari Livonija, kas ir Mötes ze-

me. Dāls mīļoj sovu möti, un kai Jys grib pasorgöt
sovu zemi, tai Jys grib pasorgöt nu vysom brīsmem

ari Mötes zemi."

Augstais prīsters uz tū atbildējis: ~Kai mes asam

ryupējušīs par Dāla zemi, tai mes ar tēvišķu gödeibu

ryupēsimēs ari par Mötes zemi."

Pēc koncila pāvests izsnēdzis Albertam bullu vēkt

jaunus krysta karotējus, apsūleidams vysas vajadzei-
gös atlaidās tim, kas dūsīs krysta karūs uz Livoniju.

Ar tū Alberts šovus nūdūmus koncilā beja izve-

dis. Bet tys ari ir vyss, kas šūreiz atteiceibā uz Livo-

niju ir bejis sprīsts voi runöts. Ir jodūmoj, ka kon-

cilā ir bejis tik daudz cytu vaicöjumu, ka ni tölökas

diskusijas, ni deklarācijas Möras zemes vākojumā

nabyus nūtykušas. Kai zynoms, šys eisais koncils be-

ja sasaukts ar mērķi atteireit ticeibu, tīseibas un īra-

šas un apsprīst Svātēs zemes (t. i., Jeruzalemes) at-

breivēšonu. Trejs šo koncila sēdes ir bejušas veļtei-
tas laiceigim vaicöjumim, uz kuru nūsaklauseišonu

ir bejuši aicynöti vysi radzamokī Eiropas firsti. (Voi

Kaupo šymā koncilā ir bejis klöt, tys ir lels vaicē-

jums, jo laiceigūs firstu braukšona uz koncilu nibyut
nav nūzeimējuse ari pīsadaleišonu koncilā). Laicei-

gūs vaicöjumu sēdes ir bejušas paradzātas Bazneicas

stypruma demonstrēšonai un, golvonais, firstu nūska-

ņošonai par lobu krysta karim. Tēdēļ ir saprūtams,
kaidu veiklu diplomātisku argumentāciju Alberts ir

lītojis, lai radeitu sev labvēleigu sabīdryskū dūmu.

Jys nibyut nav izgējis nu taida stovūkļa, ka Livonija

byutu jödeklarej par Möras zemi, jys naatsasauc ari

uz tū, ka kaids pāvests Livoniju par Möras zemi byu-
tu deklarējis (taids arguments jam byutu bejis seviš-
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ki izdeveigs un svoreigs), bet jys izīt tikai nu tö, ka

Möras zeme jau ir un pastöv un ka šei Möras zemes

pastēvēšona ir ļūti svoreiga līta, kurai ir pīgrīžama

vyslelökö uzmaneiba ari militārā ziņā. Uz tū nūroda

praseiba pēc vīnaida aizstēvēšonas veida kai dēļ Je-

ruzalemes, tai ari dēļ Livonijas.
Koncila teoloģiskajā daļā golvonā kortā ir runoju-

ši un sprīduši veiskupi ar augstokū stovūkli (t. i., kar-

dināli un metropoliti). Varbyut te nabyus līki atzei-

mēt, ka šymā koncilā ir pīsadalejuši 404 veiskupi, 71

metropolits un 800 abatu. Nu zīmeļu zemem te pyr-
mū reizi pīsadalejuši 5 veiskupi nu Pūlijas (Gnesnas
metropolits un Krakovas, Braslovas, Lebas un Vlocla-

vekas veiskupi). Dāniju ir reprezentējis vīns veis-

kups, bet Lundas archiveiskups tai ir bejis aizskörts

par Igaunijas izjemšonu nu jē jurisdikcijas, ka sö-

kumā beja atsateicis braukt uz koncilu.

Taids, eisumā jamūt, ir bejis Laterana koncils.

Veiskups Alberts tur beja pacēlis Livonijas vaicöju-
mu šamā storptautyskajä arēnā, beja panēcis morā-

lu sagumuvysom sovom militārajom akcijom un beja

īgivis īspējas turpynöt vēļ tölökus karus.

*

Taidi kari dreiž ari tyka vasti, tyka gyuti panö-

kumi, bet Möras zemes vaicöjums, līkās, krītni vīn

aizmērsts, vysmoz Romas kūrijā. Tai 1219. g. 28. ok-

tobrī, taitod tikkū 4 godi pēc IV Laterana koncila,

pāvests Honorijs 111 (jys vaidēja 1216—1227) nūvē-

lēja Livonijas veiskupu, Livonijas Bazneicu un jaun-

igyutös zemes — Igauniju, Sēliju un Zemgali sv. Pī-

tera aizbiļdnīceibā „tös lykumeigi turēt un mīreigi

pörvaldeit".

Kai nu itös nūvēlēšonas radzams, tod myusu ze-

mei patīseibā vajadzēja sauktīs par sv. Pītera zemi.

Bet tai tys nav nūticis,kas nūzeimoj, ka nūvēlēšona ir

vīna līta, bet tēs izvesšona dzeivē ir cyta līta. Alberts

ir stēvējis par Mērās zemi, Möras kults ir bejis popu-

larēks tautā, un Livonija palyka par Möras zemi ari

turpmēk.
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Pi Moras zemes vörda popularizēšonas vydslaiküs
golvonī nūpalni laikam byus pīdarējuši Livonijas or-

deņam, kas uz sovim karūgim nese Jaunovas Mari-

jas attālu un veicynöja Marijas kultu (vydslaiküs tys

vyspöri ir bejis ļūti populārs kai pi pareizticeigim, tai

ari katolim zīmeļu zemēs), bet jaunlaikūs Möras ze-

mes vördu sevišķi atjaunoja G. Manteifeļs ar sovu po-

pularū albumu pāvestam Leonam XIII (1888. g.).

Atsagrīžūt pi 13. g. s., ir vēļ jēpīmatynoj,
ka nu tös mīreigēs vaļdeišonas, kuru nūvē-

lēja pāvests Honorijs 111, pagaidom nikas naizgēja.

Vēļ prīškā stēvēja symtgadeigi kari: symtgadeigi kari

beja ar zemgalim, symtgadeigi kari beja ar austru-

mu latgalim, un symtgadeigi kari beja ari storp veis-

kupim un ordeni, (Kaut kai izaver, ka eistas svētei-

bas nav bejis ni šai zemei, ni tös ikarötöjim.) Par

symtgadeigajom ceiņom ar zemgalim teik daudz ru-

nöts Latvijas vēsturē, bet ka taidas pošas ir bejušas
ari ar latgalim, par tū olūtu tryukuma dēļ nateik ru-

nöts. Bet īkarotoju vālē nūsastyprynošona Latgolā lī-

cynoj, ka šūs zemu īgyušona ir nütykuse ļūti lānā

un ilgā laikā.

Vērzūtīs uz prīšku gar Daugovu, 1237. g. tyka
calta pils KrystpilL Nu turīnes bruninīki lauzēs uz

tagadējos Latgolas centru — uz Mēkūņkolnu (sauktu

Volkenbergu). Ir zynoms, ka uz 1263. godu Mēkūņ-
kolna pils jau ir bejuse gotova. Ar tū ir bejis igyuts
Rāznas-Ludzas saimnicyskais un stratēģiskais ap-
vyds. Tölök vocīši ir lauzušīs uz Daugovpili un tur pi
Daugovas 1273. g. sēka celt Daugovpiļs pili (pabeigta
1275). Atteiceibā uz šū laiku mums nav taidas chro-

nikas, kaida beja Henrika chronika atteiceibā uz īka-

rējumu sēkumu Alberta laikā. Bet nu radzams, ka

dmvydus, austrumūs un pat zīmeļaustrumūs par le-

lu spāku ir leiši. Leiši volda Polockā un palaikam
ari Pliskovā. Jo latgali šaidūs apstokļūs nagribēja pa-
sadūt vēcīšim, tod jūs vīneigais sabīdrētais varēja

byut leiši. (Krīvi jau atsaroda mongoļu varā.) Leiši

un latgali 1277. g. sagröve un nūpūsteja Volkenber-

gas pili, bet Daugovpili sagraut navarēja. Otkon vyl-
kēs kari, un ordeņs pamozam īkarēja Rēzeknes ap-
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vydu. Ordeņa mestrs Wilekins fon Endrops lyka 1285.

g. celt pili Rēzeknes piļskolnā. Reigas archiveiskups

pa tū laiku beja īgivis Viļaku un 1293. g. arcv. fon

Fichte byuvēja Viļakas pili. Vacēs Pītēlovas zemes

turējos vysilgök. Ludzas piļskolnā ordeņa mestrs

fon Bruggenojs pili varēja byuvēt tikai 1399. g. Tai-

tod tikai uz šū laiku vocīši beja kungi austrumu Lat-

golā, bet jūs vērzeišonēs uz austrumim ar tū beja ap-

sastējuse.
Te nu rūnās vaicējums: voi latgaļu etnogrāfiski

rūbeži beja sasnāgti un īkarēti? Jaunlaiku baltvēcu

vēsturnīki ir sacejuši, ka jā! Bet lelais latgaļu vītu

vördu izplatejums austrumūs līk sprīst, ka tai tys nav

bejis. Tē laika īkarētēji ar tautu rūbežim vyspöri nav

rēkinējušīs. Vacajūs laikūs dareišona beja tikai ar

varas un pretvaras punktim. īkarētēji göja, cik tēli

varēja, un kod beja jöapsastöj voi jöatsaköp, tod sa-

daleja īspaida sfēras sovu īspēju apmārūs. Kemps
sovā laikā tyka pareizi aizrödejis: jo ordeņs un Livo-

nijas veiskupija byutu īkarējuši vysas myusu seņču
zemes un byutu stratēģiski nūsastyprynējuši pret

austrumim, tod jūs piļu teiklam butu bejis jēatsa-
rūn daudz tēļēk uz austrumim, nakai tys beja ar piļu
saceļšonu Latgolā. Bet ni ordeņs, ni Reigas archiveis-

kupija tēļēk vērzeitīs vairs nav spēj use, un tai myusu

tautīši, kas palyka ērpus Livonijas rūbežim, pamo-
zam tyka pērtautēti.

*

Palaikam ir bejis cylöts vaicējums: voi Mērās

zemes dybynösonu varātu uzskateit ari par Latvi-

jas dybynēšonu, caur kū myusu valsts myužs tyktu
stypri vīn pagarynöts? Uz tū tūmār ir jēat-
biļd, ka taida pījimšona nav īspējama. Mē-

rās zemes radeišonai sovā laikā beja cyttautīšu mi-

litari mērķi (par teologiskim mērķim lai sei-

kēk runoj mariologi!). Šī mērķi nav sakrytu-
ši ar myusu tautas mērķim un interesēm. Kai

mes redzējom, pi īkarēšonas vītejī vaļdinīki voi nyu

tyka izlaupeiti, apkauti, voi aizdzeiti trymdä, voi ari



388

lobokā gadejumā degradāti un iplyudynoti jaunajā
bruninīkukortā.Bet ka šei uzjimšona jaunajā vērsslo-

nī ir bejuse nīceiga, tū licynoj ari genealoga barona

fon Taubes pētejumi. Jys ir atradis, ka tikai sīvīšu

linijā dažas välökös bruninīku dzymtas ir gojušas at-

pakaļ leidz myusu senču vaļdinīkim. Pīm. Līveni cā-

lušīs nu lībīšu Vesikes, Ungern-Šternbergi—nu Kau-

po meitas, Uexküll'i un Meyendorfi — nu Jersikas

kēneņa Vysvaļža meitas, Tiesenhauseni — nu Kū-

kanēja kēn. Vescekes (Vjačko) meitas. Šī pīmāri li-

cynoj, ka īkarētēji eliminēja veirīšu körtas augst-

maņus (tī lelokū tīsu aizplyuda uz Leitovu), bet ka

jī labprēt precēja šūs augstmaņu meitas un mösas,
lai kaut cik legālā veidā vīglēk tyktu pi zemes īpa-
šumim. Maņ nav zynoms, voi caur Baltijas bruņnīcei-
bu ir kaut vīns nu senejim vaļdinīkim voi vērsaišim

sagloböjis sovu identitāti tai, kai dažs lobs pērtautē-
tais augstmaņs aiz Livonijas rūbežim ar uzvördu La-

tvšovs utt. īkarētoji atjēme myusu zemem un vaļ-
stim jūs nūsaukumus, atjēme tautai jēs naciona-

lū apzeimējumu, iznycynöja vītejū vērssloni, iz-

nycynöja vītejū īkērtu ar kēnenim, bojörim un tau-

tas sapulcēm un iznycynöja vītejū kultūru, nūsaucūt

tū par barbarysku. (Pādejū mums zynomü tautas

sapulci pi īkarotim Henriks daudzynoj 1221. g. Or-

deņs tū izkleidynöja un izjauce uz vysim laikim.)
Möras zemes rasšonēs un jēs laiki pīdar gon pi

myusu zemes un tautas vēstures, bet tī napīdar myu-
su seņču veidotospolitikas vēsturei. Ar Möras zemi

socēs svešu varu laikmats, kas navar byut saisteits

kūpā ar myusu tautas breiveibas vēsturi. Mērās ze-

mes laikim pozitivu nūzeimi var atrast tikai teolo-

ģiskā skatejumā un varbyut zynomä mārā ari kul-

turvēsturyskā, bet nikaidā gadejumā tautyski po-
litiskā plēksnē.

Lai attaisnotu myusu zemu brutalū īkarēšonu,
baltvöcu vēsturnīki palaikam ir uzsvēruši tū apstökli,
ka tymūs laikūs bejušas tikai divi īspējas: 1) voi nyu

pījimt pareizticeibu un iplyust slavu jyurā, voi 2) tikt

kristeitim katolicismā un nüklyut vöcu atkareibā.

Nu šim divi ļaunumim mozēkais tod nu asūt bejis
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nuklyusona ritumu sfēra, kas nav izvaduse por-

tautēšonu.

Prūtams, šymūs sprīdumūs daudz kas ir pareizs,
bet daudz kas ari napareizs. Ir īspējams, ka caur pa-

reizticeibu myusu seņči byutu tykusi slavizāti, bet

tikpat īspējams ari tys, ka jūs kristeišona pareizti-
ceibā varēja 13. g. s. vēļ ari natikt pastyprynöta. Jē-

lam vārā, ka 13. g. s. vydä krīvu agresivitāti paralizē-
ja mongoļu ībrukums. Tikai ap Jēņa Brīsmeigē laiku

krīvi atžērga nu mongoļu jyuga, bet tod ari vējo Li-

vonija tyka satrīkta kai nabejuse. Bez tam Latviju

varēja katēlizēt ari ar cytom metodēm mīrmīleigā

ceļā, bez okupācijas un kolonizācijas; Tēlovas latga-

ļu kristeišonēs tam ir lobs pīmārs; bet poši vēcīši jūs

par tū izzūbēja par ~humiles et despecti" (par paze-

meigajim un nycynojamim). Myusu seņči pret kris-

teišonu nasapretöja vairök kai cytas tautas pīm.,

Skandināvijā. Todēļ myusu seņču saukšona par nalo-

bojamim barbarim ir bejuse tikai vīnpuseiga rupas
varas un nataisneibu attaisnēšona.

Bez šim divim mynätajim spākim (t. i., bez krī-

vim un vöcim) taču vēļ pastēvēja ari trešs īvārojams
varas faktors, —• tys beja Leitovas lelvaļsts. Leiši

myusu senčus nabyutu denacionalizējuši, myusu tau-

tai byutu sasaglobējis sovs vērsslēņs, sova īkērta un

sova kultūra, caur kū tei byutu bejuse daudz bogötö-

ka un spējeigoka. Politikā ir īspējamas daudz un da-

žaidas kombinācijas. Nikas nav īprīkš predestināts
kai vīneigi īspējamais.

Kai mes augšā redzējom, tod pi liktineigös Livoni-

jas topšonas ir bejuse tikai dažu nalabvēleigu ap-

stēkļu un nalaimeigu ideoloģiju sakrisšona. Nu vīnas

puses nalaimeigs apstēklis beja sovstarpejē reivēšo-

nēs storp myusu seņču vaļsteņom, bet nu ūtras pu-

ses —•ka tū sēka katēlizēt ar guni un zübynu. Tēļēk
— nalaimeigi apstökli ir bejuši tī, ka Livonija tyka
īskaiteita Vocijas impērijas sastovā, ka pret Livoniju
sistemātiski tyka vasti krysta kari, ka tyka nüdyby-
nöts pastöveigs Livonijas ordeņs, un par vysu slyktö-
kais apstöklis ir bejis, ka krysta kara daleibnīku un

ordeņa lūcekļu rekrutēšona ir nütykuse caur Zīmeļ-
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vöcijas laimes maklātējim. Möras zeme varēja topt
ari bez vysa tē: bez īkarēšonas, bez vērdzeibas un iz-

kaušonas. Tod Möras zemes laikim un Möras zemes

vördam myusu vēsturē byutu bejuse pavysam cyta
skaņa.
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NACIONĀLOS VOLŪDAS LITURĢIJĀ

UN LATGAĻU VAICŌJUMS

Ar 1965. g. 7. martu stöjös spākā vīns nu vesturyska-

jim II Vatikāna koncila lāmumim par nacionālus volūdu

tvesšonu liturģijā. Leidz šam, kai zynoms, golvonī litur-

ģijas teksti katolim beja tikai latiņu volūdā.

Latiņu volūdā beja sv. mises un ari daudzas cytas ri-

tuālos ceremonijas. Bet leidzās internacionālajai latiņu
volūdai, kura skaitējos kai golvonais katoļu Bazneicas vī-

nötöjs faktors, daudz kas nu Bazneicas dzeives un dīvkol-

pöjumim beja ari vītejā volūdā, kai pīmāram gonuroksti,

sprediķi, vesperes, psaļmes, stuņdines, rūžukrūni, dažaidas

dzīsmes etc., etc. Kotrā zemē Bazneica „nacionalizöjös",

saauga ar sovu tautu un jēs volūdu. Tai tys beja ari myu-

su zemē Latgolā, kur latgaļu volūdai Bazneicas dzeivē be-

ja go_du symtim vācas tradicijas.

Isarūnūt trymdä, šēs tradicijas tyka brutāli lauztas:

latgaļu volūda nu dīvkolpējumim tyka izmasta. Par šū ap-

stökli jau ir daudz raksteits gon latgaļu presē, gon ari grö-
motēs (pīm. gromotā „Latgalu darbeibas dokumentācija",
M. Bukša „Latgalu volūdas un tautas izplateibas problē-
mas" un ari tē poša autora ~Atminos un atziņos"). Goreigö
vadeiba trymdä ar tautas bolsu te nabeja rēkinojusēs ni

par noģa malnumu un ari nu tēļokom diskusijom izavai-

reja. Bet — kai nūtvkumu atteisteibā rödeja — tod šaidas

diskusijas byutu bejušas vajadzeigas, byutu bejuse vaja-

dzeiga sovstarpejē dūmu izmaiņa, sovstarpejö uzticeiba,
respekts un kristeigö mīlesteiba, jo, kai vysur teik uzsvērts,
Bazneica taču nasastöv tikai nu goreidznīceibas vīn, bet
ari nu laiceigim ļaudim, atteiceigas tautas lūceklim.

Volūdas vaicējumā jau ilgi pyrms II Vatikāna koncila

rītumūs beja vērojama arvīn paplašynēta vitejös volūdas

lītēšona dīvkolpējumūs. Pīmāram, školu jaunötnes misēs

un dažaidēs cytös misēs jau beja īvasta tradicija, ka tū

kū goreidznīks skaitēja misē pi oltora latiņu volū-

dā, kaida cyta persona-skali skaitēja bazneicā vītejā volū-
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dā. Vārojūt šū parödeibu, beja skaidrys, ka piļneiga pērē-

ja uz tautas volūdu beja tikai laika vaicējums, un kai ta-

gad radzams, tod II Vatikāna koncils šū vaicöjumu jau ir

atrysynöjis par lobu vītejūs tautu volūdom.

Bet ari te ir vīns lels ~bet". Volūdu uz šē pasauļa ir

daudz. Kaidas nacionālos volūdas tiks pīlaistas liturģijā,

par tū lem atteiceigi veiskupi un Vatikans. Pīļautajēs na-

cionālajos volūdos teik izströdöti vajadzeigi liturģiju tek-

sti. Zynūt šaidu nütykumu atteisteibas gaitu, daudzas tau-

tas un jūs goreidznīceiba ryupöjös, lai dīvkolpējumu vai-

cējums jūs volūdos tyktu sovlaiceigi nūkērtēts. Pīmāram

Spānijas baski, kuru volūda leidz šam nabeja atļauta, pa-

nēce, ka tagad liturģija byus ari jūs volūdā. Ari katalo-

nīši Spānijā ir panokuši tū pošu. Basku lītu vede jūs go-

reidznīki un örpus Spānijas dzeivojušī basku izcelsmes

veiskupi (sal. te jūs īsnāguma atreferējumu „Latgolas Bol-

sā" 1964; 648. nr.).
Kai radzams, basku goreidznīki sasadorbēja ar sovim

ticeigajim tautīšim. Latgalim stēvūklis te ir cytaids. Nu

vīnas puses latgaļu pozicijas ir lobökas, jo latgaļu volūda

dzimtines bazneicēs ir lītota godu symtim ilgi un tagad
teik lītēta, bet nu ūtras puses —■ latgaļu situācija ir slyk-
töka, jo trymdä vodūšo goreidznīceiba ir īvaduse liniju —

katolicisms bez latgalisma. Šos linijas dēļ daļa goreidznī-
ku pamozam ir bejuši spīsti pērtraukt leidzdaleibu latgaļu
presē, un goreigö vadeiba ir izavairejuse nu kotra latga-
ļu vaicöjuma diskusijas (pīm.: kēdēļ pāvesta Pija XII en-

ciklika „Exul Familia
"

natyka atteicynöta uz latgalim?
Kai byus ar latgaļu volūdu jaunajā situācijā, kod dīvkol-

pöjumi byus tautas volūdos? utt.) Uz laiceigūs darbinīku

vēstulēm, kas skēre augšmynātūs vākojumus, goreigö va-

deiba atbildes nadeve. Taidā veidā latgaļu volūdas vāko-

jums vylkös leidz 1964. goda beigom. Nu vysom pazei-
mem beja radzams, ka šys tautai svoreigais un sēpeigais
vākojums ir mēginēts brutāli nūlikvidēt, nūklusēt un at-

stēt aizmērsšonai. Tīseibas ir tikai tim, kas par torn cei-

nēs. Par latgaļu volūdas tīseibom latgaļu darbinīki ir cei-

nejušīs jau vysmoz sovu pusgodusymtu. Dažaidu egoistis-
ku apsvērumu dēļ goreigö vadeiba trymdä tūmār ir izaly-
kuse (un drūši vīn ari Vatikānam tai rēdejuse), ka šaidas

ceiņas nikod nav bejis, ka taidas nav tagad, ka latgaļu vai-
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cējums, kuru tagad boļševiki grib nūžņaugt dzimtinē, ir

miris un ka tēdēļ pēc latgaļu volūdas liturģija nav nikai-

das vajadzeibas.
Radzūt šaidu situācijas atteisteibu, daži latgaļu darbi-

nīki jau 1964. goda oktobrī grīzēs padūteibas kērteibā ar

atteiceigu peticiju pi bēgļu goreigūs lītu kērtētēja, prelata
K. Ruča. Jys turpynöja tū pošu naatbiļdēšonas taktiku.

Tod tē poša goda decembrī jam tyka sagatavots jauns

īsnāgums, bet,rēkinojūtīs ar vacū taktiku, latgaļu darbinīki

gatavoja īsnāgumu pāvestam. Taidā veidā 1965. goda jan-

vārī latgaļu darbinīki nüsyuteja pāvestam PēvulamVl me-

morandu, kurā jī aprēdeja, ka latgaļu volūda nav tys pat

kas latvīšu volūda, ka latgaļu volūda myusu dzimtines baz-

neicēs ir lītēta godu symtim ilgi, ka šei tradicija ir jöturpy-

noj un ka sirdsapziņas breiveiba prosa pēc tīseibas lyug-
tīs taidā volūdā, kaida ir jö dzymtö mötes volūda. Dažai-

das laiceigēs varas, sevišķi boļševiku režims, latgaļu volū-

das tīseibas ir mēginojis iznycynöt, bet Bazneica tös ir aiz-

stēvējuse un kūpuse dzimtinē leidz pat myusu dīnom. To-

pēc byutu lela pēresteiba pret myusu tautu, jo caur jau-
nū reformu Bazneica atjemtu myusu tautai tū, kū tei

vēsturyskajā pagotnē tai ir davuse.

Kaida byus Vatikāna stöja šymā vaicojumā, tū rödeis

nokūtne, bet kaida ir myusu trymdas veiskupu stöja (at-
skaitāt jö ekscelenci Urbšu), tys mums jau zynoms: jo tei

byutu bejuse pozitiva, tod ari nikaidi īsnāgumi nabyutu
bejuši vajadzeigi.

Pördzeivojamais laiks ir ļūti svoreigs myusu tautas

dzeivē, un tam byus tolas vēsturvskas konsekvences nö-

kūtnē. Vārojūt goreidznīceibas nasadarbeibu ar sovu ti-

ceigū tautu trymdä, ir napīcīšams pīminēt kaidu epizodu
nu myusu tautas vēstures vydslaiküs, kuram ir sēpeigas se-

kas leidz šudiņdīnai. Un prūti: vydslaiküs, kod par t. s. Li-

voniju vaidēja Reigas archiveiskups un Zübynbrölu or-

deņs, atteiceibā uz Latgolu jī zemes sovā storpā beja sada-

"ejuši tai: Zīmeļlatgola pīdarēja archiveiskupam, Dīnvyd-
latgola (leidz pat Ludzai īskaitūt) — pīdarēja ordeņam. Ka-

ri ar krīvim (resp. Pliskovas, Novgorodas un Polockas vaļ-
stim )beja gondreiž napērtraukti. 15. godu symtā sadarbei-

ba storp goreidznīceibu un laiceigū tautu beja taida, ka ni

ordeņs paleidzēja archiveiskupam, ni archiveiskups orde-
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ņam. Kotrys sovu rūbežu sorgö ja par sevi. Ordeņs sovu rū-

bežu šai tai vēļ riūsorgēja, bet archiveiskups Silvesters

1476. g. Beja spīsts taipat kai Ulmaņs dūt pliskovīšim uz

sovas zemes militāros bāzes. 1476. g. uz archiveiskupam pī-
darušēs latgaļu zemes krīvi uzcēle sovu ~Vyšgorodas" pi-
li, pīsovvnēja sev pēri par 100 km garu un pēri par 20 km

plotu myusu zemes jūslu, īdzeivētējus pērkristeja pareizti-
ceibā un ar laiku pamozam pērkrīvēja. Ot itī ir tī 2200

kv kilometri, kas beja īskaiteiti Pliskovas guberņā, bet

Latvijas breivvaļsts laikā atsaroda Latvijas teritorijā, un

kū boļševiki tagad otkon ir pīvīnējuši Pliskovai dēļ galei-
gas rusifikācijas. Vöcu īkarošonas laikā, vydslaiküs latgaļu
zemu rūbeži beja pi Sīnupes (t. i., Zylupes), Mudovas (Ve-

likajas) un Ostrovas, tai ka chronikös mynätajim „plisko-
vīšim beja tikai 3 jyudzes leidz sovai sātai". Bet kai ar-

chiveiskupa zemēs rūbežs atsleidēja pēc tam? Zīmeiaustru-

mu styurī Latvija vydslaiküs ir pazaudē juse vysvairök, un

leidz ar zaudātajom zemem tyka pērtautēti ari īdzeivotoji.

Tai tys beja vydslaiküs, un leidzeigi vākojumi —jo

na rūbežu ziņā, tod pērtautošonas ziņā — atsakörtoj ari

tagad.

Latgalim trymdä sovi pat veiskupi nadeve tīseibu

lyugtis sovā volūdā. Jī uzspīde taidu volūdu, kai-

dā latgali pötorus nikod nav skaitejuši. Tagad, kai

dzērd, vīnā ūtrā rītumu zemē ari svešī veiskupi naatļaun
nikaidu cytu volūdu, kai tikai sovas zemes

„
valsts volū-

du". Voi nav liktiņa ironija? Ķēdes reakcija, kuru beja
īsokuši mozī, apspīzdami šovus vēļ mozēkūs broļus, teik

turpynöta, tai ka ari poši apspīdēji teik īspeilāti jaunas,
lelokās valsts volūdas rāmūs. Todēļ ir lels vaicējums: voi

beja vērts dēļ pērejušos trymdas saryugtynöt latgaļus un

voi tys beja tēļredzeigi nu katoļu Bazneicas puses sameit

latgaļu tīseibas, kam var byut smogas konsekvences, jo

myusu volūdas tradicijas beja saglobötas vysmoz Baznei-

cā?

J. Lobōrds
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ONTŌNA SKRYNDAS VĒSTULE

RAIŅAM PYRMS 60 GODIM

Bernē, 1906. g. 18. jūlijā
Brunnhofweg 21.

AUGSTI GUDOJAMAIS LATGOLAS DRAUGS !

Syuteidams Jums Gaismas" redaktora Kempa

kunga vordā vysdzilöku pateiceibu par Jyusu laip-
nu, sūlejumu pabaļsteit šū myusu pyrmü avīzi ar

rokstim, es ar lelu nūžālēšonu Jums paziņoju, ka

~Gaisma" ar 26. numeri ir pörtraukuse sovu dar-

beibu — uz cik ilgu laiku, tö navar nūteikt. Pītryu-
ka jai spāka un pitryuka laseitöju.

Gryuts pi mums beja isasökt pyrmajam laik-

rokstam: naļēve vaļdeiba, nabeja leidzekļu nabeja
leidzströdniku un nabeja ari cereibu uz laseitöjim.
Bet oktobra papeirs mums paleidzēja, un ar tö pa-
sarodeišonu pasarödeja ari ~Gaisma". Kaida mē-

ceitöju daļa sylti apsveice pyrmös avīzes redak-

toru, teice tö drūsumu un pabaļsteja kai morāliski,

tai ari materiāli. Iznöce pyrmais numers 10 000 ek-

semplarūs un tyka vysur izplateits par velti. Tys
sacēle tymsus ļauteņus köjös. Varbyut pat 1861.

goda manifests jim naatnese tik lelu prīcu kai pyr-
mais ~Gaismas" numers!

Bet goreidznīki — daļa prīcējēs apzineigi, daļa
naapzineigi, bet kaida daļa gobolu ~Gaisma aust"

läseja jau ar aizdūmom. Muižinīki vēļ nikē nasa-

prota. Tod pasarödeja 2. numers. Dažs möceitöjs,
kas greiži vērēs jau uz pyrmü numeri, sēce klīgt,
ka ~Gaisma" asūt ~sociālistiska" avīze. Naapzinei-
gi klīdze tam pakaļ. Tikai nadaudz nu möceitöjim
(ap 6 cylväki) palyka „Gaismai" uzticeigi.

Muižinīki, kas ogrēk nikē nadzērdēja, kas nū-

teik aiz jūs myura sēteņom, kas vērēs uz myusu

zemnīku kai uz dziļā mīgā guļūšu lūpu, ari sasa-

tryuka un vaicöja möceitöjim, kas nütyka, kur ir

brīsmes? Satrauceiti nu „baileigajim" vördim (jo
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tur beja pīmvnāti sociālisti"!) un muižinīku sku-

bynöti, goreigī tāvi bez kavēšonēs 3. janvārī sasau-

ce „bazneickungu kongresu" (Rēzeknē), kurā jī ar

lelu bolsu vairēkumu nūsprīde ~Gaismu" boikoteit

un izdūt jaunu avīzi, jo Kemps asūt ~šaubeigs"
jauneklis (~mlode piwo", kai vīns beja izasacejis

pa pūliskam).
Tai uzlēce ~Auseklis" mēceitēja Trasuna redak-

cijā. Vērzīņs ir taids, kaids vyspöri ir rakstureigs

dēļ katoļu goreidznīkim: dīvbejeiba un ceiņa ar so-

ciālismu nu vīnas puses, un vaļdeibas dorbu smē-

deišona nu ūtras puses, tūmār palīkūt tai par pa-

klauseigim — un tys ari vyss apspīstēs naboga
tautas ~lobā". Ar muižinīkim ~Auseklis" dzeivoj
dīzgon mīreigi. Koleidz ~Gaisma" vysur nu mui-

žinīkim un dažim möceitöjim tyka līgta, ~Ausekl-
is" tcik vysur uzbözts. Bet panökumi? . . .

~Gaismas" zemnīks gon nalosa, jo beistās dra-

gūnu pētogas un ~goreigūs" dusmu (ir fakti), bet

~Ausekļa" jys ari nalosa voi nagrib laseit, jo
1) „Auseklam ir gryuta volūda un ortogrāfija un

2) vērzīņs nav zemnīkam pa protam. ~Auseklis"
taitod nūslēpēja ~Gaismu" un pats tagad tikkū

pyuš: jam, nasaraugūt uz bazneickungu aģitāciju,
ir tikai ap 200 abonentu. ~Gaismai" beja ap 350

— 400 (un aprēkinots beja uz 1500). Bet ar tik

abonentu tei pastēvēt navarēja. Leidzstrodnīku

gondreiž nabeja nikaidu. Inteliģences (naskaitūt

goreidznīceibu) pi mums leidz šam nav. Tī, kuri

ir beiguši augstškolas (pērs inženeru un 1 jurists),
tī i zynöt nazyna par sovim tymsajim brölim: vysi
ir porsapūļojuši. Nu tagad augstškolos studejušim
devenim cylväkim (ari Kemps vēļ studēj) tikai

kaida treša daļa ryupejäs par sovim; cyti ir indi-

ferenti voi ari grīž latvīšim mugoru. Nyu aug jau-
na paaudze, uz kuru teik lyktas cereibas, — tī ir

školu audzēkni, bet ari jūs vēļ ir dyžan moz.

Kai redzit, strodnīku — tautas darbinīku — vēļ
nav. Un dorba?

.
. . (Tautā volda) timseiba, dzer-

šona, nabadzeiba, — školas taidā stēvūklī, par kai-

du baltīšim nav ni jausmas . ~ Vysur ir radzami
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divgolvainö ērgļa nogu dzilī cērtumi. Mums dēļ
školom nav pat vysvajadzeigöküs gromateņu, jo

mes kaidreiz sovā volūdā un sovu školotoju vadei-

bā varātu nūturētmöceibas . . .Un ~Gaismas" leidz-

strodnīkim vyss beja jopaspēj. Jau aiz šē vīn

īmesļa ~Gaismai" beja jöpörtrauc sovu periodiskū
dorbu, lai sagatavotu cytus tautai vajadzeigūs rok-

stus. (Kemps izdūd ari kalendāru ~Daugava" v. c).

Un pi tam vēļ goreidznīki ar sovu boikotu patīši

nūspīde ~Gaismu".

Še vörds vēļ par goreidznīkim. Jūs spēks storp

myusu tautu ir brīsmeigs. Jim ir īspaids uz drau-

dzi, jo tauta ir fanātiski reliģioza un kotram jūs
vördam tic. Jim ir monts, un jūs ir prēvs skaits —

ap 80—100 cylväku (nu tim latgaļu ir tikai 15, cyti
ir leiši voi pūli, bet vysi „vīna putra"). Jim spāks
ir taids, ar kuru ~Gaisma" atklötu ceiņu navarēja
sökt: tei byutu bejuse oploma taktika.

Nu Baltijas latvīšu puses uz pabolstu gaideit
navarēja, jo, kai fakti pīrēdeja, jī par ~inflantīš-

im" pa lelökai daļai pat nav dzērdējuši. Un sa-

prūtams, jī palyka vīnaļdzeigi, kod sovös avīzēs iz-

laseja par „pyrmös latgalīšu avīzes" iznokšonu:

tys jim nastovēja tyvu pi sirds. Moz atsaroda nu

baltīšim, kas šai voi tai paleidzēja ~Gaismai", jo
jūs interesēja na tik daudz volūda kai poša dzeive,
un tai pabolsts beja prīkš pabolsta. Bet tēs nadau-

dzēs personas nu baltīšim Gaismas" goru dyžan
pacēle.

Tai pagēja pusgods, un ~Gaismai" göja jo dīnas,

jo gryutök. Redaktors, kas pa breižim strödöja piļ-
neigi vīns pats un pi tam strödöja kai mašyna, —

nūgura, ~nūsakomēja". Nabeja, kas varātu jū at-

meit. Un tai nu vysim atstöta, pat nu tim, kam tei

ceņtēs lobu dareit, ~Gaisma" nūguruse apsastöja

izmysumä.
Pi tik gryutim apstöklim ir jöströdoj myusu

tymsüs ļaužu dryvä. Ir dažu reizi aicynöti paleigā
ari baltīši (caur latvīšu avīzēm), bet myusu sau-

cēju vöjais bolss naspēja sakustynöt baltīšu darbi-

nīkus, lai jī pagrīztu sovas acis un pasavārtu, kas
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Doros aiz Daugovas un Aivīkstes. Baltiši par Lat-

golu nazyna nikö.

Topēc golā es grīžūs pi Jums, Cīnejamais ap-

spīstūs Draugs, ar dziļu un gaužu lyugumu, kaidu

izsoka daudz izcītušē tauta, pasnēgt dažas ziņas par

Latgolu baltīšu laikrokstūs, atteisteit pi baltīšim

bröliskas jyutas un leidzjyuteibu leidz aktivai for-

mai pret brēlim, kas jim ir palykuši tēli īpakaļ.
Tom riņdeņom, kuras byus raksteitas ar Jyusu
veiklū rūku, byus nūzeime un lobi panēkumi. (Jo
byutu vajadzeigi materiāli, es ryupātūs par tūs sa-

gēdēšonu.)

Carādams uz Jums, ka Jyus ari nēkūtnē intere-

sēsitēs par Latvijas nabogu daļu un sovas intereses

aplicynösit vysas Latvijas prīškā, palīku ar vysle-
lēkū uz Jums pazemeibu Ontēns Skrinda

P. S. Leidz 27. jūlijam byušu Bernē, tod brauk-

šu uz Krīvi ju un kaidu laiku dzeivēšu Leiksnas

pog. Adrese: Počt, st. Liksna, Vit. gub. Dvinsk.

v., do vostrebovanija. A. S.

*

Vysus defektus vēstulē lyudzu atvainot. Rokstu

Jums atklēti, lai lobēk varit saprast myusu latvīšu

satiksmi sovā storpā un saprast myusu tautas psi-

chologiju, jo dūmoju, ka tei Jums kai baltīšam ir

sveša. A. S.

*

Vēstule raksteita latgaliski vacajā ortogrāfijā,

kēdēļ pērrokstūt tei ir izlobēta. Voi Rainis uz šū

O. Skryndas vēstuli ir atbildējis un voi jys ir varē-

jis kū paleidzeit; tys pagaidom nav zynoms. Bet ari

bez tö Skryndas vēstule ir ļūti zeimeigs kultur-

vēsturysks dokuments, kas ir peļnejis tē nūdūšonu

atklēteibai.
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LATGAĻU GRŌMOTU IZSTŌDE MINCHENĒ

1963. G. NU 21. — 28. JULIJAM

Latgaļu grömotu izstödes ir bejis vīns nu gryutöka-

jim vaicöjumim pi vysu kultūras dīnu organizēšonas kai

kaidreiz dzimtinē, tai tagad trymdä.
Kaidreiz dzimtinē tai saucamūs kultūras dīnu vīta

beja „rakstnīku cēlīni" voi „rakstnīku vokori". Tur beja
referāti par rakstnīceibas vaicöjumim, un ari poši rakst-

nīki laseja šovus daildorbus. Kontakts storp rakstnīku

un tautu beja vysai dzeivs, un latgaļu grömota stöveja

vysas dzeives centrā. Jo tik beja gryba reiköt latgaļu
drukötö voi ari raksteitö vörda izstādi, materiālu natryu-

ka. Un paļdis Dīvām, dzimtinē, Latvijas breiveibas lai-

kūs ir bejušas vysai īspaideigas latgaļu grömotu izstödes

gon Rēzeknē, gon Daugovpili. Materiālu daudzums šom

izstödem arvīn beja pīteikūši lels un reprezentativs. Bet

vīns tryukums beja pi vysom šom izstödem — tryuka
diagramu, statistysku datu un svoreigokūs grömotu

aprokstu. Tūreiz vēļ nabeja piļneigi izströdöta latgaļu
literatūras vēsture, un izstödes naspēja dūt piļneiga pör-

skota par latgaļu grömotas un pörejö drukötö vörda at-

teisteibu. Bez tam režimu nalabvēleiba pret latgaļu grö-

motu traucēja izstožu reiceibas īspējas.

Atteiceibā uz šū pādejū vaicöjumu, tys ir, vaicöjumu
par latgaļu grömotas atteisteibu un tös vēsturi, kai ari

rezymu labvēleibu voi nalabvēleibu
— trymdä apstökli ir

daudz loböki.

Latgaļu grömotas vēstures pētnīceiba ir göjuse krītni

vīn uz prīšku, un kūpt šū kultūras dryvu nivīna Rītumu

zemu vara mums nalīdz. Tikai vīna cyta gryuteiba mums

ir: trymdä vacūs latgaļu grömotu ir daudz mozök, nakai

tys beja dzimtinē.
Lai ari dzimtinē nivīna bibliotēka, atskaitūt Latgolas

Centralū muzeju, nagödöja par komplektu latgaļu grö-
motu kröjumu (beja pat pretēji gadejumi, ka, mainūtīs

režimim, jau 1934. g. 15. majā socēs publiskajos biblio-

tekös asūšūs latgaļu grömotu likšona uz sörta), tūmār

dzimtinē beja daudz privātpersonu ar īvārojamom biblio-

tekom un lobim latgaļu drukötö vörda kröjumim (kai pīm.
Ontöns Dzeņs, V. Seile, B. Brežgo, B. Spūļs v. c). Trymdä
ari tamleidzeigu kröjumu nav. Ir gon šys un tys Rītumu

lelajös bibliotekēs, bet tys vyss ir ļūti sporadysks un, lai

savöktu kaut kaidu kompletu pörskotu, byutu jökontaktej
desmitim dažaidu bibliotēku. Topēc ari trymdä, reikojūt
latgaļu grömotu izstādi, pyrmä kortā ir jöizteik ar aiz-
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davumim nu privatajim krojumim. Tai tys beja ari 1963.

goda izstodē Minchenē.

Šei izstöde beja miniatūra. Bet tei beja reiköta cy-

taidi kai daudzas īprīkšejos izstödes. Šei izstöde mēgino-

ja dūt pörskotu par latgaļu grömotas un reizē ari latgaļu
drukötö vörda vēsturi. Šymā nulyukä izstodē beja daudz

drukötu plakātu, kas deve orientāciju par latgaļu grömo-

tas byuteibu.

Tai ka izstöde nütyka trymdas tautu puļcēšonos
nomā (Haus der Begegnung), kur bez Austrumu Eiropas

tautom īsagrīze ari vocīši, izstödes plakāti beja vöcu

volūdā.

Izstödes nūsaukums beja vīnkēršs: Latgaļu grömota

(Das latgalische Buch). Latgaliski izdūtūs drukas dorbu

daudzumu (kū bibliotēku volūdā sauce par titulim)

raksturoja kaids cyts plakāts: Leidz šam latgaliski izdūti

1265 dorbi (t. i., dažaidas grömotas), 31 avīze, 28 žurnāli,
25 dažaidi kalendāri.

Poša vacökö latgaļu grömota — kaids goreigūs dzīšmu

izdavums nu 1730. goda, izstödei nabeja dabojams, tai

vēsteja kaids cyts īroksts, jo originals seņ zudis. Tölök

seköja vacökais Evaņģēliju izdavums „vairök lītētajā vo-

lūdā" nu 1753. goda. Evaņģēliju reprezentēja Dukaļska
izdütö faksimile. Nu vysim aiz tö sekojušim ticeibas

skaidröjumim, goreigajom dzīsmem un lyugšonu grömo-
tom trešajā vītā beja „Svätös dzīsmes" nu 1801. goda
(originals). Nu samārā daudzajim 19. g. s. pyrmös puses

izdavumim izstödei beja izadevis sameklēt tikai „Pilnei-
gū lyugšonu grömotu".

19. g. s. II pusē dēļ latgaļu drukötö vörda pastovēja
drukas aizlīgums. Kaids plakāts te vēsteja, ka nu 1865.

—■ 1904. g. latgaļu grömotu izdūšona ir bejuse apturāta.
Kod šū plakātu vāroja leiši, kurim jēdzīņs „drukas aizlī-

gums" labi pazeistams, kaids ar izbreinu vaicöja, voi tod

drukas aizlīgums ari Latvijā asūt bejis? Izaröda, ka Lat-

golas vēsture caurmārā leišim ir tikpat moz pazeistama
kai pērējā Latvijā. Bet kod jī daboj zynöt, ka latgaļu
grömotas drukötas ar latiņu burtim, ka latgaļu grömotas
ir vojötas reizē ar leišu drukötü vördu, tod ari jim rūnās

cīneiba pret latgaļu kultūru. Žāl, ka dēļ izstödes nabeja
nivīna kodeksa nu drukas aizlīguma laikim.

Kaids plakāts tölök vēsteja par latgaļu preses 100

godim. Pyrmī latgaļu avīžnīceibas deigli kai sabidryskös
dūmas veidošonas faktors socās ar 1862./63. g. namīru uz-

saukumim, kurim beja dūts kūpejais nūsaukums „Zem-

nlka Taisneiba". Šymā laikā sēka izīt ari pyrmais lat-

gaļu kalendārs „Inflantu zemes laika grömota", kū izdeve

Gustavs Manteifeļs. Atteiceigs plakāts stösta par izdūtūs

avīžu, žurnālu un kalendāru skaitu. Nu šos nūzares iz-

stodē ļūti daudz kö tryuka, bet kalendāru sektoru repre-

zentēja. Kempa kalendārs „Daugova" 1912. g., Katoļu ka-
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lendars nu 1940. g. un Tāvu zemes kalendāri — vasali

24 goda göjumi. Nu vācajom avīzēm par pörstövi beja

„Dryvas" 1914. goda gējums. Leidzās kaids Dzeives vöks

rödeja porejūs avīžu galvenās, bet tagadejū dzeivū lat-

gaļu avīzi „Latgolas Bolss" reprezentēja vairöki skaisti

sējumi, kurūs beja ītvarti gondreiž vysi 20 godu göjumi
(nu 1943—1963). — Nu žurnalim izstodē klöt nabeja „Zī-

dūnis", kas beja lels minuss, bet tūtīs beja vairöki pa-

raugi nu „Katölu Dzeives", nu „Dzimtines Skaņom" v. c.

Bet pöri par vysim leidzšinejim latgaļu žurnalim repre-

zentativökais tūmār beja „Dzeive", kas izīt lelā formātā

ar bogöteigu saturu un daudzom ilustracijom. Uz izstö-

di tikkū beja izdūts 60. numers, un ar tū beja nūslāgts

„Dzeives" 111 sējums, kas gleitā īsējumā skaisti pīsavīnē-

ja īprīkšejim sējumim. Žurnāls „Dzeive" ar tū tyvojäs

pi bogötökö kaidreiz dzimtinē izdūtē „Zīdūņa" lopas-

pušu kūpskaita. Mozö trymdas kapacitāte taitod ir lelo-

ka kai vysas tautas dzimtinē.

Par religiskū sektoru kaids plakāts vēstej, ka Dr. AI.

Bröks ir izdevis modernū latgaļu Evaņģēliju tulkojumu
2 sējumūs, 1933. — 37. g., kas tyka lītoti Latgolas baznei-

cös. Šim 2 skaistajim sējumim leidzās atsaroda „Musica
sacra" — latgaļu goreigös dzīsmes ar notim, kas ari tyka
Htötas vysös dzimtines bazneicös. Bez šim 2 fundamen-

tāla jim dorbim, kurim ir ļūti lela nūzeime myusu gorei-

gös dzeives vēsturē un tautas tīseibos uz sovu volūdu, be-

ja vēļ pulka gon jaunöku, gon vacöku reliģiska satura

grömotu.

Par latgaļu volūdas stēvūkli breivajā dzimtinē līcei-
bu deve kai školas möceibu grömotas, tai ari gramatikas
un vördneicas. Kaids plakāts stösteja, ka latgaļu volūdai

dzimtinē ir bejušas vysas publiski lītojamēs volūdas tī-

seibas, ka tei lītota bazneicā, školos un zynötnö. Šū sek-

toru reprezentēja P. Stroda „Latgalu ortogrāfijas pro-

jekts," — „Pareizraksteibas vördneica", losomös grömo-
tas „Dzimtine" u. c.

Vīna nu styprökajom izstödes nūdaļom beja latgalu
zynötniski dorbi. Atteiceigs plakāts te dareja zynomu, ka

latgalu zynötniki ir cīteigi pētejuši sovas dzimtines vēstu-

ri, volūdu, Bazneicas vēsturi, kultūru utt. Te gūda vītu

ījēme Brežgo un Bukša dorbi, V. Seiles pētejumi, Dr.

Škutāna apceres, dažaidi rokstu kröjumi utt. Kuplais ap-

jūms un mökslinicyski skaisto apdare beja par eistu grez-

numu tur, kur tys sovā sakareibā beja nūvītots.

Beidzūt ir jēpīmiņ pērs plakāti un pörs sektori, kas

runöja spēceigu volūdu kotrys par sevi. Vīns nu tim

stösteja un rödeja, kas ir izdūts trymdä, un ūtrys — kas

ir izdūts okupātājā dzimtinē pi boļševikim. Koleidz par
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DAS LATGALISCHE BUCH, t. L, latgalu grōmota.
Izstōdes īkōrtōšonas daleibnīki, nu kreisōs: kundze M.

Spinneit, VI. Lōcis, J. Širins, Jansons un M. Bukšs. Aiz-

mugurē divi sleipas tāfeles ar trymdā izdūtajom grōmotom.
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trymdas darbeibu plakāts varēja rēdeit īvēreibas cīneigu
skaitli: 85 grömotu titulus, 60. žurnāla numeri un 528 avī-

zes numerus, tikmār dzimtines sorkonais plakateņš rödeja
tikai 3 nūžālojamas grāmateņas. Tös atsaroda uz atse-

višķa galdeņa un beja kai vīns nūžālojams nūkoltušais

zareņš pi labi vīn kuplö un svaigo latgaļu rakstnīceibas

kūka.

Apmaklātēji, kas uzmete acis un kaut cik īsadzilinē-

ja izstödes saturā un byuteibä, gyva samārā lobu pö'rsko-
tu par tū, kas ir latgaļu grömota,kaidu uzdavumu tei veic

un kaida ir tēs vēsture. Ir zeimeigi, ka šūreiz ari cyt-
tautīši izstödei pīgrīze daudz leloku vēreibu, kai tys beja
bejis cytom reizēm.

Latgaļu grömotu izstödes laikā tyka atskaņotas latgaļu
rakstnīku dorbu deklamācijas un tautas dzīsmes etnogrā-
fiskajā izpiļdejuma. Ari par torn cyttautīšim beja vysai
lela interese.

Izstöde tyka atklöta 1963. goda 21. jūlijā ar bibliote-
kāra M. Bukša referātu vöcu volūdā un nūslāgta 28. jū-
lijā. Izstödes atklošonas referāts losoms cytā vītā.*)

J. L.

*) Vēris „Tavu zemes kalendārs 1964. godam" (25. goda
göjums), 68. lp.



404

BERICHTIGUNG EINER BESPRECHUNG

VON JÜRGEN VON HEHN

In der »Zeitschrift für Ostforschung« 1965, Heft 4, hat

Jürgen von Hehn auf Seite 778 —781, die von M. Bukšs ver-

faßte Abhandlung über die »Russifizierung in den baltischen

Ländern besprochen. Ihm ist dabei mancher Fehler unter-

laufen. Deshalb erscheint mir eine Berichtigung notwendig.

Wenn man die Rezension liest, kann man sich des Ein-

drucks nicht enthalten, daß Verfasser und Rezensent an-

einander vorbeigeredet haben, ohne einander richtig zu ver-

stehen.

M. Bukšs spricht in seinem Buch von zwei Schriftspra-
chen in Lettland, was beweisbar ist.1 ) Der Rezensent aber

kennt nur eine, die jetzt im okkupierten Lettland angewen-

det wird.

Sieht Herr von Hehn nicht, was während der Russifi-

zierung mit der anderenSchriftsprache geschehenist, oder hat

er Vorurteile? Hat er sich überhaupt mit dem Thema, das er

besprochen hat, befaßt?

Es kommen einem Zweifel, wenn man auf Seite 780 Fol-

gendes liest: »Während der zweiten, der gegenwärtigen Epo-
che der Russifizierung verläuft die Entwicklung im gesamten
baltischen Gebiet ähnlich. Wesentliche Unterschiede sind nicht

festzustellen.« Aber die wesentlichen Unterschiede, die der

Rezensent nicht feststellen kann, hat M. Mukšs in seinem

!) Vergl.

a) Quellen: Die Beschlüsse der Vereinigungskongresse von

Rēzekne und Valka 1917 in: A. Bīlmanis — Latvijas re-

publika 10 pastāvēšanas gados, Rīga 1928, S. 56;
M. Bukšs

—
Sketches and Documents from Latvia's de-

velopment, München, 1954, S. 32 ff;
„Likumu un rīkojumu krājums" Nr. 155 vom 8. Dez.

1919, Nr. 157, vom 11. August 1921, und „Valdibas Vēst-

nesis", Nr. 137 vom 19. Juni 1929 etc.

b) Literatur: J. Lelis — The Place of Latgalian among the

Baltic Dialects, Diss., Cambridge 1961;

M. Bukšs — Latgalu volūdas un tautas izplateibas prob-

lēmas, München 1961;
M. Apels — Latgalīšu literatūras vēsture, Rēzekne,

1935;
M. Bukšs — Illustrated History of Latgalian Literature,
München 1957;
Red. V. Locis — Latgaļu darbeibas dokumentācija,
München 1963.

Aber ich glaube, daß die angeführten Quellen die Existenz

von zwei literarischen Sprachen schon ausreichend be-

weisen.
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Buch auf Seite 183—192 sehr deutlich beschrieben. 2) Will

Jürgen von Hehn, die dort angeführten Tatsachen bestreiten?

Die vom Besprechenden erwähnte Literatur, die dem Verfas-

ser des Buches wohl bekannt ist, obwohl er sie nicht eigens
erwähnt hat, gehört für ihn selbstverständlich zum Material,

aus dem die Abhandlung entstanden ist.

M. Bukšs ist bestens informiert über das Werk Švābes

»Latvijas vösture« 1800—1914! Was veranlaßt von Hehn zur

Behauptung, daß M. Bukšs, den Schriftsteller und Historiker

Švābe und dessen Werke nicht kennt? Švābe ist, obwohl Hi-

storiker, nicht immer sehr objektiv. Das weiß auch M. Bukšs.

Švābe hat sich einst geweigert, einen kleinen Artikel über

die Schrift- und Sprachverbote in Latgalien (1865—1904) in

seiner „Latvju enciklopedija« aufzunehmen. In seiner oben

genannten Geschichte Lettlands hat er ebenfalls dieselbe hi-

storische Begebenheit zu erwähnen vermieden, die eingehen-
de Behandlung der Frage sollte in seiner Geschichte entweder

auf Seite 300 oder 477 möglich gewesen sein. Švābes Ignoranz
der Geschichte Latgaliens gegenüber ist ausführlicher in meh-

reren Artikeln in der Zeitschrift »Dzeive« behandelt worden.3)

Was die letzten Behauptungen betrifft, die von Jürgen
von Hehn kritisch unter die Lupe genommen worden sind,
so ist die Schreibung der Ortsnamen durchaus konsequent
und korrekt, denn sie wurde nach einem nationalen Prinzip

durchgeführt!

Wenn es in Lettland zwei Schriftsprachen gibt, warum

können die latgalischen Ortsnamen dann nicht latgalisch ge-

schrieben werden? 4)

Dasselbe gilt für Litauen. Nur die in der deutschen

Sprache eingebürgerten Ortsnamen können deutsch geschrie-
ben werden. Die übrigen beläßt man am besten in ihrer na-

tionalen Aussprache und Schreibweise. Das war auch das Vor-

haben des Verfassers.

Gegen die unnötige Umarbeitung der latgalischen Orts-

namen haben auch die Linguisten protestiert, z. B. Dr. J.

Lelis in seiner Dissertation sagt: »Such arbitrariness had

made Latgalian place names in maps and official registers

2 ) Die anderen Rezensenten wie z. B. Dr. J. Lingis und Prof.

Birger Nerman haben diese Unterschiede klar und deutlich

bewiesen. Vgl. J. Lingis — Den raffincrade kolonialismen,
in: Politisk tidskrift 1965: 1, S. 22—25, und Prof. B. Ner-

man: Russificeringen i Balticum, in: Svensk tidskrift 1965:

2, S. 110—115.

3
) Vgl. Dzeive 1964: 64, S. 10—13, und Dzeive 1964: 66, S. s—B.

4
) Über die Anwendung der Formen »latgalisch« und »Lat-

galien« hat Prof. L. Latkovskis in »Mitteilungen aus balti-

schem Leben« 1965: 2, S. 25—27, geschrieben.
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worthless for toponymic studies,5) und in seiner weiteren

Abhandlung schreibt er die latgalischen Ortsnamen latga-
lisch.6)

Auch in diesem Punkt hat M. Bukšs nur die erforderliche
Rücksicht auf die latgalische Schriftsprache genommen.

Ich nehme an, daß Jürgen von Hehn als Rezensent des

Buches von M. Bukšs »Die Russifizierung in den baltischen

Ländern«, auch die Seiten 183—192 über die besondere Russi-

fizierung in Latgalien gelesen hat und daß er die dort ange-

führten Fakten auswerten kann.

Aleksandrs Batņa, B. A.

5) The Place of Latgalian etc. wie oben *) b).
6) Vgl. The System of Verbs etc., in: The Slavic and East

European Journal, Fall 1965, Vol. IX, No. 3, Wisconsin

University Press.
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LATGAĻU PĒTNĪCEIBAS INSTITUTA

(LPI) STATUTI

1. Latgaļu pētnīceibas institūts ir zynötniku apvīnei-
ba. Saeisynöts apzeimējums — LPI. Nūsaukumi cytös vo-

lūdos: latiņu — Institutum Pervestigationis Latgalicae,

angļu — Latgalian Research Institute, vöcu — Latgali-
sches Forschungsinstitut.

2. LPI-a mērķi:

a) pēteit un apraksteit Latgolas un Latvijas pagētni,
pēteit latgaļu izplateibu, etnogrāfiju, volūdu, literatūru,

folkloru, kultūru un mēkslu, pēteit Bazneicas vēsturi, tau-

tas goru un sadzeives tykumus, kai ari pēteit tautas saim-

nicyskü un sabidryski politiskū dzeivi;

b) pēteit un apraksteit ari cytas zynötnu nūzares, ku-

rom ir sakars ar Latgolu tagadnē un pagotnē;

c) organizēt augšēk mynätajim mērķim atbylstusu
muzeju, archivu un bibliotēku un

d) reikot dažaidūs kursus un lekcijas.

3. Par LPI-a lūceklim var byut personas ar pabeigtu
akadēmisku izgleiteibu voi ari napabeigtu akadēmisku iz-

gleiteibu, bet kas nūsadorboj ar Latgolas pētnīceibu zy-

nētniskā līminī.

Par LPI-a korespondentim var byut personas, kas pī-
kreit LPI-a mērķim un atbolsta LPI, bet administrativūs

omotūs tī tūmār navar byut īvālāti.

4. Par LPI-a mecenātu var byut kura kotra fiziska voi

juridiska persona, kas LPI-u ir atbaļstejuse vysmoz ar vī-

nu symtu dolāru (moksa izdoroma vīna goda laikā).

5. LPI-u pērvolda valde, kas sastöv nu 5 personom,
kuras uz 5 godim izvēlēj institūta lūcekli nu jim pisyutei-
tö LPI-a lūcekļu saroksta. Valde nu sova vyda izvēlēj in-

stitūta vadeitēju (prezidentu), sekretāru un saimnīcyskūs
lītu pörzini (kaseri). Cyti omoti var byut pēc vajadzeibas.
Institūta darbeibu revidej ikreizēji nu LPI-a lūceklim iz-

vālāta, šovam uzdavumam pīmārēta persona, kas naīīt

valdē.
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6. LPI-a prezidents voda un saskaņoj atsevišķu LPI-a

lūcekļu zynötniskü darbeibu. LPI-a darbeibas centrs ir

prezidenta dzeives vītā voi ari cytur, jo apstākli tū prosa.

7. LPI-a lūcekli, korespondenti, šovus eisēkūs dorbus

publice j kūpejā LPI-arokstu krējumā (kas saucās ActaLat-

galica).Lelokī dorbi teik publicāti atsevišķos grömotös,kuras

ari nas LPI-a nūsaukumu un sērijas apzeimējumu. Pub-

likāciju satura atstöstejumi kaidā nu svešvolūdom ir ob-

ligāti.

8. Paralēlisma nūvērsšonai institūta lūcekli pēc vaja-
dzeibas sasazynoj ar prezidentu, izsoka šovus īrūsynēju-
mus un sadola publikāciju tematus.

9. LPI-a lūcekli atbolsta vīns ūtru ar padūmim, infor-

māciju un materialim, pīlītoj pozitivu internu kritiku un

ītur zynötniskü solidaritāti.

10. LPI-a lūcekli uztur kontaktu ar cytim radnīcei-

gim pasökumim, kai ari atseviškim zynötnikim un insti-

tūta darbeibu veicynojūšom personom.

11. LPI-a lūcekli uzajam par pīnokumu aizstēvēt vēr-

dūs un rokstūs Latgolu, tēs tautu, volūdu un kultūru. Vo-

lūdas vaicējumā LPI-a lūcekli bolstēs uz 1917. g. Latvijas
apvīnēšonas kongresu lāmumim.

12. LPI-a lūcekli, dybynötöji, ir personas, kas ir pa-

rakstejušas pagaidu statūtus. Pyrmü valdi sastöda dyby-

nötöji. LPI pīkriteigā zemē reģistrējams kai apolitiska bez-

peļņas zynötniska pētnīku apvīneiba.

Trymdä 1960. g. rudini.

LATGAĻU PETNICEIBAS INSTITŪTA(LPI-a) VALDES

SASTÖVS 1965. g.

Prezidents — prof. L. Latkovskis,
Sekretars — mag. A. Batņa,
Käsers — bibliotekārs B. Briška,

Lūcekli — mag. M. Bukšs un

mag. A. Spogis,
Revidents — Jēņs Trūps.
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PAPYLDYN ŌJUMI

225. lp. nu augšas pec 7. ryndas ir jobyun:

1933. godā:

Uz porzvola, latgaļu rokstu krojums.*)

*) Karogs, 1958: 11. 116. lp.
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IZLOBŌJUMI

Seite 35 E. Berklavs war eigentlich Vizepräsident.

241. lp. Architekts B. Bukovskis par šū tematu roksta sekojūšu:

ūtrajai ryndai ir jöbyun: kaidu reizi atsaroda tai sauktais

Šalgunovas cīms. Šo cīma ļaudis, kuri sastödeja sova veida

trejs rodu grupas, ap 1901.

244. lp. 3. 4. 5. ir guļamustobas un tod ir jöbyun:
6. Piļneigi sagta, ar lēlim lūgim un pussagta veranda voi bal-

kons.

7. Pussagto veranda utt.

295. lp. 18. rynda nu apakšas ir nūdrukots „rzvylkom" jöbyun „uz-

vylkom".

297. lp. 2. ryndas beigos un 3. ryndas sokuma ir nūdrukots „voi

lyuku" jöbyun „pašaurom".

299. lp. 20.rynda nu apakšas ir nūdrukots „Skaista un" jöbyun „vēļ
ari".
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