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Runājot Latgales kultūras vēstures pazinēja mag. phil. Mi-

ķeļa Bukša vārdiem, «Latgales pagātne ir vismazāk apstrādā-
tais darba lauks Latvijas vēsturē». (M. Bukšs — Latgaļu lite-

ratūras vēsture, 1957. g.( 714. lpp.) Līdz pat 1944. gadam gan-
drīz vienīgais zinātnieks, kas nepārtraukti interesējās par da-

žādu Latgales vēstures faktu apzināšanu, pētīšanu un aprak-
stīšanu, bija Dricānu pagastā dzimušais vēsturnieks Dr. Bo-

ļeslavs Brežgo.

Tāpēc pilnīgs pamats bija talantīgajam latgaļu literātam

Norbertam Trepšam-Neikšanīšam vēl 1943. gadā rakstīt, «. . .ka

mūsu kultūrvēsturē iet milzīgas vērtības bojā aiz mūsu kūtrī-

bas un nolaidības. Mūsu akadēmiķi, — viņu mums ir, paldies
Dievam, prāvs pulks jau, — vēl nav izpratuši līdz galam savus

uzdevumus pie Latgales kultūrvēstures pētīšanas, materiālu

kopošanas, atsevišķu jautājumu skaidrošanas. Vēl ir laiks. Vēl

ir daudzējie atmodas darbinieki dzīvi, vēl ir daudz viņu dar-

bības liecinieku. Bet šodien viņi ir, rīt viņu var nebūt! Pie

laika ir jāvāc, jākrāj un jāskaidro, lai nepaliktu mūsu pa-

gātne — nezināšanu, pārpratumu un mīklu tumsā.» (N. Neik-

šanīts — Pīters Vylāns, Olūts Nr. 2, 1943. g.).
Tomēr šinī periodā iznāca atsevišķos izdevumos tādi nopietni

darbi kā Dr. B. Brežgo — Latgolas zemnīki krīvu dzymtbyušonas
laikūs, Latgolas pagātne I, Latgolas inventāri un generalmē-
reišonas zemu aproksti 1695—1784, Latgolas vēstures mate-

riāli I, M. Bukša rediģētais rakstu krājums Monsiņjors Niko-

dēms Rancāns, B. Brežgo un N. Trepšas rediģētais Rokstu

krējums latgaļu drukas aizlīguma atcelšonas 40 godu atcerei.

Parādījās arī krietns skaits vērtīgu apcerējumu laikrakstos,
žurnālos un kalendāros.

Starp publicējumiem par Latgales vēstures tēmām, kas aiz-

sniedza lasītājus pēc tam, daudzi apstākļu pazinējam sagādāja
vairāk rūgtuma nekā prieka.

Piemēram, kāds prieks Latgales kultūras vēstures zinātājam

varēja būt no Pētera Laizāna un Pētera Zeiles samērā plašā
apcerējuma Pa latgaliešu literatūras un preses takām, kas

1958. gadā publicēts rakstu krājumā Aiz ezera balti bērzi, kā
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arī saīsinātā veidā žurnāla Karogs 1958. gada 11. numurā, par
ko varēja lasīt, ka tanī izsekota latgaļu rakstniecība no pašiem
tās pirmsākumiem līdz mūsu dienām, ja apcerējumā ir apgal-
vots, ka tādu latgaļu literatūras pirmo celmlaužu kā jezuīta

Miķeļa Rota un citu veikums bija «sliktā tautas valodā meis-

tarots opijs tautai», ka Kazimira Skrindas vadītais laikraksts

Dryva «gaismas vietā sludināja vislielāko tumsonību», ka avīzi

Latgolas Vārds un žurnālu Katoļu Dzeive «bija grūti izplatīt,
kaut arī baznīckungi pielika visas pūles, lai katrs lasītu šos

izdevumus», ka žurnāls Zīdūnis (pēc autoru apgalvojuma iz-

nācis no 1931. gada līdz 1934. gadam, kaut faktiski iznāca no

1921. gada līdz 1940. gadam) gan satura, gan formas ziņā «bija
tāls jaunatnei un lasītāju trūkuma dēļ bija spiests apstāties»,
ka «1922. gadā baznīckungs P. Strods gādā, lai S. Putānu at-

laistu no darba», ka «klerikālisma cīņas metodes pret visu pro-

gresīvo kultūru izceļas ar savu īpaši nemaskētu, primitīvu rup-

jību,_var teikt, viduslaicīgiem iebiedēšanas, draudu un jo bieži

šantāžas paņēmieniem», ka «daudzi vēlākie literāti, lielākoties

turīgu saimnieku dēii, mācījās Aglonas vidusskolā, kur bija
kazarmu un klostera režīms» utt., v. tml, kaut īstenībā viss

bija pavisam citādi.

Katrs apcerējums, kas tikai kaut kādā veidā skāra Baznīcas

cilvēku vai organizāciju darbu Latgalē, katrā ziņā to rādīja
kā pretēju tautas un kultūras interesēm. Baznīca vienmēr tika

rādīta kā regresa un tumsonības, nevis kā progresa un gaismas
sekmētāja.

Šādi apgalvojumi radīja izbrīnu un aizdomas par autoru

objektivitāti pat Latgales vēstures nezinātājā.
Taču nevienam nav noslēpums, ka, tikai pateicoties Katoļu

Baznīcai, cauri laiku kariem un postījumiem saglabājās vecās

pasaules literatūras ražojumi. Baznīca arī dibināja un uzturēja
kristīgajā Eiropā pirmās zemākās skolas un universitātes. Ne

velti Baznīcu dažkārt dēvē par skolu māti.

Kulturālā pasaule nekad neaizmirsīs, piemēram, sv. Bene-

dikta (480—543) dibinātā benediktiešu ordeņa nopelnus, jo šī

ordeņa locekļi ir nodarbojušies gan ar jaunatnes audzināšanu,

gan veco rokrakstu pārrakstīšanu, gan lauksaimniecību un

amatniecību, rādot izcilu priekšzīmi zemes kultivēšanā un

iemācot apkārtnes cilvēkiem amatus. Viņi ir gādājuši arī par

ceļiniekiem, slimniekiem, nespējniekiem, bāreņiem utt. (P. Lau-

rinovičs — Kristeigos Bazneicas vēsture, Rīgā, 1939. g., 88.—

89. lpp.)
Arī mūsdienas Baznīcas aizgādība un uzturēšana atrodas da-

žādas zemāka un augstāka tipa skolas, ieskaitot pasaulslave-
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nas universitātes, slimnīcas, patversmes un citas iestādes dau-

dzās pasaules valstīs.

Vai tiešām Baznīca Latgalē būtu varējusi vai gribējusi at-

teikties no tautas audzinātājas un cilvēku labklājības veicinā-

tājas lomas un kļūt par tautas apspiedēju un tumsonības vei-

cinātāju?
Vēstures fakti liecina, ka Baznīca arī Latgalē ir veikusi lielu

tautas audzināšanas un apgaismošanas darbu, vienlaikus rūpē-

joties par tās saimniecisko labklājību.
Tie autori, kas ir atraduši par iespējamu parādīt melnās

krāsās katoļu Baznīcas darbu Latgalē, tādās pašās krāsās tē-

lotu Baznīcas veikumu visos laikos un visā pasaulē. Vēsturiskā

patiesība un fakti viņiem nav svarīgi.
Par šādiem autoriem un viņu publicējumiem nebūtu vērts

ne domāt, ne viņus pieminēt, ja viņi ar saviem apgalvojumiem
neradītu maldīgus uzskatus arī lasītājos, sevišķi jaunatnes ap-
rindās, kam īstā Latgales vēsture un patiesība par to ir pali-
kusi lielā mērā nezināma.

Tāpēc šīs apceres rindu nolūks parādīt vismaz konspektīvā
veidā īsto vēstures faktu gaismā katoļu Baznīcas lomu Latgales
kultūras attīstībā, skarot jautājumus par katoļu garīdznieku

nostāju Latgalē pret tautas izglītību, resp. skolām, literatūru

un dažādiem kulturālas un saimnieciskas dabas pasākumiem,

nepaejot garām arī daudzinātajam apgalvojumam par Latgales
garīdznieku pārpoļošanas tieksmēm un vēlāk pierakstītajam
separātismam attiecībās ar pārējo Latvijas daļu.

I

Kad zviedru—poļu kara laikā XVII gadsimta sākumā jezuīti
tika izraidīti no Tērbatas un Cēsīm, viena daļa no viņiem
1620. gadā pārcēlās uz Daugavpili, kas jezuītiem bija pazīs-
tama jau no 1583. gada, jo šinī laikā viņi no Tērbatas un Cē-

sīm bija uzsākuši misiju darbību arī Daugavpils novadā.

Drīz pēc apmešanās uz pastāvīgu dzīvi Daugavpilī jezuīti
tur nodibināja pirmo skolu Latgalē ģimnāzijas kursa apjomā.
Uz Daugavpili mācīties braukusi jaunatne gandrīz no visas

Livonijas. Tur tikuši pieņemti arī nekatoļu bērni. Skolēni dzī-

vojuši kopmītnē un viņus uzturējuši jezuīti ar saviem līdzek-

ļiem. Skolā ir mācījušies muižnieku un pilsētnieku bērni.

1803. gadā skola pārgāja Viļņas universitātes pārziņā un

1804. gadā saņēma apriņķa skolas tiesības (B. Brežgo — Lat-

golas pagātne I, Daugavpilī 1943. g., 6.-8. lpp.).
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Jezuītu kolēģijai 1811. gadā pārvietojoties no Daugavpils
uz Krāslavu, tautas izglītības ministrs atļāva jezuītiem uz tu-

rieni pārvest arī savu skolu. Kad 1814. gadā jezuīti no Krās-

lavas pārbrauca uz Izvaltu, viņi savu skolu atstāja Krāslavas

mūku lazaristu gādībā, bet Izvaltā atvēra jaunu skolu pēc

ģimnāzijas parauga, kas darbojās līdz 1820. gadam. Pirms sko-

las slēgšanas tanī ir bijuši 110 skolēni. Starp Izvaltas jezuītu
ģimnāzijas absolventiem ir arī Latgalē pazīstamais rakstu sa-

gatavotājs tautai priesteris Jāzeps Macilevičs (B. Brežgo —

Katoļu klūsteru un bazneicu skūlas).
Krāslavas apriņķa skola 1837. gadā tika pārveidota par

valsts skolu. Tanī laikā skolā ir bijuši 20 skolēni: 8 muižnieku

bērni, 5 — virsnieku, 4 — tirgotāju, 2 — pilsoņu un 1 — zem-

nieku (B. Brežgo — Katēļu klūsteru un bazneicu skūlas Latgolā
1625.—1919., Olūts, Nr. 4, 1943. g.).

1757. gadā Krāslavā pie Lazaristu klostera tika atvērts garī-

gais seminārs, kas savas darbības laikā līdz 1842. gadam ir

sagatavojis 253 priesterus. Seminārā ir mācīta arī latviešu va-

loda. Daudzi šī semināra audzēkņi pēc priesterības svētības

saņemšanas ir darbojušies Latgales draudzēs un vairāki kļu-
vuši par ievērojamiem Latgales apgaismes veicinātājiem. Šinī

sakarībā jāmin kaut Jāzepa Akileviča, Toma Kosovska, Jāņa
Kurmina un Jāzepa Macileviča vārdi.

Ja starp šī semināra absolventiem neieraugām cilvēkus ar

latviskiem uzvārdiem, tad par to nav vainojama ne Baznīca,

ne semināra vadība.

Latvieši bija zemnieki un kā tādus viņus līdz 1861. gada
19. februāra likuma izdošanai par dzimtniecības atcelšanu sais-

tīja sen izveidojušās dzimtniecības formas, kas blakus saim-

nieciskas dabas spaidiem arī aizliedza dzimtcilvēkam atstāt

savu kārtu.

Ar 1818. gada 25. jūlija rīkojumu no Krāslavas garīgā semi-

nāra tika izraidīti divi audzēkņi — Francis Mališevskis un

Ignats Stankevičs, kamēr viņi ar dokumentiem pierādīs savu

brīvo kārtu. To viņi nevarēja pierādīt, jo izrādījās, ka viens

ir latviešu Francis Mols un otrs — Ignats Stankus (Dr. I. An-

cāns — Kopēc seņok nabeja latvīšu tautas bazneickungu?, Zī-

dūnis, 1939. g. Nr. 6).
Šī iemesla dēļ, zināms, nevarēja gaidīt, ka latvieši būtu

mācījušies arī Aglonas dominikāņu klostera vadītajā garīgajā
seminārā, kas tika atvērts 1820. gadā un darbojās līdz

1832. gadam, kad tika slēgts sakarā ar valdības pavēli par ka-

toļu klosteru likvidēšanu. Tomēr nevaram noklusēt, ka arī

šinī seminārā audzēkņiem obligāto priekšmetu skaitā bija
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latviešu valoda. Nevar būt šaubu, ka seminārā iegūtās latviešu

valodas zināšanas sekmēja viņu pastorizācijas darbu latviešu

tautas vidū.

Bet bez šīm skolām, kas varbūt tikai daļēji kalpoja latviešu

tautas iedzīvotājiem Latgalē, klosteri un draudžu prāvesti arī

bija pirmie tieši tautai domāto skolu dibinātāji un uzturētāji.
Pēc tam, kad ar 1660. gada zviedru—poļu miera līgumu

Latgale tika pievienota Polijai, Grodņas seims 1678. gadā iecēla

speciālu komisiju, kurai bija jāgādā par kara laikā izpostīto
Latgales baznīcu atjaunošanu. Šī komisija, būvējot baznīcas,

domāja arī par skolu dibināšanu pie tām. 1683. gadā komisija
ir nolēmusi Viļakā reizē ar baznīcu uzcelt arī skolu, un

1683. gadā Varšavas seimā ieceltā jaunā komisija ir uzdevusi

1686. gadā Ludzas stārastam uzcelt baznīcu, skolu un māju
skolotājam.

1741. gadā Ludzā jaunās baznīcas būve bijusi pabeigta un

pie baznīcas ierīkota skola. Skolotāju algojis prāvests. ledzī-

votāji tomēr bijuši tik neapzinīgi, ka negribējuši bērnus skolot.

Par bērnu sūtīšanu skolā viņi pieprasījuši no prāvesta atlī-

dzību. 1778. gadā Ludzas komisārs ir ziņojis provinces vaiva-

dam, ka Ludzas pilsētā pie baznīcas skolas neesot; tātad šinī

gadā tā nav darbojusies.

Ap 1748. gadu ir bijusi baznīcas skola Pustiņā.

1749. gadā Dagdā ieradās jezuīts Miķelis Rots (dzimis 1721. g.

Ilūkstē, miris 1785. g. Dagdā). Viņš laiku ir braukājis arī uz

Kaunatu un Varakļāniem. Šis misionārs savas ārkārtīgās rosī-

bas dēļ ir izpelnījies latviešu apustuļa vārdu.

Jau 1754. gadā M. Rots ir pratis latviešu valodu, bet ap

1757. gadu to pārvaldījis perfekti. Viņš nevienu svētdienu ne-

izlaidis bez sprediķa un katehisma mācīšanas. Kad vājuma dēļ

viņš nevarējis to citādi izdarīt, tad licis sevi nēšus aiznest uz

baznīcu.

M. Rots rūpējies par tautas veselību, apmeklēdams zemnieku

mājas un ārstēdams cilvēkus ar Rīgā pirktiem medikamentiem.

Sevišķi viņš pūlējies par tautas izglītību. M. Rots visu ziemu

mācījis bērnus lasīt un dziedāt. Vecāki tam sākumā pretoju-
šies, bet vēlāk sākuši mācīties paši. M. Rota darbu ir atbalstījis

Dagdas muižnieks Jānis Augusts Hilzens, uzceldams sādžās

skolas (Mag. phil. V. Vonogs — Latgaļu rakstnīceibas sokumi,

Rokstu krējums latgaļu drukas aizlīguma atcelšonas 40 godu
atcerei, Daugavpilī 1944. g.).

1751. gadā Feimaņu muižnieki Berki, parakstīdami dāvinā-

jumu Feimaņu baznīcai, ir vēlējušies, lai jezuīti, kas apkalpoja
šo baznīcu, apmācītu bērnus. Šim nolūkam nodibināta Feimaņu
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baznīcas skola. Ir ziņas, ka 1806. gadā skolā ir mācījušies zem-

nieku bērni. Tie atradušies draudzes prāvesta uzraudzībā. Bērni

mācījušies latviski. Ziņas par drusku vēlāku laiku liecina, ka

kurss skolā ir bijis divgadīgs. 1836. gadā skolā mācījušies 62

bērni — 33 zēni un 29 meitenes, turpretim 1857. gadā tikai

5 zēni un 5 meitenes. Skolā ir bijušas divas skolotājas. Bērni

ir mācījušies svēto vēsturi, katehismu, iespiesta un ar roku

rakstīta raksta lasīšanu un baznīcas dziedāšanu. Laikā no

1828. gada līdz 1862. gadam Feimaņu draudzē vēl ir bijušas
kādās trijās vietās mazākas skolas. Ar 1862. gadu ziņas par

Feimaņu baznīcas skolu izbeidzas (B. Brežgo — Katoļu klūsteru

un bazneicu skūlas Latgolā 1625.—1919., Olūts Nr, 4, 1943. g.).

1755. gadā tika atvērta draudzes skola Krāslavā. Gādība

par skolu bija uzticēta vietējam lazaristu klosterim. 1802. gadā
skolā bijuši 33 skolēni. 1837. gadā šī skola tika slēgta

(B. Brežgo — Katoļu klūsteru un bazneicu skūlas Latgolā
un bazneicu skūlas Latgolā 1625.—1919., Olūts Nr. 4, 1943. g.).

1789. gadā Krāslavā pie žēlsirdīgo māsu klostera tika nodi-

bināta meiteņu skola — pansija. Tur ir mācījušās muižnieku

un pilsētnieku meitenes, bet pansijā parasti atradušās arī 10

zemnieku meitenes, kas mācījušās lasīt, rakstīt un strādāt pa-

rastos sieviešu darbus. 1826. gadā pansijas māja ir nodegusi un

skolnieču skaits skolā samazināts. 1843. gadā valdība šo

skolu—pansiju slēdza (B. Brežgo — Katoļu klūsteru un baz-

neicu skūlas Latgolā 1625—1919., Olūts Nr. 4, 1943).

1784. gadā ir pastāvējusi skola pie Rēzeknes draudzes baz-

nīcas. Šī skola, domājams, ir darbojusies ar pārtraukumiem.
1826. gadā Rēzeknē vairs skolas nav bijis. Pēc skolu vizitāci-

jas 1826. gadā Rēzeknē atvērta jauna skola, bet to uzturēja
Rēzeknes apriņķa skolu goda uzraugs Kazimirs Buinickis

(B. Brežgo — Katoļu klūsteru un bazneicu skūlas Latgolā
1625.—1919., Olūts Nr. 4, 1943.).

Vēl XVIII gadsimtā Aglonas dominikāņi pie sava klostera

bija nodibinājuši draudzes skolu. Klosteris rūpējās par skolēnu

uzturu, apģērbu un apkalpošanu. Skolā, šķiet, ir mācījušies
muižnieku bērni. Aglonas skola ir darbojusies vēl 1834. gadā

(B. Brežgo — Katoļu klūsteru un bazneicu skūlas Latgolā

1625.—1919., Olūts Nr. 4, 1943.).
XIX gadsimta sākumā ir pastāvējusi skola pie Pasienes do-

minikāņu klostera. Skolā ir mācījušies zemnieku bērni un sko-

lotāju uzturējis klosteris ar saviem līdzekļiem. Tāpat zem-

nieku bērni ir mācījušies Rušonu draudzes skolā, kas XIX gad-
simta sākumā ir pastāvējusi pie turienes dominikāņu klostera.
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Šī skola slēgta 1826. gadā (B. Brežgo — Katoļu klūsteru un baz-

neicu skūlas Latgolā 1625—1919., Olūts Nr. 4, 1943.).
XIX gadsimtā ir bijusi skola arī pie Līksnas draudzes baznī-

cas, un Daugavpils apriņķa Bēržgaļa draudzes prāvests Korns

1807. gadā ir uzcēlis ar saviem līdzekļiem draudzei skolas ēku.

Šī skola ir darbojusies vēl 1826. gadā. Šinī laikā ir bijusi skola

arī Malnavā (B. Brežgo — Katoļu klūsteru un bazneicu skūlaš

Latgolā 1625.—1919., Olūts Nr. 4, 1943.).
1826. gada rudenī tika atvērta skola pie bernardinu klostera

Viļānos. Pirmajā gadā skolā ir mācījušies 15 skolēni: 10 muiž-

nieku un 5 zemnieku bērni. Šī skola tika slēgta 1832. gadā
reizē ar bernardinu klostera likvidēšanu.

No Preiļu baznīcas 1828. gada vizitācijas akta ir zināms, ka

tur gan šinī laikā pie baznīcas nav bijis skolas, bet ziemā

bērni prāvesta vadībā mācījušies latviski lasīt un dziedāt ga-

rīgās dziesmas, kā arī apguvuši katehisma zināšanas. Mācību

izdevumus sedzis prāvests (B. Brežgo — Katoļu klūsteru un

bazneicu skūlas Latgolā 1625.—1919., Olūts Nr. 4, 1943. g.).
Daugavpils apriņķa skolu goda uzraugs Ādams Plāters

1826. gadā 9. decembrī ir ziņojis Vitebskas skolu direkcijai,
ka bērnu mācīšana notiekot ne tikai skolās, bet ziemā staigā-

jot pa sādžām latvietes un mācot bērniem lasīšanu, katehismu

un baznīcas dziedāšanu. Par pūlēm viņām atlīdzinot vai nu

muižnieks, vai prāvests, vai arī bieži vien paši zemnieki.

Pret katoļu klosteru un baznīcu skolām zināma akcija no

krievu valdības iestāžu puses bija sākusies ar XIX gadsimta

pirmajiem gadiem, bet šo skolu stāvoklis sevišķi grūts kļuva

pēc 1830. gada poļu dumpja, kad valdība Balkrievijā un ar to

pašu Latgalē kā Vitebskas guberņas sastāvdaļā sāka pievērst

sevišķu uzmanību poļu ietekmes samazināšanai un vietējo

iedzīvotāju tuvināšanai Krievijai. Šinī nolūkā Mogiļevas civil-

gubernators N. Muravjovs ierosināja aizliegt katoļu garīdz-
niekiem nodarboties ar jaunatnes mācīšanu mājās, likvidēt ga-

rīdznieku skolas un to vietā radīt laicīgas skolas ar krievu mā-

cību valodu. N. Muravjova domām piekrita arī citas valdības

amatpersonas. Tā rezultātā sākās Latgales klosteru un viņu uz-

turēto skolu likvidācija, kas tika pabeigta 1844. gadā. Šinī pašā

gadā nāca valdības rīkojums, ar ko priesteriem, kuri dzīvoja
muižās, bija aizliegts bez savas priekšniecības atļaujas nodar-

boties ar bērnu audzināšanu. Latgalē palika tikai pirmsskolas
pie dažām baznīcām. Tomēr katoļu garīdznieki arvienu do-

māja par iespējām dot Latgales jaunatnei pamata izglītību
(B. Brežgo — Katoļu klūsteru un bazneicu skūlas Latgolā
1625.—1919., Olūts Nr. 4, 1943.).
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Ap 1840. gadu Strūžānu muižnieks Benislavskis kopā ar

priesteri nodibināja savā muižā privātu skolu. Līdz 1865. ga-

dam skolā mācības notika katoliskā garā, tikai pēc tam, mui-

žai pārejot luterticīga īpašnieka rokās, Strūžānos tika uzcelta

luterāņu baznīca un skolā mainīts audzināšanas gars.

1859. gadā Kalupes ciemā draudzes skolu ir atvēris prāvests
Silvestrs Beinarovičs. Skola ir darbojusies vairākus gadus un

tanī divu skolotāju vadībā ir mācījušies kādi simts bērni. Skolu

palīdzējis uzturēt Kalupes muižnieks grāfs Staņislavs Plāters

Zībergs.

Pēc 1863. gada poļu dumpja pirmmācības skolas Latgalē pie

katoļu baznīcām varēja pastāvēt tikai slepus. Tāpēc arī pa-

zīstamais Latgales vēstures pētnieks un tautas labdaris barons

Gustavs Manteifels (1832—1916.) 1879. gadā rakstīja, ka Lat-

galē kopš seniem laikiem lielākie muižnieki un daži garīdz-
nieki ir daudz darījuši tautas izglītības un morāles pacelšanai,
bet pēc 1863. gada notikumiem garīdzniecība maz var ietek-

mēt savas draudzes piederīgos garīgās audzināšanas ziņā

(B. Brežgo — Katoļu klūsteru un bazneicu skūlas Latgolā
1625.—1919., Olūts Nr. 4, 1943.).

Arī laicīga rakstura skolas, ko valdība bija plānojusi dibināt

klosteru un baznīcu skolu vietā, radās lēnā gaitā.
1784. gadā uz krievu valdības uzaicinājumu pilsētās atvērt

skolas, Ludzas maģistrāts bija ziņojis: «Nav ne skolu, ne ari

pilsētnieku bērnu, kas gribētu mācīties. Uzturēt skolotāju pil-
sēta nav spējīga.» No Rēzeknes ir nācis šāds ziņojums: «Pil-

sētnieku bērnu maz un tie paši mācās pie garīdznieka. Citi

ir trūcīgi un par tiem nav ar ko samaksāt, tāpēc, arī skolotāja

nevajaga.» Daugavpils maģistrāts savukārt ir paskaidrojis:
«Pilsētnieku un tirgotāju bērnu mācīšanai skolotājs nav vaja-

dzīgs» (Cand. phil. M. Bukšs -— Dažas ziņas par vacokajom
skūlom Latgolā, Zīdūnis 1939. g. Nr. 7).

Tikai 1831. gadā valdība atvēra Daugavpilī ģimnāziju un

valsts viengadīgo draudzes skolu.

Tās bija pirmās un dažus gadu desmitus arī pēdējās mācību

iestādes, ko krievu valdība atvēra Latgalē.

1845. gadā Vārkavā nodibināja skolu Vārkavas pagasta

Škilteru ciema iedzīvotāji tēvs Jānis Upinīks ar dēlu Ādamu.

Jānis Upinīks nodarbojies ar linu tirdzniecību un bijis turī-

gāks par pārējiem ciema iedzīvotājiem. Dēls savukārt bijis

mācījies pie vietējā prāvesta. Dēls rakstījis lūgumu skolas at-

vēršanas lietā, bet tēvs ar to vairākas reizes braucis pie Viteb-

skas gubernatora. Tikai ar lielām grūtībām viņam 1844. gadā
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izdevies iegūt gubernatora piekrišanu. 1845. gadā Upinīki Vār-

kavas pagasta Rengetovā _uzcēluši skolas ēku un skola sākusi

savu darbu. Mācījis pats Ādams Upinīks. Pēc Vārkavas skolas

sekoja skolu atvēršanas Līvānos 1854. gadā un Andrupenē un

Zvirgzdenē 1860. gadā.
Lielāka dzīvība skolu dibināšanā radās tikai ar 1864. gadu.

Šinī gadā nodibinājās tautskolu direkcija un sākās skolu at-

balstīšana arī no valsts puses. Tāpēc 1865. gadā Latgalē jau
bija 16 tautskolas, 1866. gadā — 25, bet 1882. gadā — 48 (Cand.
phil. M. Bukšs — Dažas ziņas par vacokajom skūlom Latgolā,
Zīdūnis 1939. g., Nr. 7).

1912. gadā Latgalē ir bijusi 171 tautskola. Pa apriņķiem tās

grupējušās šādi: Daugavpils apriņķī — 50, Ludzas — 55 un

Rēzeknes apriņķī 66 skolas. Šinī laikā Latgales tautskolās ir

mācījušies 21 440 skolēni (M. Apeļs — Latgolas pašvaldeibu

sasnāgumi breivos Latvijas laikūs, Zīdūnis, 1938. g., Nr. 11).
Ar 1865. gadu tautskolu direkcija uzsāka arī skolotāju saga-

tavošanu. Par skolotājiem tautskolās nāca galvenā kārtā pa-

reizticīgo garīgā semināra audzēkņi un tie, kam bija apriņķa
skolas izglītība. Skolās valdīja pārkrievošanas un pareizticības
gars. Pat savstarpējas sarunas skolēniem latviešu valodā bija
aizliegtas.

Katoļu garīdzniekiem šinī laikā nebija nekādu iespēju pie-
dalīties skolu dzīves veidošanā, tomēr viņu vārds un daudz-

kārt arī materiālais atbalsts palīdzēja tikt pie izglītības dau-

dziem, daudziem Latgales jauniešiem. Dažkārt, pateicoties kāda

sen aizmirsta priestera līdzdalībai, Latgale ir ieguvusi sev

vienu vai otru izcilu un cienījamu darbinieku.

Atzīmēsim tikai dažus spilgtākos gadījumus.
Šodien varbūt neviens vairs nepieminētu Franča Trasuna

(1864.—1926.) vārdu, ja viņa bērnībā Ciskādu draudzē nebūtu

strādājis priesteris Dominiks Andrekuss.

D. Andrekuss, pēc tautības lietuvietis, bieži tikdamies ar

Fr. Trasuna tēvu, pie katras izdevības iepinis runā mudinājumu
laist skolā vismaz jaunākos dēlus: «Ļaudīm vajaga gaismas.
Tu pats vēlāk redzēsi un nenožēlosi.»

Vēlāk pats Fr. Trasuns ir kļuvis aktīvs tautas izglītības vei-

cinātājs.
Jau 1891. gadā, beidzot Pēterpils garīgo akadēmiju, viņš

kopā ar saviem studiju kursa biedriem ir parakstījis nākošās

dzīves un darbības plānu 24 punktos, starp kuriem galvenie

bijuši — tautas apgaismošana un literārā darbība (Francis Tra-

suns. Dzīve un darbi I, A. Gobas un A. Sprūdža sakārtojumā
un redakcijā, Rīgā 1938. g., 19. lpp.).
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Visā savā sabiedriskā darba mūžā Fr. Trasuns ir domājis un

runājis par tautas izglītības pacelšanu. Dzīvi liecinieki tam,

starp citu, ir viņa raksti presē par izglītības jautājumiem.
Čaklā latgaļu tautasdziesmu vācēja priestera Pētera Smel-

tera (1868. —1949.) izglītošanā lieli nopelni ir Ciskādu draudzes

prāvestam Kovalevskim. Pie Kovalevska ir kalpojusi P. Smel-

tera māsa un I. Kovalevskis P. Smelteru jau bērnībā ir pieņē-
mis pie sevis (V. Skuja — Tautas dzīsmes un Pīters Smelters,
Zīdūnis 1938. g., Nr. 12).

Arī pašaizliedzīgais Latgalē populārā laikraksta Dryva re-

daktors un grāmatu sagādātājs tautai mag. theol. Kazimirs

Skrinda (1875.—1919.) 13 gadu vecumā ir braucis uz Pēterpili
mācīties ar Līksnas draudzes prāvesta Narkeviča palienētiem
100 rubļiem un vēlāk pats ir kļuvis par neatvietojamu atbalstu

jaunatnei ceļā uz izglītību.

Ļoti daudz Latgales iedzīvotāju izglītības pacelšanas labā ir

darījis monsinjors cand. theol. Nikodēms Rancāns (1870.—

1933.), kas pilnīgi pamatoti ir ieguvis jaunatnes un tautas audzi-

nātāja vārdu.

Tikai 1896. gada beigās nobeidzis Pēterpils garīgo semināru,

N. Rancāns jau 1899. gadā Pēterpilī nodibināja no Latgales

iebraukušajiem skolēniem un studentiem internātu. Šis inter-

nāts ir aizņēmis pāris dzīvokļu ar plašām telpām un tanī ir

mitinājušies ap 30—35 jaunekļi. Lielāks sainis vai kaste ar

produktiem un daži rubļi naudas ir sastādījuši visu bagātību,
ar ko Latgales jaunekļi devušies uz Pēterpili, lai ar N. Ran-

cāna atbalstu iegūtu izglītību. N. Rancāna internātā viņi ir

dzīvojuši, mācījušies paši un palīdzējuši citiem mācīties.

N. Rancānam bija labi sakari ar Pēterpils ģimnāzijām un ar

viņa atbalstu katrs jaunietis pēc iepriekšējas sagatavošanās va-

rēja iestāties attiecīgajā ģimnāzijas klasē. Tieši šīs priekšzinā-
šanas Latgales jauniešiem bija iespējams iegūt, dzīvojot N. Ran-

cāna internātā, jo N. Rancāns audzināšanas un izglītošanas
lietu ir centies tā nokārtot, lai katrs, kas ir ticis tālāk, palī-
dzētu vājākajam. Tāpēc ātri Latgalē izplatījās ziņa, ka Pēter-

pilī labas sirds garīdznieks salasot apdāvinātus nabadzīgos lat-

gaļu bērnus un izmācot tos par krietniem cilvēkiem. N. Rancāna

internātā ir mācījušies paši un palīdzējuši citiem mācīties tādi

vēlāk plaši pazīstami Latgales kultūras darbinieki kā bīskaps
Jāzeps Rancāns, pirmā latgaļu laikraksta redaktors inženieris

Francis Kemps, jaunatnes audzinātājs un publicists Dr. theol.

Jānis Miglinīks, literāts un sabiedriskā darba darītājs Jāzeps
Kindzulis un citi (Mag. phil. M. Bukšs — Monsiņjora Niko-

dēma Rancāna dzeive un darbeiba, Monsiņjors Nikodēms Ran-
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cans, Rokstu krojums Mag. phil. M. Bukša redakcija, Daugav-

pilī 1943. g.).

1907. gadā N. Rancāns tika pārcelts no Pēterpils uz Rēzekni

par dekānu. Jau šinī pašā gadā viņš Rēzeknē nodibināja drau-

dzes skolu ar trīsgadīgu kursu. Skola novietojās baznīcas mājā.
Tā ir pirmā skola, ko krievu valdība bija atļāvusi atvērt pie
katoļu baznīcas. Skolā mācības notika krievu valodā, izņemot
ticības mācību, kas tika pasniegta bērnu dzimtajā valodā. Uz

ķeizara 1905. gada 1. maija apstiprināto noteikumu pamata,
ka Rietumu apgabalā divklasīgās pirmskolās un pilsētas skolās

ir atļauts bērniem mācīt savu dzimto valodu, N. Rancānam

vēlāk izdevās panākt, ka skolā kā mācību priekšmets tika at-

ļauta arī latviešu valoda.

Pateicoties N. Rancāna pūlēm, tanī pašā 1907. gadā Rēzeknē

sāka darbu arī tirdzniecības skola. N. Rancāns ar sevišķu de-

dzību ir gādājis par atļaujas dabūšanu skolas atvēršanai un,

būdams dekāns, mudinājis draudžu prāvestus, lai tie par jauno
skolu ziņotu saviem draudzes locekļiem. Daudz enerģijas
N. Rancāns ir ielicis arī rūpēdamies par līdzekļu sagādāšanu
tirdzniecības skolas uzturēšanai. N. Rancānam ir izdevies pa-
nākt, ka arī tirdzniecības skolā ir mācīta latviešu valoda. Reizē

ir jāpiezīmē, ka šinī periodā pirms pirmā pasaules kara Rē-

zeknes draudzes skola un tirdzniecības skola ir bijušas Latgalē
vienīgās, kur starp mācību priekšmetiem ir bijusi arī latviešu

valoda. Vispār N. Rancāna nodibinātajās skolās ir valdījis na-

cionāls gars.

Rēzeknes tirdzniecības skola darbojās līdz 1918. gadam.
Ja pirmajā darba gadā tanī ir mācījušies 80 cittautieši un

tikai 15 latvieši, tad turpmākos gados latviešu skolēnu skaits

ir strauji pieaudzis.

Starp šīs skolas absolventiem ir tādi vēlāk ievērojami Lat-

gales kultūras darba veicinātāji, kā ilggadīgais Aglonas un

Jaunaglonas ģimnāziju direktors Dr. Aloizijs Broks, jaunatnes
audzinātājs Dr. Jānis Leitāns, daudzi citi garīdznieki un vesela

rinda pirmo Latgales nacionālās skolas skolotāju.
N. Rancānam ir lieli nopelni pie divgadīgās Greiškānu zem-

kopības skolas nodibināšanas Rēzeknes tuvumā, kas darbu

sāka 1912. gadā un bija pirmā šāda tipa skola Latgalē.
Pēc 1914. gada i. jūlijā izdotā valdības likuma par privāt-

skolu dibināšanu, kas noteica, ka katra pilntiesīga persona vai

iestāde ar apriņķa un guberņas skolu pārvalžu piekrišanu var

atvērt un uzturēt skolu, N. Rancāns bija sācis domāt par katoļu

pirmskolu organizēšanu pie baznīcām visā Latgalē. Pēc viņa
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projekta šīm skolām vajadzēja būt divklasīgām ar sagatavoša-
nas klasi vai vienklasīgām ar trim nodalām. Skolās bija pare-

dzēts uzņemt tikai katoļu bērnus un starp mācību priekšme-
tiem, nerunājot par ticības mācību, kas bija jāpasniedz latviešu

valodā, bija plānota arī latviešu valodas pasniegšana. N. Ran-

cāns pat bija sastādījis šādas divklasīgās skolas programmu.
Skolu padome tomēr šī projekta realizēšanai lika šķēršļus pie-
prasot, lai skolās tiktu pieņemti visu ticību un tautību bērni,

tāpēc līdz 1916. gada beigām Latgalē bija izdevies uz 1914.

gada 1. jūlija likuma pamata nodibināt draudzes skolu vienīgi
Brodaižos (B. Brežgo — Katoļu klūsteru un bazneicu skūlas

Latgolā 1625.—1919., Olūts Nr. 4, 1943. g.).
1916. gadā N. Rancāns kopā ar Eduardu Kozlovsku nodibi-

nāja pie spiestuves Darbs un Zinība Rēzeknē burtliču skolu.

1922. gadā N. Rancāns tika iecelts par garīgā semināra pro-
fesoru Aglonā un par skolotāju Aglonas ģimnāzijā. 1924. gadā,
garīgajam semināram pārceļoties uz Rīgu un aizejot no Aglo-
nas ģimnāzijas direktoram Simonām Zulpo, N. Rancāns kļuva

par Aglonas ģimnāzijas direktoru un 1927. gadā arī par jaun-
dibinātās Jaunaglonas sieviešu ģimnāzijas direktoru.

1929. gadā N. Rancāns tika iecelts par Rēzeknes valsts sko-

lotāju institūta direktoru un šinī amatā palika līdz savai nāves

stundai.

Viņš arī līdzdarbojās pie Latgales tautas universitātes nodi-

bināšanas Rēzeknē, bija šīs tautas universitātes padomes
priekšsēdis un valdes loceklis, palīdzēja Rēzeknē noorganizēt
tautas konservatoriju un papildu skolu un dažādā veidā rū-

pējās par tautas izglītības līmeņa pacelšanu.

Pazīstamā Latgales pedagoģe Valerija Seile, atcerēdamās

N. Rancāna darbu skolās, raksta, ka viņš «bērniem ceļoties,

iegriezās internātos un apvaicājās, vai ir ko «gremot»?, un ja
nebija, kautrīgiem skolēniem bāza savu naudu rokās, lai būtu

ko ēst. ledoto naudu nekad neņēma atpakaļ.

Bet viņa klusās simpātijas un ilgas visvairāk piederēja no-

vārtā atstātiem, tiem, kas skolā nevarējuši iet, par šādiem viņš

sevišķi gādāja papildu skolā, kas bija nodibināta pie Rēzeknes

skolotāju institūta
...

Rancāns dziļi ticēja bērnu labajām dziņām un apgalvoja,
ka katru vislielāko palaidni un resgali var izaudzināt par tei-

camu cilvēku. Bieži viņš sameklēja šādus bērnus un pats tos

ar saviem līdzekļiem baroja, kopa, audzināja un daudzus vi-

ņam bija izdevies izveidot par cilvēkiem» (V. Seiļs — N. Ran-

cāns kai audzvnotojs).
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Ar tādu pašu pašaizliedzību par Latgales jaunatnes izglītību
ir rūpējies arī priesteris K. Skrinda. Viņš ne tikai ir saucis

tautu uz izglītību ar preses starpniecību, bet arī pats ir gādājis

par skolu un internātu atvēršanu latgaļu bērniem un par lat-

gaļu skolotāju sagatavošanu skolotāju kursos.

Kā liecina K. Skrindas vecākais brālis Benedikts (1868. —

1948.), marijānu kongregācijas izveidotājs Latvijā un dedzīgs
latgaļu garīgās atmodas veicinātājs, K. Skrindas izpalīdzība

trūcīgiem, sevišķi jaunatnei, skolēniem un studentiem bijusi

neaprobežota (Bkgs B. Skrinda M. I. C. — Atmiņas par bkgu
Kazimiru Skrindu, Rēzeknē 1936. g., 6. lpp.).

Viena no pirmajām savas tautas skolotājām Latgalē Jezu-

pata Krīvāne, dzim. Vagale, kas ir cēlusies no Daugavpils ap-

riņķa Naujenes pagasta mazzemnieku ģimenes, stāsta: «Par

izglītību neienāca man i prātā, jo tanī laikmetā vecāki par
meitas gaišāku nākotni nemaz nerūpējās, uz meitenes izglīto-
šanu skatījās kā uz nevēlamiem, liekiem izdevumiem dzīvē .. .

Jezupovas draudzē tolaik par prāvestu bija bkgs Benedikts

Skrinda, kurš mani personīgi pazina kā baznīcas procesijas

dalībnieci... Kādu reizi, tēva sētā iebraucot, viņš dāvināja
man Fr. Kempa sastādīto elementāru un piekodināja, lai es

sāku mācīties rakstīt; rakstu darbus baznīckungs pats pēc no-

teikta laika pārbaudīja.
Mācīšanās man gāja ātriem soļiem uz priekšu. Pie rakstu

darbiem es gatava biju sēdēt ne tikai dienām, bet caurām

naktīm...

Pagāja gada laiks, un pirmās jūtas apslāpa... Tomēr drīzi,

man par lielu prieku un pārsteigumu, bkgs Benedikts Skrinda

pateica, ka viņš nonācis pie pilnas pārliecības, ka no manis

varēs izaudzināt labu tautas strādnieci un ka viņš gribot vi-

sādā ziņā sūtīt mani uz Pēterpili mācīties brāļa Kazimira

Skrindas vadībā.

1907. g. sākumā, neskatoties uz vecāku pretošanos, atstāju
dzimteni un aizbraucu uz Pēterpili ar stingru apņemšanos iegūt
vairāk zināšanu. I patiesi tanī lepnajā pilsētā neturēju radu un

pazīstamu, vienīgi bkgs Kazimirs Skrinda palika par manu aiz-

bildni un par otru tēvu. Viņš rūpējās ne tik par izglītību,
audzināšanu, bet par visām ikdienišķām manām vajadzībām.

Bkgs Kazimirs Skrinda 1907. g. Pēterpilī nodibināja skolotāju
kursus ...

Notecēja gandrīz četri mācības gadi pie studijām Pēterpilī
kā viens acu mirklis.

1910. g. 10. aprīlī Valsts Apgabala pārbaudījumu zālē pie
6-tās ģimnāzijas pēc pārbaudījumiem, kuri turpinājās veselu
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mēnesi, saņēmu apsveikumu par laimīgu eksāmenu nolikšanu»

(Jezupata Krīvan — Broli Skrindas kai muni audzvnotoji, Lat-

golas škola, 1930. g., Nr. 3).

1910. g. maijā Pēterpils latgaļu sabiedrībai par lielām sirds-

sāpēm K. Skrinda tika pārcelts par prāvestu uz Gatčinu, bet

arī tur viņš nepārtrauca pasākto jaunatnes izglītošanas darbu.

Nespēdams vienlaicīgi rūpēties par zēnu un meiteņu izglītību,
K. Skrinda ierīkoja savā jaunajā darba vietā savā dzīvoklī

internātu un kursus zēniem, kas gatavojās nolikt eksāmenus

par ģimnāzijas četrām klasēm. Galvenie mācību pasniedzēji
kursos bija pašu latgaļu studenti Antons Laizāns un J. Kin-

dzulis, kas ilgāku laiku nepārtraukti dzīvoja pie K. Skrindas.

K. Skrindas materiālo atbalstu saņēma gan kursu apmeklētāji,

gan pasniedzēji.

Laimīga bija latgaļu jaunatne, kad K. Skrinda pēc dažiem

gadiem atkal varēja atgriezties Pēterpilī.

Raksturīgas ir skolotājas Leokadijas Sūdnīkas atmiņas. Viņa

starp citu, stāsta: «1915. gads. Manā priekšā atklājas Pēter-

pils ... Pie baznīcas satiku divas savas sādžas agrāk iebrauku-

šas meitenes... Mēs aprunājāmies, ko šodien darīsim, kur

iesim. Viena no tām saka: Vai zini, šeit ir viens ļoti labs lat-

vietis baznīckungs, kas visus pie sevis aicina, kas runā mūsu

valodā, dod izlasīt latviešu avīzi un dažādas grāmatas; ja ir

nauda, var nopirkt, bet ja nav, tad i par brīvu var dabūt. Pie

galda sēd divi baznīckungi, kā tagad zinu, tur bija bkgs
K. Skrinda un bkgs P. Apšinīks ... Sāka mūs visas trīs ierunāt,
lai ejam kursos, kas tanī laikā Pēterpilī sāka darboties.

Bailes palika mums visām, piemetām, ka nav naudas, ko

teiks vecāki, bet pašas pie sevis domājām, kā vieglāk varētu

tikt vaļā. Izrādījās, ka ne tik viegli varēja to izdarīt. Ar ma-

nām biedrenēm runāja, runāja un atstāja tās, bet pie manis

pieķērās stiprāk, jo mācībās biju labāk par tām sagatavota.

Sāku visādi atrunāties, sevišķi uzsvēru grūto materiālo stā-

vokli, bet ar to viņu nevarēju sabaidīt. Bkgs K. Skrinda pa-

teica: Ej un mācies, līdzekļu tur daudz nevajadzēs, ja būs liela

vajadzība un neviens tevi neatbalstīs, tad es tev došu naudu.

Par skolotājas darbu saņemsi algu tāpat, kā par kādu citu, bet

Dievs maksās vēl daudz, daudz vairāk. — Nepaliku ar to

mierā, piemetināju: katoļu skolotājam Krievijā vietas nebūs.

Uz to viņš pateica: Beigsies karš, vairs tā nebūs, kā bija līdz

šim, latviešiem būs savas skolas, tu tādās strādāsi. Palika kauns

ilgāk izrunāties ...
Pēc divām dienām biju uzņemta kursos.
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Bkgs Skrinda palūdza bkgu P. Apšinīku, lai rītā mani aizved

uz eksāmeniem, varbūt domādams, ka es varu aizmaldīties

lielā pilsētā, vai vēl ļaunāk, pārdomāt un neierasties...»

(Leokadija Sūdnīks — M.+D. bkga Kazimira Skrindas pādejais
vokors dzimtinē, Zīdūnis, 1938. g., Nr. 3).

Ne mazāk interesantas ir Latgales tautā iecienītās rakstnie-

ces un tautskolotājas Rozālijas Tabines-Naaizmērstules atmiņas,

kad viņa stāsta: «Manai izglītībai vajadzēja beigties ar meiteņu
draudzes skolu, jo trūcīgie apstākļi neļāva tālāk mācīties. Reizi

tēvs man teica: «Meit, es gribētu tevi izmācīt par skolotāju, lai

tu maziem tautiešiem nestu gaismu; es to darīt nespēju.» Arī

es par to sapņot nedrīkstēju... 1906. gadam beidzoties un man

16. gadam sākoties, caur bkga P. Tukiša ieteikšanu tiku aici-

nāta uz Juzefinovas jaundibināto V. Moļa privātskolu. Man

bija pāri 30 skolēni, bet tos bez soda, draudziski pratu savaldīt.

Darbs beidzās ar labām sekmēm un darba devēji bija pilnīgi
apmierināti. Bkgs P. Tukišs gribēja, lai es braucu uz Pēterpili,
kur jau bkga K. Skrindas vadībā darbojās skolotāju kursi, bet

Pēterpils mani baidīja, un es kategoriski tur braukt atteicos.

No tautas darbiniekiem tad pazinu vienīgi bkgu Tukišu. Atkal

caur viņa ieteikšanu V. Moļa māsa jkdze Anna aizveda mani

uz Viļņu un ievietoja Māsu Nazaretaņu klostera skolā. Viļņā
es maz mācījos. Pēc kāda laika Māsas aizveda mani uz Čensto-

hovu, kur arī spēju beigt tikai 4 klases ģimnāzijas .. . Krievu

valdība domāja, ka es esmu bijusī pravoslavnā un Māsas bija
spiestas no Censtohovas paņemt mani un ievietot pedagoģis-
kos Frebeļa kursos Ļvovā pie valsts skolotāju semināra.

Ideālā Māsu Nazaretaņu dzīve aizgrāba un pievilka mani,

es gribēju tur palikt, bet liktenis citu lēma. 1912. gada beigās

atgriezos atpakaļ Viļņā un, nosvētījusi te Ziemassvētkus,
braucu uz Juzefinovu, lai pēc jauna gada atkal stātos vecajā
darbā, jo V. Moļs arvienu skolu uzturēja... No šejienes
1913. gada pavasarī braucu uz Bērzgali, kur draudzes prāvests
bkgs Z. Pipinuss iepazīstināja mani ar Dryvu un skubināja uz

līdzdarbību, kam arī es savā jaunības karstumā piekritu. Caur

Dryvu iepazinos ar pašu Dryvas redaktoru bkgu K. Skrindu.

Grūti atstāstīt iespaidu, kādu tad sajutu. Vēl jutos bērns, ko

dzīve sauc darbā. Bkgs K. Skrinda to saprata un, grāfiem Mo-

ļiem no Latvijas izbraucot, paņēma mani savā gādībā. Caur

viņa gādību dabūju vietu bēgļu skolā Balvos, kur nostrādāju
līdz 1920. gadam. Skolotājas tiesības man piešķīra Latvijas val-

dība, jo juku laikā nebija, kas tās piešķir.» (R. Tabin (Naaiz-
mērstule) — Kai es kļyvu par školotoju un rakstneicu, Latgo-
las Škola, 1930. g., Nr. 1).
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1915. gada otrā pusē, izveidojoties Latgaliešu palīdzības bied-

rībai kara upuriem un K. Skrindam kļūstot par šīs biedrības

komitejas vai, kā mēs teiktu, valdes locekli un skolu komisijas

priekšsēdi, viņa uzraudzībā tika nodibinātas un darbojās ap

30 skolas, kas bija domātas latgaļu bēgļu bērniem, kā arī pa-

stāvēja internāti latgaļu vidusskolu skolēniem un studentiem

Pēterpilī.

Par prāvestu Pāvulu Tukišu (1876. —1918.) ir liecība, ka

viņš no 1909. gada līdz 1913. gadam, strādādams Bēržu draudzē,
ir aicinājis vecākus «sūtīt bērnus pagasta skolā, lai pēc tam

laistu tālāk mācīties pilsētas skolās. Visus tos vecākus, kuru

bērni beiguši pagasta skolu, viņš sauca pie sevis aprunāties. . .
un pierunāja sūtīt bērnus mācīties Rēzeknes skolās.

Tanī laikā nebija viegli pierunāt bērnu vecākus, lai tie do-

tos uz 50 verstu tālo Rēzekni pa ārkārtīgi sliktajiem ceļiem
rudenī un pavasarī. Pierunājis uz to, baznīckungs dod visiem

līdzi gatavus lūgumus, labu atsauksmi un svētī skolas dar-

bam ... Svētku brīvlaikos bkgs P. T. sauca pie sevis pilsētu
skolu jaunatni, aplūkoja liecības, izprašņāja par materiāliem

apstākļiem, deva norādījumus un padomu, kā vajaga uzves-

ties, lai izaugtu par krietniem tautas dēliem, tautas meitām;

ne reti sniedza arī materiālu atbalstu.

Ar lepnumu viņš stādīja priekšā draudzes skolēnus saviem

viesiem: bk. K. Skrindam, Fr. Trasunam, studentam Jānim Gri-

šānam, baronam Manteifelam un citiem.

Lai gan Bēržu draudzes skolēni pilsētā dzīvoja bez sevišķas

uzraudzības, tomēr baznīckunga lielā vērība un citu uzmanība

spieda visus labi mācīties un priekšzīmīgi uzvesties.

Sevišķs nopelns bk. P. Tukišam ir uzvara cīņā par meiteņu

sūtīšanu skolās. Bērzānieši bija pārliecināti, ka meiteņu mā-

cīšana ir pilnīgi nevajadzīga, un ka viņu meiteņu īstā vieta

tikai lauku sētā.

Baznīckungam bija daudz pūļu jāpieliek, lai pārliecinātu, ka

meitenes ir tikpat spējīgas mācīties kā puikas — ne tikai pa-

gasta skolā, bet arī ģimnāzijā, tirdzniecības skolā, pilsētas
skolā un augstskolā.» (Atmiņas par bk. Povulu Tukišu, Lat-

golas Bolss, 1944. g., Nr. 12).
Protams, tāpat P. Tukišs rīkojās vēlāk, strādādams par de-

kānu un prāvestu Ludzā.

Liepājas bīskaps Antonijs Urbšs (1879. —1967.), kas savā

mūžā līdz iecelšanai 1938. gadā bīskapa godā ir pildījis garīgā
gana pienākumus vairākās Latgales draudzēs, strādādams no

1911. gada līdz 1920. gadam par prāvestu Daugavpils Jaunavas
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Marijas baznīcas draudzē, Daugavpilī ir nodibinājis pirmo lat-

viešu pamatskolu (Ontons 2uromskis, Dr. lur. Can. — Katoļu

teologu zvnotnei un izgleiteibai veļteits dorbs, Zīdūnis,

1938. g., Nr. 11).
Ar Latvijas brīvvalsts nodibināšanos 1918. gada novembri

jaunu virzienu un plašumu ieguva arī darbs tautas izglītības
druvā.

1919. gada 8. decembrī Tautas padome izdeva likumu par

Latvijas izglītības iestādēm. Šis likums noteica, ka visiem Lat-

vijas bērniem vecumā no 9 līdz 14 gadiem obligāti jāapmeklē

6-klasīgā pamatskola. Obligātā izglītība bija paredzēta visiem

iedzīvotājiem bez maksas. Katras tautības piederīgiem bija do-

tas tiesības pamatskolās mācīties savā ģimenes valodā. Par ob-

ligātās izglītības realizēšanu uzņēmās gādību valsts un pašval-
dības. Obligātai izglītībai pieslējās neobligātā — vidusskolās,

augstskolās un citās izglītības iestādēs.

Visā Latvijā tika viena pēc otras dibinātas jaunas skolas, un

strauji tanīs auga skolēnu skaits.

Skarot tikai jautājumu par obligāto izglītību, piemēra dēļ,

var atzīmēt, ka 1922./23. mācību gadā visā Latvijā bija 1858

obligātās mācību iestādes ar 6692 skolotājiem un 175 236 sko-

lēniem. Latgalē bija 390 skolas, 1678 skolotāji un 43 245 sko-

lēni. Pēc 15 gadiem — 1937./38. māc. gadā visā Latvijā darbo-

jās 1904 šādas skolas ar 9287 skolotājiem un 231 533 skolē-

niem, bet tieši Latgalē skolu skaits bija cēlies līdz 728, skolo-

tāju— 3170 un skolēnu — 82 470 (V. Seiļ — Breivos Latvijas
sasnagumi izgleiteibas laukā, Zīdūnis, 1938. g., Nr. 11).

Ja 1920. gadā no obligātās skolas vecuma bērniem visā Lat-

vijā skolu apmeklēja 30% un tieši Latgalē tikai 18% bērnu,
tad 1925. gadā Latvijā caurmērā skolā gāja jau 76% un tieši

Latgalē 54%, bet 1935. gadā visā Latvijā — 90% un Latgalē —

85% (Doc. Longīns Ausējs — Tautas kultūras stāvoklis, Latvi-

jas zeme, daba un tauta, 111, prof. N. Maltas un privātdoc.
P. Galenieka redakcijā, Rīgā 1937. g.). Tātad progress acīm

redzams.

Strauji dibinājās arī vidusskolas. 1922./23. māc. gadā no 106

Latvijas vispārizglītojošām vidusskolām 21 bija Latgalē, kaut

gan no kopējā vidusskolēnu skaita — 19 191 Latgalē bija tikai

1850 vidusskolēni, bet 1937./38. māc. gadā 16 vispārizglītojošās
vidusskolās Latgalē mācījās jau 2687 skolēni (V. Seiļ — Brei-

vos Latvijas sasnāgumi izgleiteibas laukā, Zīdūnis, 1938. g.,
Nr. 11).

Arī šim laika katoļu Baznīca ir pielikusi savu roku tautas

izglītības veicināšanas darbā.
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Saskaņā ar 1922. gadā noslēgto konkordātu starp Vatikānu

un Latvijas valdību katoļu Baznīcai Latvijā bija tiesības dibi-

nāt vienu garīgo semināru un savas īpašas konfesionālas sko-

las (Prof. P. Strods — Pāvests Pijs XI, Rīgā 1939. g. 81. lpp.).
Patiesībā garīgais seminārs priesteru sagatavošanai Latvijā

tika nodibināts jau 1920. gadā. Tas 1927. gadā tika pārveidots
par katoļu teoloģijas augstskolu un 1938. gadā par Latvijas
Universitātes Romas katoļu teoloģijas fakultāti.

1921. gadā toreizējais Rīgas bīskaps, vēlāk arhibīskaps —

metropolīts Antonijs Springovičs (1876. —1958.) Aglonā nodibi-

nāja vīriešu ģimnāziju, kas kļuva populāra visā Latvijā. Šīs

skolas izveidošanā un vadīšanā sevišķi nopelni tās diviem

direktoriem — monsiņjoram N. Rancānam un pēc tam Dr.

theol. Aloizijam Brokam. Audzināšanas un mācīšanas darbā Ag-
lonas ģimnāzijā ilgāku vai īsāku laiku ir bijuši iesaistīti tādi

izcili kultūras darbinieki kā Dr. theol. Jānis Miglinīks, Dr. Jā-

nis Leitāns, mag. phil. Leonards Latkovskis, mag. phil. Miķelis
Bukšs, marijānu kongregācijas priesteris vēsturnieks Staņi-

slavs Škutāns un citi.

Lai gan attiecībā uz skolas naudu Aglonas ģimnāzijā pastā-
vēja tie paši noteikumi, kas valsts uzturētajās ģimnāzijās, bet,

ievērojot to, ka skolas rīcībā bija plaša saimniecība, trūcīgā-
kiem skolēniem bija dota iespēja mācību brīvlaikos strādāt

saimniecībā un ar savu darbu nopelnīt līdzekļus mācībām.

Tādā veidā daudzi trūcīgi Latgales jaunieši ieguva Aglonas
ģimnāzijā vidējo izglītību un vēlāk nereti kļuva par plaši pa-
zīstamiem garīgās vai saimnieciskās kultūras rosinātājiem.

1928. gadā Baznīcas vadība nodibināja Jaunaglonā ģimnāziju
sievietēm. Arī šī ģimnāzija veidojās izcilo pedagogu — mons.

N. Rancāna un vēlāk Dr. A. Broka — vadībā. Tiešais audzinā-

šanas darbs ģimnāzijā bija uzticēts Nabadzīgā Jēzus Bērna or-

deņa māsām.

Abas ģimnāzijas līdz 1938. gada beigām bija devušas 430 ab-

solventus.

Arī Daugavpils sieviešu arodskolai Saule, ko uzturēja Lat-

gales latviešu Romas katoļu kultūrveicināšanas biedrība Saule,

par direktoru parasti bija katoļu garīdznieks.
Rēzeknes valsts skolotāju institūtu no 1929. gada līdz

1933. gadam vadīja mons. N. Rancāns un pēc tam līdz 1940. ga-
dam mons. Dominiks Jaudzems.

Tāpat Krāslavas valsts ģimnāzijā 1935. gadā par direktoru

tika iecelts pr. Dr. J. Miglinīks, kas līdz tam vairākus gadus
bija strādājis par inspektoru Rēzeknes skolotāju institūtā, un
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pēc viņa nāves līdz 1940. gadam šo ģimnāziju vadīja priesteris

Dr. Izidors Ancāns, kas kopš 1933. gada bija strādājis Aglonas

ģimnāzijā par inspektoru un Ludzā par skolu kapelānu.
II Daugavpils valsts ģimnāzijā par direktoru tika strādājis

mons. cand. theol. Jāzeps Camanis un Grīvas dekāns Jānis

Plonis.

Liepnas draudzes prāvests Broņislavs Kivrāns ilgus gadus

pildīja vietējās 6-klasīgās pamatskolas pārziņa pienākumus.
Lieki piebilst, ka visi Latgales draudžu garīdznieki bija sais-

tīti savu draudžu skolās par ticības mācības un dažreiz arī vēl

citu priekšmetu pasniedzējiem, bet nevar neminēt, ka Izglītības

ministrijā viceministra portfelis laiku atradās mons. D. Jau-

dzema rokās, un no 1934. gada līdz 1940. gadam to turēja

mons. J. Čamanis.

Nevar arī neminēt, ka kātoju garīdznieki ir rūpējušies ne

tikai par ticības mācības, bet arī citu priekšmetu rokasgrāmatu

sagatavošanu skolām.

Čaklā mons. N. Rancāna spalvai pieder pamatskolām domāta

Latvijas vēsture. Tās pirmā daļa izdota 1921. gadā, otrā —

1924. gadā.

M. Bukšs par šīm grāmatām saka: «Vēsture bija priekšmets,
ko N. R. tika pasniedzis ilgus gadus ... N. Rancānam par vēs-

turiskiem vaicājumiem ir bijusi liela interese. Viņš ir ne tik-

vien vācis etnogrāfiskas lietas, bet arī piedalījies arheoloģiskos
izrakumos ... Arī skolās, kur darbojās N. R., viņš centās ierī-

kot skolas muzejus un vākt etnogrāfiskus priekšmetus. N. Ran-

cāna nolūks bija pētīt vēsturi pēc pirmavotiem, un mēs redzam,
ka viņš savās grāmatās ir centies ieturēt šo principu. Tādēļ
N. Rancāna grāmatas ir oriģinālas. Sevišķi to var sacīt par

Latvijas vēstures II daļu.

Vispirms oriģināls ir šīs grāmatas iekārtojums, kā arī faktu

apskats. Te ir sevišķa vērība piegriezta kristiānisma ieviešanai

Latvijā, izmantojot hroniku ziņas. Pretēji pārējiem Latvijas
vēstures autoriem N. R. ir piegriezis lielāku vērību vācu kul-

tūras iespaidam, objektivāk apgaismojis konfesionālos vaicā-

jumus un sniedzis plašāku tēlojumu par Latgales vēstures noti-
kumiem. Tā ir vienīgā grāmata, kurā ir atrodamas plašākas
ziņas par latgaļu dzīvi pēc 1860. g., kaut gan arī ļoti konspek-
tīvas.» (Mag. phil. M. Bukšs — Monsiņjora Nikodēma Rancāna

dzeive un darbeiba, Monsiņjors Nikodēms Rancāns, Rokstu

krējums Mag. phil. M. Bukša redakcijā, Daugavpilī — 1943. g.).
1923. gadā ir izdota N. Rancāna sastādītā Ābece (Lemen-

tars).
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M. Bukšs atzīst, ka «Ābeces teksts izvēlēts gaumīgi, bērniem

piemērots un vērtīgs. Starp sava laika ābecēm tā bija viena

no labākām.»

Izdevēju trūkuma dēļ N. Rancānam manuskriptos palika

Vvsporeiga vēsture pamatskolas V un VI klasei, Latvijas ģeo-

grāfija un lasāmā grāmata Dzimtenes olūts (Mag. phil.
M. Bukšs — Monsiņjora Nikodēma Rancāna dzeive un dar-

beiba, Monsiņjors Nikodēms Rancāns, Rokstu krājums Mag.

phil. M. Bukša redakcijā, Daugavpilī — 1943. g.).

Mag. theol. Francis Trasuns, viens no pirmajiem Latgales
nacionālās atmodas ievadītājiem un veicinātājiem, 1921. gadā
ir nodevis atklātībai Latvīšu volūdas gramatiku dēļ latgalīšim
un Ābeci latgalīšu bārnim.

1922. gadā ir izdota toreizējā Rēzeknes skolu kapelāna, vē-

lāk profesora un bīskapa Dr. phil. Pētera Stroda (1892.—1960.)
sagatavotā Latvīšu volūdas gramatika latgalīšim.

Rosīgais garīgo rakstu sagatavotājs tautai cand. theol. Juris

Kārkle (1893.—1972.) 1923. gadā ir publicējis skolu vajadzī-
bām grāmatu īsokums vēsturē.

Par Latgales trūcīgo studentu materiālo atbalstu sevišķi rū-

pējās biedrība Latgaliešu studentu fonds, ko visā darbības

laikā no 1929. gada 31. decembra līdz 1940. gada politiskajām

pārmaiņām pašaizliedzīgi vadīja pazīstamais latgaļu kultūras

darbinieks mag. phil. Broņislavs Spūlis (1899. —1974.).
Biedrība, piešķirdama atmaksājamas stipendijas, ir palīdzē-

jusi apmēram 400 Latgales studentiem. Biedrība trīs gadus uz-

turēja arī studentu internātu. Tanī mitinājās 60 studentu. Kop-
summā biedrības sniegtais pabalsts Latgales studentiem tuvojās
50 tūkstošu latiem (Sk. — Bīdreibas «Latgalīšu studentu fonds»

10 godi, Zīdūnis, 1940. g. Nr. 1).

Starp šīs biedrības dibinātājiem blakus toreizējam tautskolu

direktora biedram Br. Spūlim un Latgales studentu pārstāv-
jiem bija arī toreizējais izglītības ministra biedrs mons.

D. Jaudzems.

Starp citiem nozīmīgākajiem Latgales sabiedriskajiem darbi-

niekiem biedrībā bija iestājušies par biedriem un darbojās arī

garīdznieki — bīskaps Jāzeps Rancāns, mons. D. Jaudzems
r

mons. N. Rancāns, Dr. P. Strods, mons. J. Čamanis, Dr. theoL

Pēteris Laurinovičs, Heinrihs Trūps un citi.

Ar Rīgas arhibīskapa — metropolīta A. Springoviča gādību
un atbalstu Rīgā pie katoļu studentu biedrības Fraternitas

Catholica tika nodibināts studentu internāts vīriešiem un pie
studenšu biedrības Terra Mariana — internāts studentēm Mā-

ras konvikts.
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Šinīs konviktos par lētu maksu varēja atrast sev apmešanās
vietu 40—50 trūcīgāki katoļu studenti. Bez tam trūcīgāko ka-

toļu studentu atbalstīšanai Latvijas katoļu Baznīcas Virsgans

bija nodibinājis Katoļu studentu palīdzības fondu, ko vadīja

bīskaps prof. Boleslavs Sloskāns. Šī fonda līdzekļi sastādījās
no katoļu labprātīgiem ziedojumiem un garīdznieku nodevām,

ar ko viņi bija aplikušies studentu labā (Katoļu studentu dzeive,

Katoļu Kalendārs 1939. godam, Rīgā 1938.).

Jau pieminējām, ka mons. N. Rancāns ir čakli līdzdarbojies

Latgales tautas universitātes pasākumos, bet blakus viņam šinī

darbā bija redzami arī vairāki citi katoļu garīdznieki.

Pēc mons. N. Rancāna nāves par Latgales tautas universitā-

tes padomes priekšsēdi skaitījās N. Rancāna darba turpinā-

tājs Rēzeknes skolotāju institūtā — direktors mons. D. Jau-

dzems, bet padomes locekļu skaitā no garīdzniekiem ir bi-

juši — Dr. J. Miglinīks, Pēteris Rudzīts un Pēteris Bojārs. Valdē

ir darbojušies — mons. N. Rancāns, Dr. J. Miglinīks un mons.

D. Jaudzems. Par Latgales tautas universitātes nodaļu darba

vadītājiem ir strādājuši priesteri — P. Bojārs, Dr. I. Ancāns

un citi (M. Apeļs — Kai topa un 10 godūs veidojos Latgolas
tautas universitāte, Zīdūnis, 1939. g. Nr. 4).

Ja Varakļānos ap 1932./33. gadu nelikvidējās valsts ģimnā-
zija, kas bija dibināta 1921. gadā, un tanī daudzi jaunieši arī

pēc tam varēja sev iegūt vidējo izglītību, par to Varakļānu
un apkārtējo — Viļānu, Barkavas, Vidsmuižas, Stirnienes un

Atašienes — pagastu iedzīvotāji varēja būt pateicīgi toreizē-

jam Varakļānu dekānam Staņislavam Vaikulim (1887—1961.).
Kad visapkārt skanēja valodas, ka Varakļānu ģimnāzija

mazā skolēnu skaita dēļ tiks likvidēta un tās vietā dibināsies

zemāka tipa lauksaimniecības skola, dekāna St. Vaikuļa tālre-

dzīgais skats redzēja, kādu robu tas radīs šī apvidus tālākās iz-

glītības gaitās.

Pateicoties savai ģimnāzijai, varakļānieši bija izvirzījušies
tālu priekšā citiem Latgales pagastiem ar ģimnāzijas absol-

ventu un studentu lielo skaitu. No tiem, kas līdz tam bija

mācījušies .Varakļānu ģimnāzijā, dažu vārdi jau skanēja visā

Latgalē. Toreiz Latgale starp saviem nopietnākajiem un talan-

tīgākajiem publicistiem skaitīja klasiskās filoloģijas studentu

Leonardu Latkovsku, labas dzejnieka un stāstnieka spējas bija
parādījis Alberts Sprūdžs, dzejā, daiļprozā un žurnālistikā ar

panākumiem vingrinājās Konstantins Strods-Plencinīks, žurnā-

listikā un sabiedriskā darbā no labās puses sevi rādīja juris-
prudences students Benedikts Cevers, laba dzeja un labi stāsti



24

bija vēstures studentam Vladislavam Strodam, vairāki ģimnā-

zijas absolventi bija beiguši Rīgas garīgo semināru vai mācījās

tanī, citi studēja Universitātē vai strādāja sabiedrībai un sev

derīgu darbu dažādās iestādēs. Nebija šaubu, ka dažs labs no

pieminētajiem būtu palicis bez vidējās un augstākās izglītības r

ja Varakļānos nebūtu bijis ģimnāzijas, ja varakļāniešiem un

citu kaimiņu pagastu iedzīvotājiem tuvākās ģimnāzijas būtu

bijušas tikai Madonā, Rēzeknē un Jēkabpilī, un ne katrs vara-

kļānietis vai kaimiņu pagastu cilvēks savas mazās rocības dēļ

būtu varējis uz vienu vai otru no tām sūtīt savu dēlu vai

meitu. Bez tam Varakļānu ģimnāzija, pateicoties savai plašajai

saimniecībai, sabiedrības atbalstam un pedagogu aktivitātei,

spēja trūcīgiem, bet čakliem audzēkņiem tik lielā mērā palī-
dzēt, ka tie vai nu pilnīgi tika atsvabināti no skolas naudas

maksas, vai arī gadā samaksāja tikai dažus latus. Tāpēc Vara-

kļānu ģimnāzijā dažkārt no vienas ģimenes vienlaikus mācījās
divi trīs bērni, un dažā Varakļānu pagasta ģimenē visiem bēr-

niem bija izdevība iegūt vidējo izglītību.
To ievērojot, dekāns St. Vaikulis, izmantodams savu autori-

tāti, skaidroja tautai, kāda loma ir šejienes ģimnāzijai, un

aicināja vecākus sūtīt savus bērnus tanī mācīties. Dekānam

St. Vaikulim nepietika ar šādiem aicinājumiem tikai baznīcā

no kanceles vai sarunās pie baznīcas, bet viņš, zinādams, kurās

mājās ir kāds čakls pamatskolas absolvents, ko vecāki kaut

kādu iemeslu dēļ nedomā laist ģimnāzijā, pats ieradās pie šā-

diem vecākiem un pārliecināja tos par bērnu skološanas ne-

pieciešamību. Varakļānu ģimnāzija turpināja savu tautas izglī-
tošanas darbu.

1936. gada rudenī, svinot 15 gadu pastāvēšanas svētkus,

Varakļānu valsts ģimnāzija jau varēja ziņot, ka skolā mācās

132 audzēkņi, bet beigušo skaits sasniedz 153 (J. Br. -— Vara-

kļānu valsts ģimnāzija, Skolu Dzīve, 1936./37. m. g. Nr. 5).
Nobeidzot pārskatu par katoļu Baznīcas lomu Latgales skolu

attīstībā, jāsaka, ka Baznīca ir pirmā sākusi līduma vagu Lat-

gales skolu dibināšanā. Kā arvienu pirmā vaga ir visgrūtākā
un ar to pašu vissvarīgākā, tā arī šinī gadījumā daudz

pūļu no Baznīcas puses prasīja latgaļu izglītošanas darbs. Baz-

nīcai pašai bija maz darbinieku, kam bija jāveic lielais misiju
darbs Latgales teritorijā, un viņas pirmajiem pasākumiem skolu

lietās vēl vajadzēja sastapties ar iedzīvotāju pretestību.
Atcerēsimies, ka vēl XVII gadsimta sākumā apvidos pie

Maskavijas robežām — aiz Rēzeknes, Daugavpils, Rušonas,
Ludzas — latvieši ir dzīvojuši biezos mežos, gandrīz nepie-
ejamu purvu ieslēgti. Viņi pa lielākai daļai gan bijuši kristīti.
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bet citādi ar kristīgo vārdu viņiem vēl nav bijis nekā kopēja.

Viņi nepratuši lūgšanas, nodevušies elku kultiem un burvībām,

dzīvojuši bez laulības un daudzi Daugavpils, Rēzeknes un Ru-

šonas apvidos sievas mainījuši ik gadus (Dr. J. Kleijntjenss —

Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa arhīvos, II daļa, Rīgā
1941. g., 284. lpp.).

Dzimtniecības periodā savukārt Latgales iedzīvotājus nomāca

nebrīvība un nabadzība. Toreiz Latgales zemniekam nebija pat
silta apģērba. Ziemā līdz 25 grādu salā Latgales zemnieks ir

gājis rupjā pakulu apģērbā. Apmēram piektā daļa iedzīvotāju
toreiz ir mirusi nedabīgā nāvē — no sala vai bada. Daudzi

miruši muižā pēršanas rezultātā. Tad ļaudis pat ir baidījušies
raudāt, lai stārasts par to nepaziņotu kungam, jo tādās reizēs

cilvēki sodīti it kā par kurnēšanu (Ontons Rupaiņs — Kai dzei-

voja latgalīši 70 godu atpakaļ, Katēļu kalendārs 1939. godam,
74. lpp.).

Vēl pec dzimtniecības atcelšanas vidēji pārtikuša zemnieka

galvenie uztura līdzekļi ziemā ir bijuši — maize un kāposti ar

bietēm un putraimiem. Gaļa lietota tikai novembrī, decembrī

un janvāra sākumā. Vasarā ļaudis vairāk iztikuši ar kartupeļu —

putraimu zupu. Pati maize ļoti melna, jo labība malta ar visām

pelavām un neražas gados tai piejaukta trešdaļa sūnu un pa-

paržu.

Tomēr jau šinī laikā latgaļu dzīves novērotājs ir varējis

teikt, ka «šie ļaudis ir ļoti reliģiozi, atklāti, sirsnīgi un vies-

mīlīgi. Pie viņiem ir paraža, ka mātes māca bērnus lasīt grā-
matā un sievietes ir daudz kautrīgākas nekā pie citām tautām.»

(Ontons Rupaiņs — Kai dzeivoja latgalīši 70 godu atpakaļ,
Katoļu kalendārs 1939. godam, 74. lpp.).

Tātad, pateicoties jezuītu un citu garīdznieku darbam, lat-

gaļi no kristītiem pagāniem jau bija kļuvuši par reliģioziem

cilvēkiem, un viņi vairs neprasīja kā kādreiz, lai par bērnu

laišanu skolā garīdznieks viņiem samaksā, un nedomāja, ka

skolas zinības var atnest kādu ļaunumu, bet pūlējās bērniem

vismaz iemācīt to lasīšanas mākslu, ko pašiem vai pašu tēviem

vai vectēviem bija mācījis kāds garīdznieks vai garīdznieka
sagatavots cilvēks.

Baznīca pirmā bija Latgalē atvērusi skolu durvis šejienes

iedzīvotājiem, un viņa vienīgā cauri visiem dzimtniecības un

pārkrievināšanas laikiem sargāja tautas valodu un ticību. Mēs

nevaram iedomāties, kāda gara tumsa Latgalē būtu vadījusi,
ja klosteri un draudžu prāvesti nebūtu gādājuši par skolām un

tautas izglītību. Tāpat mēs varam droši pateikt, ka Latgalei
būtu trūcis ne viena vien izcila savas tautas darbinieka gan
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novada atmodas, gan vēlākā laikā, ja vismaz atsevišķi garīdz-

nieki nebūtu snieguši savu materiālo atbalstu ceļā uz skolām

čaklajiem, bet trūcīgajiem Latgales jauniešiem. Pat Latvijas
brīvvalsts laikā, kad arī valsts rūpējās par tautas izglītības

līmeņa pacelšanu Latgalē, Baznīca nestāvēja nomaļus, bet gā-

dāja, lai tautai būtu vairāk izglītotu cilvēku. Tāpēc Baznīcu

ar pilnām tiesībām var saukt par Latgales izglītības pamatu

licēju un skolu darba veicinātāju.

II

Skarot jautājumu par latgaļu literatūru, pašā sākumā ir

jāsaka, ka Baznīca bija pirmā, kas Latgales cilvēkiem rakstus

sagādāja un iemācīja šos rakstus lasīt. Ja Latgalei nebūtu bi-

jis Baznīcas organizēto skolu un tādu čaklu un nopietnu rak-

stītā vārda sagatavotāju kā Jānis Lukaševičs, Miķelis Rots
r

Toms Kosovskis, Jāzeps Akilevičs, Jāzeps Macilevičs un citi,

varam droši teikt, ka tad mums neko nebūtu uzrakstījis arī

Gustavs Manteifels, nebūtu mums jārunā ne par savu An-

drievu Jurdžu, ne Pēteri Miglinīku un, droši vien, mēs neva-

rētu runāt arī par Latgales nacionālo atmodu šī gadsimta sā-

kumā, jo, kā redzējām, krievu valdība par skolām Latgalē
sāka vairāk domāt tikai XIX gadsimta otrā pusē un viņas
skolu mērķis nebija veicināt tautas nacionālo atmodu, bet pre-

tēji — tautu pārkrievināt. Ja līdz tam laikam tauta nebūtu pa-

spējusi iepazīties ar rakstiem savā valodā, dabīgi, ka valdības

pārkrievināšanas centieniem būtu bijuši daudz lielāki panā-
kumi.

Domājot par katoļu garīdznieku sagatavotajiem rakstiem

Latgales tautai, nav mums šoreiz vajadzības runāt par
1585. gadā iznākušo katehismu latviešu valodā; nav mums arī

svarīgi šobrīd meklēt pirmos uzrakstus un ierakstus tieši lat-

gaļu dialektā, jo tauta to lasīšanai vēl nebija sagatavota un

tie nebija arī tautai domāti, bet mēs vairs nevaram paiet ga-
rām XVIII gadsimtā izdotajiem rakstiem latgaļu dialektā.

1753. gadā ir iznācis latgaļu dialektā evaņģēliju tulkojums,
ko bija sagatavojis jezuītu ordeņa loceklis Jānis Lukaševičs

(1699.—1779.). Viņš pēc tautības ir lietuvietis, darbojies Borhu

misijā Varakļānos un Preiļos, tad kādu laiku Izvaltā, Dubnas

misijā, Pušā un beidzot atkal Izvaltā (Mag. phil. V. Vonogs —

Latgaļu rakstnīceibas sākumi, Rokstu krājums latgaļu drukas

aizlīguma atcelšonas 40 godu atcerei, Daugavpilī 1944. g.).
Jau 1737. gadā J. Lukaševičs ir pratis perfekti latviski un

viņa tulkotajos evaņģēlijos ir tautai tuva valoda. Ir ievērota
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arī konsekvence ortogrāfijā (Mag phil. V. Vonogs — Latgaļu
rakstnīceibas sākumi, Rokstu krājums latgaļu drukas aizlīguma
atcelšonas 40 godu atcerei, Daugavpilī 1944. g.).

Kā jau grāmatas titullapā, kas rakstīta latīņu valodā, teikts,

šinī izdevumā bija «Evaņģēliji visam gadam, ko saskaņā ar

veco Baznīcas ieražu atsevišķās svētdienās un svētku dienās

ir parasts lasīt priekšā Livonijas latviešiem, un dažas lūgša-
nas.»

No šīs grāmatas tautai ir lasīti svēto patiesību vārdi, un,

tos klausoties, viņa ir ieraudzījusi jēgu savam grūtajam mū-

žam un atradusi spēku visu dzīves likstu pārvarēšanai.
J. Lukaševičam arī pieraksta 1730. gadā un 1765. gadā iznā-

kušās garīgu dziesmu grāmatas.
1768. gadā Viļņā iznāca pirmā ābece latgaļiem ar īsu kate-

hismu un lūgšanām. Ābeces ir izdotas arī ap 1775.—1786. gadu
un 1788. gadā. 1824. gadā iznāca Māceiba laseišonas prikš mo-

zim bārnim un 1835. gadā — Eisa māceiba dēļ mozu bārnu. Tai

bija vairāki atkārtoti izdevumi. 1857. gadā ir izdots Pylns Ele-

menters deļ zemnīku puiškinu (V. Seiļ — Grāmotas leidz dru-

kas aizlīgumam.).

levērības cienīga ir jezuīta M. Rota apstrādājumā 1771. gadā
izdotā lūgšanu un dziesmu grāmata. 1786. gadā jau sekoja šīs

grāmatas otrs, 1796. gadā — trešais un 1811. gadā ceturtais iz-

devums. Pēc tam nākamais izdevums bija 1820. g., un

1833. gadā šī grāmata apvienojās ar 1801. gadā jezuītu izdota-

jam dziesmām.

Ar šo grāmatu M. Rots latgaļiem ir devis mākslinieciski vēr-

tīgus garīgo dziesmu atdzejojumus. Viņš jau ir mēģinājis visās

dziesmās ieturēt noteiktu pantmēru un ir meklējis atskaņas.
Daudzas viņa grāmatā ievietotās dziesmas un lūgšanas Latgalē
ir pazīstamas vēl tagad.

Ir jāatzīmē, ka visi M. Rota darbi izceļas ar savu labo lat-

visko valodu. To viņš ir panācis pēc ilgu gadu studijām un

nepārtraukta kontakta ar tautu. M. Rots rakstīdams parasti ap-
runājies ar kādu gudrāku zemnieku. Ja tas uzrakstīto darbu
valodas ziņā atzinis par nederīgu, M. Rots tūlīt visu saplēsis
un sācis rakstīt no jauna.

M. Rots ir uzskatāms arī par pirmā pamatakmens licēju
latgaļu laicīgā satura dzejai. (Mag. phil. V. Vonogs — Latgaļu
rakstnīceibas sākumi).

Nākošais izcilākais darbs latgaļu dialektā parādījās 1805.

gadā ar nosaukumu Vysa māceiba katoliška, ko arī bija saga-
tavojis M. Rots.
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Šinī grāmatā ir īpata veida izskaidrotas katoļu ticības pa-

matpatiesības.
Autors vispirms ir centies noskaidrot temata jēdzienu jun sa-

turu katehizācijas veidā ar jautājumiem un atbildēm, pēc tam

devis mācību, tad attiecīgus Svēto Rakstu izteicienus un bei-

gās tematam piemērotu Svēto Rakstu atstāstījumu. Pats autors

norāda, ka viņa grāmatā ir ietverta visa katoļu ticības mācība,

tāpēc arī viņš dod padomu to lasīt bieži un ar apdomāšanu. Ja

nebūtu laika ik dienas to darīt, tad lasīt vismaz svētdienās un

ziemas vakaros. Autors arī mudina attiecīgās pamācības ievē-

rot ikdienas dzīvē, jo, viņa vārdiem runājot, «tys ir gols gud-
reibvs kristeita cylvāka, kab, pazinis Dīvu, pazeitu kai viņu

nūmīļot un kai viņam nūkolpot un sev kai pesteišonu myu-

žeigu nūpeļneit» (Mag. phil. M. Bukšs — Vacūs rokstu vo-

lūda).
1817. gadā iznāca priestera Jāzepa Akileviča sagatavota gra-

matika, ko var uzskatīt par pirmo īsto latgaļu dialekta grama-

tiku. Pirms tam — 1732. gadā un 1737. gadā — jezuītu saga-

tavotajām gramatikām bija mazāka vērtība.

1853. gadā Rīgā iznāca arī Līksnas prāvesta Toma Kosovska

sagatavota gramatika 32 lappušu apjomā. Tai par pamatu ir

noderējis priestera J. Rinkeviča rokraksts (V. Seiļ — Gromotas

leidz drukas aizlīgumam).
Lai gan šīs gramatikas nebija domātas un toreiz nederēja

pašiem Latgales latviešiem, bet ar tām ir likts pamats latgaļu
dialekta formu pētīšanai un tās palīdzēja labāk iemācīties tau-

tas valodu garīdzniekiem, kas strādāja vai gatavojās strādāt

Latgales latviešu vidū.

Līksnas prāvesta J. Akileviča vārds minams arī starp pirmo

praktiska satura grāmatu autoriem tieši latgaļu lasītājiem.
1832. gadā Viļņā ir iespiesta viņa Eisa moceiba ap audzē-

šonu bišu. Grāmata, kā teikts tās titullapā, ir «visim bitinīkim

un vvsvairok latvīšim nu vīna jūs drauga Leiksnas Bazneic-

kunga strupai un skaidrai saraksteita» (M. Apeļs — Latgalīšu
literatūras vēsture, Rēzeknē 1935. g., 15. lpp.).

Priesteris Mik. Jackevičs 1849. gadā ir devis tulkojumā no

lietuviešu valodas Grāmateņu da zvnošonu pīsaturēšonas
draudzeibu vai pavuiceišona kai vajag dzeršonu porstot un nu

brandvīndzērīņa vai cyta stvpra atjvukt. Savukārt priesterim
A. Beļskim Viļānos ir iznākusi 1859. gadā Eisa moceiba deļ
paskubvnošonas ticeigu ļaužu da aizalīgšonas brandvīna, roma

un araka (Turpat).
Minētos izdevumus tomēr tālu pārspēj toreizējā Kaunatas

prāvesta Jāzepa Macileviča 232 lappuses biezā grāmata Pavui-
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ceišona un vysaidi sposobi deļ zemnīku latvīšu, kas autora iz-

devumā ir iznākusi 1850. gadā.
Prāvests J. Macilevičs bija dzimis un audzis Latgalē, ari kā

priesteris visu mūžu strādājis Latgalē, tāpēc viņam Latgales
dzīve bija labi pazīstama.

Viņš pats savas grāmatas ievadā saka: «Dzeivodams es, par

ilgu laiku storp jums (bo un pīdzvmu jyusu zemī), pazvnu labi

jyusu vajadzeibvs... Na vīnā reizī godovu, breinodamīs, kad

par tik garu laiku naatsaroda nivīns eistais jyusu draugs, kotrs

grvbātu jums apskaidrvnot un pavuiceit ikš lītom vajadzeigom
dēļ laiceigas dzeives. Eistvn, ikš lītom goreigom beja jyusu

labdareitoji un eisti jyusu draugi, bet tikvīn bazneickungi!
kotri staravejās ab jyusu apskaidrvnošonu ikš ticeibas. Tī

draugi jyusu beja bazneickungs Jezups Kerkillo, kanoniks In-

flantu. Bazneickungs Stopons Baginskis. Bazneickungs Krzvža-

novskis, jezuiti. Un bazneickungs Tumašs Kosovskis, kotri rak-

steja pa latvyskam un da druka padeve gromotas dēļ gūdvno-
šonas Dīva.

Gādādams ap jyusu bēdeigū stati un jyusu tvmseibu ikš

dzeives pa sātom, na vīnu reizi aizraudovu un sagodovu pa-
raksteit itū gromotu. Na gribēšona slavēs, bet eista mīleiba

muna da jums, latvīši, aizdrūšynova mani da padūšonai jos
da drukam._Zynu labi un radžu, kad daudz atsarassīs, kotri

smīsīs nu itos gromatenes, var byut, kad un latvīši!, bet otkon

var byut, kad jei byus par paaicvnāšonu na vīnam, da parak-
steišonai gudrākas un lobākas.

Ivesšona jauna, lobās un vajadzeigas lītas, vysod tur šovus

īnaidnīkus un pretinīkus. Pavaicojit tikvīn šovus vacvacūs

tāvus, aba vācas motes, kaida beja pretiveišona un ņūrdēšona
uz tim labdareitājim, kotri aizvede školas pa parafijom un

gribēja izvuiceit latvīšus skaiteit grāmotā.
Bet paļdis Dīvām izgaisa jau tei tvmseiba, iznvka tys upar-

tums; jau paši staravojitēs, kab jvusu bārni mocātu skaiteit

uz grāmotom.

Nu grāmotu vuicās vysi ļauds gudreibas! .. . pījemit, latvīši,

munu prācu ar taidu sirdi, ar kaidu es jums jū upurēju.» (Mag.

phil. M. Bukšs — Vacūs rokstu volūda, Rokstu krājums lat-

gaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40 godu atcerei, Daugavpilī
1944. g.).

Savas grāmatas 30 nodaļās J. Macilevičs dod padomus lauk-

saimniecības, dārzkopības, mājturības, audzināšanas jautāju-

mos; dod norādījumus pirmās palīdzības sniegšanā nelaimes un

slimību gadījumos, kā arī sniedz elementārākās ziņas par dabas

zinību, ģeogrāfijas un vēstures jautājumiem. Viņš ari uzstājas
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pret latviešu parpoļošanos, vairākas vietas izsmiedams ta sauk-

tos «kārklu» poļus, un rāda muižas negatīvās puses.

J. Macilevičs savu pamācību vielu ir ietvēris nostāstu un

dialogu formā. Stāstījuma veids vienkāršs, sirsnīgs un oriģi-
nāls. Viņa valodā gan vairs nav tā spraiguma un dzīvības, kas

raksturo jezuītu rakstus, bet nekādā ziņā autoram nevar pār-
mest latviešu valodas nezināšanu. J. Macileviča valodā ir polo-
nismi un rusicismi, bet arī daudz tīri latvisku, vēlāk no sarunu

valodas izzudušu, vārdu un formu. Viņš pat ir radījis jaunus
vārdus, piemēram: kupramugurs (kamielis), vuiceitojs (skolo-
tājs), v. tml.

Tieši garīgo rakstu laukā jāpiemin prāvesta T. Kosovska sa-

gatavotie sprediķi. 1852. gadā tie iznāca tuvu pie 800 lappušu
bieza grāmatā. Šī grāmata gan nebija domāta vienkāršajai tau-

tai, bet no tās lasīja tautai sprediķus garīdznieki, kuriem runā-

šana latviešu valodā sagādāja grūtības.

Nozīmīgs izdevums ir priestera Jāņa Kurmina poļu—latīņu—
latviešu vārdnīca, kas izdota Viļņā 1858. gadā. J. Kurminam

pieder arī Jaunas moceibas, kas iznāca 1859. gadā. J. Kurmins

ir dzimis ap 1790. gadu Lietuvā, mācījies Krāslavas garīgajā
seminārā un turpmāko mūža daļu pildījis garīdznieka pienāku-
mus vairākās Latgales draudzēs. Miris viņš 1860. gadā Krās-

lavā (Mag. phil. B. Spūļs — Leišu volūdas elementi bazneic-

kunga Joņa Kurmina vordneicā, Olūts Nr. 6, 1944. g.).

Strādājot Latgales draudzēs, priesteris J. Kurmins ir diezgan
labi piesavinājis latviešu valodu, tāpēc savā vārdnīcā spējis
uzņemt vairāk nekā 10 tūkstošu lielu latviešu valodas vārdu

krājumu, dažkārt to papildinot ar paša darinātiem un no lietu-

viešu valodas aizņemtiem vārdiem. Vārdnīca domāta garīdz-
nieku vajadzībām, lai tiem atvieglotu latviešu valodas iemācī-

šanos (Turpat).

Tikai pēc tam, kad ar iepriekš nosauktajiem, kā arī neno-

sauktajiem izdevumiem, kuru autori vienmēr bija katoļu ga-

rīdznieki, tauta bija pieradināta pie grāmatas, iemācīta to lasīt

un vērtēt tās saturu, varēja arī barons G. Manteifels savam

vārdam nodrošināt goda vietu latgaļu literatūras vēsturē, starp
citu, desmit gadus pēc kārtas sagatavojot un izdodot Latgales

lasītājiem pirmo kalendāru, kas gāja tautā no 1862. gada līdz

1871. gadam. Kalendāram G. Manteifels ir devis nosaukumu

Inflantuzemes laikagromota aba kalenders. Kalendārs deva tau-

tai saprotamus rakstus ar dažādām praktiskām pamācībām un

mudinājumiem dzīvot tikumīgu dzīvi un censties pēc saimnie-

ciskās labklājības un izglītības. Tur parādījās arī dzejoļi un
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pašu latviešu tautasdziesmas, kā ari dažādas parunas un domu

graudi. Kalendārs bija ilustrēts. Tauta kalendāru pirka un la-

sīja un, droši vien, būtu pirkusi un lasījusi arī turpmāk, ja dra-

koniskais iespiesta vārda aizliegums viņai šo vērtīgo gada-
grāmatu nebūtu atņēmis.

Pieminot šo G. Manteifela kalendāru, reizē ir jāmin fakts,

ka starp tā nedaudzajiem līdzstrādniekiem parādās arī Latga-
les latvietis Andrieva Jurdža (dzimis 1845. gadā Nautrānu pa-

gastā, miris 1925. gadā) personā. Viņš ir dažu G. Manteifela

kalendāra dzejoļu autors.

A. Jurdžs skolā nebija gājis nevienas dienas, bet rakstu

mākslu piesavinājies pašmācības ceļā. Viņš jau ir lasījis arī

Vidzemes un Kurzemes latviešiem domātos laikrakstus — Lat-

viešu Avīzes un Mājas Viesis. Vezdams uz tirgu paša pītos

grozus, A. Jurdžs vienmēr ņēmis līdzi pārdošanai arī grāmatas.
Kad iznākusi latgaļiem pirmā avīze Gaisma, A. Jurdžs par to

bijis tik sajūsmināts, ka nolēmis aizbraukt uz Pēterpili, lai sa-

vām acīm redzētu avīzes redaktoru. Avīzei Gaisma viņš iesnie-

dzis arī savus dzejoļus (Step. Seiļs — Jaunī deigli 11, Rēzeknē

1938. g., 32.-38. lpp.).
A. Jurdžs savā mūžā ir rakstījis ļoti daudz. Drukas burtiem

rakstītais viņa mantojums sastāda ap 15 000 lappušu. Rakstī-

šana nepiemērotos apstākļos atsaucās uz A. Jurdža veselību.

Ap 1919. gadu viņš kļuva pilnīgi akls (M. Apeļs — Latgalīšu
literatūras vēsture, Rēzeknē 1935. g., 30. lpp.).

A. Jurdža novadnieks un draugs Pēteris Miglinīks (dzimis
1850. gadā Nautrānu pagastā, miris 1883. gadā) ir beidzis pa-

gasta un pilsētas skolu, bezbailīgi aizstāvējis zemniekus pret

Zaļmuižas īpašnieka Rozenšilda-Paulina netaisnībām, rakstījis
par Latgales zemnieku dzīvi krievu laikrakstos un dzejojis
(Turpat, 32.-33. lpp.).

Tātad katoļu garīdznieki ar savu kluso, bet neatlaidīgo
darbu skolu dibināšanā un rakstu sagatavošanā ne tikai bija
tautu iemācījuši grāmatu lasīšanas mākslā un radījuši tautā

dziņu pēc gara gaismas, bet arī bija zināmā mērā atraisījuši

pašas tautas radošos spēkus.
Jau A. Jurdžs sauca:

Esit vasali, brolāni,

Vuicitēs, tys nava blēni!

Par gudru vīnu cylvāku

Najem i desmit duraku.

(Mateisa Drača dzīsme)

(Turpat, 31. lpp.).
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Lielu speķa apziņu pauda P. Miglinīka vardi:

Bet reizi par vysom mums atmirdzēs laime,

Mes bvusim še kungi tod dzvmtajā zemē.

Ar taisneibas spornim mes ceļsimēs gaisā
Un vaļdeisim poši par sevi un zemi.

(Maņ pateik byut kūpā .. .)

Šī jaunā spēka asnus nespēja nomaitāt ne pārkrievošanas

politika skolās, ne Viļņas ģenerālgubernatora 1865. gada
6. septembra cirkulārs, kas aizliedza iespiest un izplatīt Latgalē

grāmatas latīņu burtiem, bet lika lasīt krievu burtiem iespies-
tus rakstus.

Jau 1864. gadā Viļņā bija iznākusi Vitebskas guberņas lat-

viešiem domāta ābece krievu burtiem, ko bija sastādījis Niko-

lajs Sokolovs.

Pats N. Sokolovs, pēc tautības krievs, bija beidzis Rīgas pa-

reizticīgo garīgo semināru un mācījies Pēterpils pareizticīgo

garīgajā akadēmijā. Viņa ābecē bija lūgšanas, baušļi, dzies-

mas, arī tautasdziesmas, stāsti, pasakas, mīklas un parunas.

Starp katoļu lūgšanām bija arī pareizticīgo lūgšanas. Ābecē

lielāko tiesu bija paralēli krievu un latviešu teksts. Bija arī

ilustrācijas. Lai gan ābece bija domāta Latgales latviešiem, tās

teksts bija vidusdialektā, jo N. Sokolovs latgaļu dialektu nav

pratis. Tautā viņa ābece nav atradusi piekrišanu (B. Brežgo —

Aizlīgums īspīst latgaļu gromotas latiņu burtim un aizlīguma
laiki Latgolā 1865.—1904., Rokstu krojums latgaļu drukas aiz-

līguma atceļšonas 40 godu atcerei, Daugavpilī 1944. g.).
Nākamais pasākums šinī virzienā bija kalendārs krievu bur-

tiem 1867. gadam, ko bija sastādījis Jānis Sproģis. J. Sproģis

bija cēlies no Kokneses apkārtnes, zēna gados kopā ar vecā-

kiem pārgājis pareizticībā, kopā ar N. Sokolovu beidzis Rīgas

pareizticīgo garīgo semināru, mācījies arī garīgajā akadēmijā.

Viņa kalendārs bija domāts kā pareizticīgajiem, tā katoļiem

un luterāņiem. Teksti lielāko tiesu paralēli latviešu un krievu

valodā. Latviešu tekstā lietota vidusdialektā izruna. Tā kā ka-

lendārs tika izdots ar Viļņas mācību apgabala līdzekļiem, ap-

gabala pārvalde 1874. gada beigās bija uzdevusi Vitebskas

tautskolu direktoram ievākt ziņas, vai no kalendāra izdošanas

ir kāds labums, un direktors bija paskaidrojis, ka kalendāra iz-

došanu turpināt neesot vajadzības. Kalendārs izplatoties vie-

nīgi starp tautskolu skolēniem. Pieaugušie krievu burtus nepa-
zīstot un lasot latīņu burtiem iespiestas grāmatas. Viņi labi ne-
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saprotot ari kalendāra latviešu izloksni. Tāpēc J. Sproga sastā-

dītais kalendārs 1875. gadam bija pēdējais (Turpat).

Pēc tam J. Sproģis bija sagatavojis mācību grāmatu krievu

un latviešu valodā krievu burtiem. Tā iznāca 1880. gadā un

otrā izdevumā — 1884. gadā. Ir iznākušas krievu burtiem arī

līgšanu grāmatas katoļiem, bet par tām J. Sproģis, starp citu,

stāsta: «Jaunās katoļu lūgšanu grāmatas, kā mēs dzirdējām,

bijušas nodrukātas par summu līdz pieciem tūkstošiem rubļu,

iesietas, izsūtītas. Bet kur tās tagad? ... Tās visas kā ūdenī

iekritušas. Tās nogremdējusi vietējā R. katoļu garīdzniecība.

Tagad arī par naudu nevar iegādāties nevienu eksemplāru.»

(Turpat).

Latgales latviešiem bija vajadzīgas grāmatas, sevišķi vaja-

dzīgas viņiem bija lūgšanu grāmatas, bet viņi meklēja tās savā

dzimtajā dialektā un pierastajā latīņu rakstībā.

Radās šinī laikā cilvēki, kas dažkārt savtīgos, dažkārt nesav-

tīgos nolūkos uzņēmās risku, ar ko saistījās 1865. gada cirku-

lāra neievērošana, iespieda latgaļu grāmatas latīņu burtiem

ārzemēs, vai arī pašā Krievijā ārpus Ziemeļrietumu apgabala
un nelegālā ceļā ieveda Latgalē. Galvenā kārtā tika izdarīti

pārspiedumi no vecajām latgaļu lūgšanu grāmatām. Aizdomu

novēršanai šinīs izdevumos parasti figurēja pirmsaizlieguma
laika cenzūras atļauja. Šīs grāmatas no vecajām atšķīrās gal-
vena kārtā ar daudzajām kļūdām un valodas aplamībām, kas

radās sakarā ar to, ka tipogrāfijās nebija latgaļu dialekta pra-
tēju. Piemēram, jaunajam terciāru breviāram, kas iznāca

1875. gadā, nosaukums ir izteikts šādā rakstībā: Jawnc Bry-
wierzyks Tercy Arskais.

Zināms, tā laika grāmatu lietotāji nebija un nevarēja būt tik

jutīgi pret rakstu kļūdām, kā šodienas lasītāji, un viņi pieņēma
ari visus kļūdainos izdevumus, bet nelegālā ceļā ievestās grā-
matas tomēr nevarēja apmierināt tautas vajadzības gan tāpēc,
ka dažkārt šim grāmatām bija ārkārtīgi augsta cena, gan arī

tapec, ka šīs grāmatas līdz tautai nonāca mazā skaitā.

Izeja no šī neapskaužamā stāvokļa radās tādā veidā, ka at-

sevišķi cilvēki no pašas vienkāršās tautas vidus stājās pie veco

grāmatu pārrakstīšanas. Viņi pārrakstīja rūpīgi veidotiem dru-

kas burtiem gan atsevišķas nolietojušās vai izplīsušas lūgšanu
grāmatas lapas, gan pilnībā visu grāmatu.

Daudzreiz viņus uz šādu pārrakstīšanu pamudināja un viņu
darbu vadīja tieši draudžu prāvesti.

Piemēram, ir zināms, ka Viļānu dekāns Miķelis Petrovskis

(miris 1903. gadā, apbedīts Viļānu baznīcas dārzā) pats saga-
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tavojis tautai piemērotu lūgšanu grāmatu, pēc tam sameklējis
savā dekanātā cilvēkus, kas prot rakstīt, un tiem devis grāmatu
pa daļām pret atlīdzību pārrakstīt drukas burtiem. Pārrakstī-

tos tekstus dekāns izdalījis ticīgajiem (J. Svilāns — Drukas

aizlīguma laikā pašraksteitos gromotas, Zīdūnis, 1940. g., Nr. 2).
Bet šie rakstītāji pārrakstīja ne tikai lūgšanu grāmatas. Dau-

dzi no viņiem pārrakstīja arī citas garīga satura grāmatas,

tāpat agrāk iznākušos praktiska satura rakstus, un daži pat
tulkoja vai sacerēja dzejoļus un cita veida literārus darbus.

Šādi vairāk vai mazāk talantīgi pārrakstītāji bija gandrīz katrā

Latgales draudzē. Starp viņiem kā apbrīnošanas cienīgs ar savu

daudzražību un rakstīto darbu daudzveidību izceļas iepriekš
minētais nautrānietis A. Jurdžs, bet ir saglabājušās liecības arī

par Vincenta Leikas darbu Viļakā, par Jāni Seili Bikavas Seiļu

ciemā, Franci Škesteru Makašānu pagasta Škesteros, Staņislavu

Pūrmalīti Bikavas Šaurīšos, Benediktu Salinīku Varakļānu

Kozsolā, Ignātu Stafecku Varakļānu Asnīņu ciemā, Donātu

Zvīdriņu Ciskādu draudzes Zvīdriņos, Staņislavu Svilānu Va-

rakļānu Lazdinīkos un citiem.

Viņu vārdi saglabāsies Latgales novada kultūras vēsturē kā

apbrīnojamas izturības un tautas garīgās vitalitātes piemēri. Šī

tautas vitalitāte arī deva Latgales latviešiem savus pirmos ga-

rīdzniekus, kuri, vēl pastāvot iespiesta vārda aizliegumam, pa-

rādījās kā pirmie nopietnākie novada literatūras lauka kopēji
no pašas tautas vidus.

Pirmā un vadītāja vieta starp viņiem pieder mag. theol.

Fr. Trasunam, kas par garīdznieku ir kļuvis 1891. gadā.
Pats mācīdamies Pēterpils garīgajā seminārā, Fr. Trasuns

laikā no 1885. gada rudens līdz 1887. gadam ar semināra vadī-

bas piekrišanu pasniedza latviešu valodas privātstundas tiem

citu tautu semināra audzēkņiem, kuri, paredzēdami, ka viņiem

būs jāstrādā Latgalē, vēlējās iemācīties šejienes valodu. Šī

stundu pasniegšana ir pavedinājusi Fr. Trasunu uz domām par

latgaļu gramatikas sastādīšanu. Par paraugu savas gramatikas
sastādīšanai viņam noderēja Dr. Augusta Bīlenšteina latviešu

valodas gramatika. Šoreiz tomēr Fr. Trasuna gramatika ie-

spiestā veidā vēl nevarēja parādīties, bet palika norakstīta vai-

rākos eksemplāros, kamēr beidzot pazuda (Francis Trasuns.

Dzīve un darbi, I, A. Gobas un A. Sprūdža redakcijā un sakār-

tojumā, Rīgā 1938. g., 27. lpp.). Tikai 1921. gadā iznāca viņa

vēlāk sagatavotā Latvīšu volūdas gramatika dēļ latgalīšim.
To M. Bukšs nosauc par sava laika reprezentatīvāko darbu

(M. Bukšs un J. Placinskis — Latgaļu volūdas gramatika un

pareizraksteibas vordneica, 2. izd., 1973. g., 50. lpp.).



35

Toties semināra laikā Fr. Trasuns paspēja no poļu valodas

pārtulkot un izdot priestera Antoneviča grāmatu Skaiteišonas

dīveigas dēļ kataliku ļaužu svātdīnas. Šai 236 lappuses bieza-

jai grāmatai par izdošanas laiku ir atzīmēts 1879. gads, bet tas,

protams, ir tikai varas iestāžu maldināšanai, jo 1879. gadā
Fr. Trasuns vēl mācījās Jelgavā.

Raksturīgas ir paša Fr. Trasuna atmiņas par šo izdevumu,

proti: «Tulkošana man gāja gausi un grūti. Man trūka vārdu,

trūka formu. Kad biju to pārtulkojis pirmo reizi un sāku lasīt,

pats atzinu, ka vārdi ir latviski, bet visa konstrukcija poliska.
Tad jau no sava pat tulkojuma es tulkoju no jauna vēl trīs

reizes. Vēlāk žīds Zeliks — pa jokam sauktais baznīckungu
«dekāns» —to iespieda vai nu kādā slepenā Daugavpils žīdu

tipogrāfijā, vai arī Prūsijā, lai tad kontrabandas ceļā pārvestu

pār robežu.» (Francis Trasuns. Dzīve un darbi, I, A. Gobas un

A. Sprūdža redakcijā un sakārtojumā, Rīgā 1938. g., 27. lpp.).
Vēl pirms garīdznieka gaitu sākšanas Fr. Trasuns nodevās

arī tautasdziesmu vākšanai.

Fr. Trasuns un viņa vecākais studiju draugs priesteris Jānis

Višnevskis (1861. —1914.) uzskatāmi par pirmajiem folkloras

krājējiem no pašu Latgales latviešu vidus. Līdz viņiem folklo-

ras materiālus Latgalē vairāk vai mazāk bija vākuši vienīgi
sveštautieši — G. Manteifels, Celiņa Plātere, Eduards Volters,
Stefānija Ulanovska, Vladislavs Veriho v. c. Latvietis A. Jurdžs

gan ir pierakstījis krietnu pulku folkloras materiālu, bet to vāk-

šanai īstā vārda nozīmē viņš tomēr nav pievērsies. Sistemā-

tisks folkloras vākšanas darbs Latgalē vēl nemaz nebija sākts.

Ir pieņemams, ka Fr. Trasuns un J. Višnevskis tautasdzies-

mas vākuši vienlaikus, jo, kā ziņojis 1913. gadā kāds laikraksta

Dryva korespondents, «Tamā laikā bk. Višnevskis beja tik par

kleriku, pvlnā spākā ar lelu tveiksmi sirdī dēļ latvīšu tautas.

Trejs tvukstūšas jo salaseitū dzīsmu, caur naprasšonu tyka
dvumūs izlaistas pēc noves vīna bazneickunga, pi kura beja
nūlvktas.» (V. Vonogs — Aizlīguma laika folkloras krājēji,
Rokstu krājums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40 godu
atcerei, Daugavpilī 1944. g.).

Fr. Trasunam jau 1889. gadā bija savākts tautasdziesmu krā-

jums ar Jāņu dziesmām. Šis Fr. Trasuna savākto dziesmu krā-

jums gan nav publicēts, bet ar to Fr. Trasuns ir atradis divus

ļoti čaklus folkloras vācējus — nākošos garīdzniekus Pēteri

Smelteru un Fēliksu Laizānu (1871.—1931.).

P. Smelters par to stāsta šādiem vārdiem: «Pirmo reizi ar

Franci Trasunu iepazinos, stādoties priekšā, kad 1889. gada va-
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sarā viņu apmeklēju kopā ar savu draugu Fēliksu Laizānu, kas

arī bija no Sakstagala... Ka Trasuns mani ļoti sajūsmināja, la-

sīdams savu tautasdziesmu krājumiņu man ar Laizānu priekšā,
to ļoti labi atceros... To vasaru gandrīz visu nodzīvoju pie
sava drauga F. Laizāna, tikai kādu puskilometru no Trasuna

mājām. Tā mēs viens otru ierosinājām uz savu tautasdziesmu

mīļošanu un nadzīgu krāšanu, ko darīt nepārtraucām (es un

Laizāns) vairs nekad... Atkal sastapāmies ar Trasunu tikai

jau Pēterburgā. Viņš no akadēmijas mūs apmeklēja seminārā.

Mēs arvienu sarakstījāmies, jo tā viņam, kā arī man bija ko-

pējas intereses — mūsu valodas un rakstniecības jautājumi.

Viņš varēja būt par labu padoma devēju.» (Francis Trasuns.

Dzīve un darbi, I, A. Gobas un A. Sprūdža redakcijā un sakār-

tojumā, Rīgā 1938. g., 29.-31. lpp.).

1895. gadā, aiziedams par vikāru uz Pēterpili, P. Smelters

uzzināja, ka tuvumā dzīvo Krišjāņa Barona tautasdziesmu vāk-

šanas darba atbalstītājs Henrijs Visendorfs. P. Smelters tūlīt

devās pie tā un, kā pats atceras, «... jau no pirmā apciemo-
juma iesākās mūsu draudzība. Bez liekas kavēšanās sāku pār-
rakstīt savas sakrātās tautasdziesmas Visendorfa norādītā kār-

tībā. Pārrakstītās burtnīciņas, zināms pa daļām, Visendorfs tad

sūtīja K. Barona tēvam... Pieprasīju no sava drauga F. Lai-

zāna, lai viņš piesūta arī savus krājumus. Piesūtīja. Un tad šis

krājums tādā pašā kārtībā tika pārrakstīts un nosūtīts Barona

tēvam. Kad dziesmas sāka iespiest Latvju Dainās, par galveno
korektoru biju es; bet arī Visendorfs ļoti interesējās par latga-
liešu tautasdziesmām un izloksni... Es uzaicināju arī savus

pazīstamos tautiešus krāt un iesūtīt tautasdziesmas. Daži at-

saucās un iesūtīja...» (V. Skuja — Tautas dzīsmes un Pīters

Smelters, Zīdūnis, 1938. g., Nr. 12).

Tāpēc arī 1898. gadā, iznākot Latvju Dainu pirmajam sēju-
mam, tanī bija atzīmēts, ka «Caur Visendorfa kunga gādību
mums pēdējā laikā pienākuši bagāti dziesmu krājumi (5000) no

Vitebskas guberņas latviešiem turienes izloksnē. Kā galvenais
krājējs godam pieminams priesteris P. Smelters.» (Turpat).

Visvairāk tautasdziesmu Latvju Dainām P. Smelters ir de-

vis no Līvāniem, tad no Varakļāniem, Sakstagala un citām

vietām. Pavisam tās vāktas no 26 draudzēm (V. Vonogs — Aiz-

līguma laiku folkloras krojēji, Rokstu krējums latgaļu drukas

aizlīguma atceļšonas 40 godu atcerei, Daugavpilī 1944. g.).
P. Smelters saka: «Dziesmu krāšana man sevišķi labi veicās,

kamēr biju par semināristu un vikāru. Vēlāk kā prāvestam jau
laika bija mazāk. Kā klerikam un vēlāk kā garīdzniekam man
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bija laba izdevība apmeklēt draudzes. Tautā arī bija uzticība,

tāpēc nenācās grūti no māmiņām dabūt «kārklinīcas» kā pie

mums varakļāniešos sauca tautasdziesmas, atšķirot tās no

«Dieva dziesmām».» (V. Skuja — Tautas dzīsmes un Pīters

Smeļters, Zīdūnis, 1938. g. Nr. 12).

Latviešu folkloras krātuvē ir bijuši 3036 P. Smeļtera savākti

folkloras objekti — visā lielajā vairumā tautasdziesmas.

(V. Vonogs — Aizlīguma laiku folkloras krājēji, Rokstu krā-

jums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40 godu atcerei, Dau-

gavpilī 1944. g.).
Jāatzīmē arī fakts, ka 1899. gadā ir iznākusi P. Smeltera Tau-

tas dzīsmu, posoku, meikļu un parunu vāceleite. To Rīgas cen-

zors, pārkrievots pareizticīgais latvietis, ir atļāvis iespiest kā

zinātnisku izdevumu, lai gan tas bija domāts tieši tautai un,

pateicoties Latgales garīdznieku gādībai, tautā izplatījies diez-

gan plaši. Vāceleites 28 lappusēs ir divas pasakas, 188 mīklas,
183 parunas un 47 tautasdziesmas (V. Skuja — Tautas dzīs-

mes un Pīters Smeļters, Zīdūnis, 1938. g., Nr. 12).
P. Smelters arī ir bijis pirmais no Latgales latviešiem, kas,

Latgalē pastāvot iespiesta vārda aizliegumam, ir mēģinājis pub-
licēties pārnovadu presē.

Ap 1887. gadu P. Smelters ir iesūtījis kādu anekdotisku ga-
baliņu Mājas Viesim, bet 1896. gadā žurnālā Austrums ie-

spiests viņa dzejolis Calmājs:

Nūskumis lvukojūs

Mvusejūs calmājūs:
Kur nakur dvumi kyup,
Kur nakur šorti stāv.

Kaids zvrgāns, zāli plvukdams pūrkš,
Būmi slaistos, cērtīņs byukš.

Grvuts tur dorbs,

Gars tur laiks, —

Bet cīteigs esi,
Calmulauz!

Svīdrim sveisti tagad gon,

Bet bvus tok calmim gols,
Un tur, kur tagad leidums lvuzs,

Tī tev gorda moize byus.
Esi cīteigs, strādoj spari,

Nabādoj, uz pavasari
Tur tu sēsi lynu drvvu,

Jimsi naudusovu pvuļu.
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Cik vln vari, strodoj spari,
Tovu dorbu atzeis bārni,

Izteiks tevi tovi sābri, —

Cik vln vari, pvulīs spari!
Lauz, ak, lauz,

Calmulauz!

P. Smelteram daži dzejoļi bija arī Jāņa Šteinberga izdotajā

Katoļu māju kalendārā 1898. gadam.
P. Smeltera draugam F. Laizānam folkloras uzrakstījumi

galvenā kārtā ir no 1890. gada līdz 1915. gadam, kaut gan viņš
savus materiālus ir krājis un kārtojis līdz pat 1922. gadam.
Visrosīgākais posms viņam ir bijis ap 1894. gadu. F. Laizāns

tautasdziesmas ir vācis 12 draudzēs. Latvju Dainās ir 2458 Lai-

zāna savāktās tautasdziesmas, bet tās nekādā ziņā nesastāda

visus viņa savāktos materiālus (V. Vonogs — Aizlīguma laiku

folkloras krojēji, Rokstu krojums latgaļu drukas aizlīguma at-

celšanas 40 godu atcerei, Daugavpilī 1944. g.).
Arī priesteris P. Tukišs ir vācis tautasdziesmas, tikai nav zi-

nāms, kur tās palikušas (Turpat).
Latvju Dainu iznākšanas periodā P. Smelteram tautas gara

mantas ir iesnieguši — K. Skrinda un daži pasaulīgi cilvēki.

Tātad pirmie īstie folkloras vākšanas ierosinātāji un veicēji

Latgalē ar maznozīmīgiem izņēmumiem bija latviešu tautības

katoļu garīdznieki, un mums nav stipri jāšaubās, ka Krišjāņa
Barona Latvju Dainu biezajos sējumos, kas noslēgti 1912. gadā,
Latgale ar savām tautasdziesmām būtu pārstāvēta tikai nie-

cīgos apmēros, ja tai šinī laikā nebūtu bijis P. Smeltera, F. Lai-

zana un citu rosīgu garīdznieku.
Kā jau minēts, P. Smelters bija pirmais Latgales latvietis,

kas, pastāvot iespiesta vārda aizliegumam Latgalē, meklēja

iespēju teikt savu vārdu pārnovadu latviešu presē. To darīja
arī Francis Trasuns.

1896. gadā Kurzemes katolis J. Šteinbergs bija sagatavojis
un izdevis Katoļu māju kalendāru 1897. gadam. Kalendārs iz-

nāca vidusdialektā, bet latīņu burtiem, lai to varētu lasīt arī

Latgales katoļi.
Cenzors Adriāns Ruperts gan ir cēlis iebildumus pret kalen-

dāra izdošanu latīņu burtiem, bet, aizrādot, ka kalendārs do-

māts pirmā kārtā Augšzemgales latviešu katoļiem, kas nepazīst

gotu burtus, izdevējam veicies cenzoru pārliecināt un dabūt

izdošanas atļauju (Francis Trasuns. Dzīve un darbi, I, A. Gobas

un A. Sprūdža sakārtojumā un redakcijā, Rīgā 1938. g., 37.-—

38. lpp.).



39

Savu kalendāru J. Šteinbergs izsūtījis visiem Latgales katoļu

garīdzniekiem un aicinājis Latgales inteliģenci, vispirms ga-

rīdzniekus, atbalstīt kalendāru ar rakstiem nākošajam gadam.
Šinī sakarībā Fr. Trasuns ir rakstījis P. Smelteram: «Par lat-

viešu kalendāru jāsaka tas, ka saturs ir par daudz vienāds un

ne dēļ mūsu latviešiem rakstīts. Es Šteinbergam šovasar jau

sacīju, kas mūsu latviešiem vajadzīgs: laika grāmatā vajadzīgi
kādi svēto dzīves apraksti, vajaga kādas pasaciņas, un var arī

ko citu, kas pamāca. Tad kalendārs var gaidīt, ka to pirks. —

Laikraksts ir vajadzīgs, bet tagad vēl par agru, vajadzīgs,
lai visi iepazītos ar kalendāru un lai kalendārs tiktu labi

izdots. — Es pagaidām vēl neko nerakstu .. . Domāju palīdzēt
strādāt pie kalendāra.» (Turpat, 38. lpp.).

J. Šteinberga kalendārā parādījās P. Smeltera dzejoli, vēlākā

kanonika mag. theol. Miķeļa Dukaļska (1871. —1957.), F. Laizāna

un priestera Jāņa Velkmes (1876—1963) darbi.

Jāpiebilst, ka M. Dukaļskis kalendārā ir reprezentējies kā

pirmais latgaļu stāstnieks.

M. Dukaļskis, mācīdamies Pēterpils garīgajā seminārā, bija
sagatavojis garīga satura grāmatu Moceiba katališka un ar

garīgās priekšniecības piekrišanu un Helsinku prāvesta Petke-

viča atbalstu to Helsinkos iespiedis un pēc tam nelegāli Lat-

galē izplatījis. Grāmatai par izdošanas laiku uzrādīts 1862. gads.
Savas priesteriskās dzīves gados M. Dukaļskis līdz iespiesta

vārda brīvības atgūšanai vēl nodeva tautai 1901. gadā 126 lap-
puses biezu grāmatu Goreiga maize dēļ ticeigim katolim un

1903. gadā mazāku darbu — Gondar par grākim, bet vēlāk

bija aktīvs citu autoru sagatavoto darbu un periodikas izpla-
tītājs tautā.

J. Šteinbergs bija uzaicinājis Fr. Trasunu par kalendāra li-

terārās daļas sagādātāju un Fr. Trasuns arī bija sagatavojis

manuskriptus 1899. gada kalendāram, bet, tos nosūtot, viņš uz-

stādījis no savas puses prasības, ko izdevējs nav ievērojis, tā-

pēc Fr. Trasuns nolēma izdot pats savu kalendāru. Sarakstī-

damies ar līdzstrādniekiem kalendāra izdošanas lietā, viņš ir

ieminējies arī par laikraksta izdošanu, proti: «Tāpat ar jaunu
gadu es gribu iesniegt lūgumu, lai man atļauj izdot laikrak-

stu. Nezinu, vai varēšu sadabūt līdzstrādniekus... Kas par
laikrakstu sakāms, es domāju izdot nedēļas rakstu ar ilustrā-

cijām, četras lapas lielu; ar to domāju pievilkt abonentus.»

(Turpat, 39. lpp.).
Fr. Trasunam domu par laikraksta izdošanu šoreiz neizdevās

realizēt, toties viņš izdeva vidusdialektā, bet latīņu rakstībā

savu Daugavas katoļu kalendāru 1900. gadam. Kalendārs iz-
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nāca piecus gadus. No paša Fr. Trasuna darbiem kalendārāat-

zīmējams stāstiņš Govs vai pats nelabais un apcerējumi —

Par kungu laikiem un to atcelšanu pie Vitebskas guberņas lat-

viešiem, Par Vitebskas guberņas latviešu ciemu sadalīšanu

viensētu mājās, Par mājrūpniecību pie Vitebskas guberņas lat-

viešiem, Par zemākas kultūras iemesliem pie Vitebskas guber-

ņas latviešiem, salīdzinot ar vidzemniekiem un kurzemniekiem

un citi.

Vispāri jāsaka, ka Fr. Trasuna kalendārā bija tautai vērtīga
lasāmviela. Tur bija raksti par ticības un morāles jautājumiem,

par zemes lietām, izglītību, amatiem, tautisko apziņu utt. To-

mēr kalendāram tautā popularitātes nebija. Tautai bija vaja-

dzīgi raksti savā dialektā.

Šinī pašā laikā Fr. Trasuns publicējās arī dažos pazīstamā-

kajos baltiešu izdevumos.

1901. gadā laikrakstā Tēvija ir iespiests Rīgā nolasītais

Fr. Trasuna priekšlasījums par Latgales kulturālo stāvokli, tā-

pat viņa raksti atrodami laikrakstā Apskats, Latviešu draugu
biedrības izdevumā Magazin un laikrakstā Baltijas Vēstnesis

(Turpat, 43. lpp.).

Latgaļu pasaulīgā inteliģence, kas komplektējās galvenā
kārtā no studentiem un vidusskolu audzēkņiem Pēterpilī, sa-

vam vārdam rakstos nopietnāk lika ieskanēties tikai ar 1905.

gadu.
1904. gada aprīlī Latgalei tika atcelts iespiesta vārda aizlie-

gums latīņu burtiem. Sakarā ar to toreizējais inženierzinātņu

students Francis Kemps griezās pie Fr. Trasuna ar ierosinā-

jumu Daugavas katoļu kalendāru turpmāk izdot latgaļu dia-

lektā. Tā ka Fr. Trasuns pieredzētās tautas vienaldzības dēļ
tam atmeta ar roku, Fr. Kemps sāka gatavoties sava kalen-

dāra izdošanai. Viņš viens pats sagatavoja kalendāram rakstus,

atrada iespiedēju latvieša Jāņa Ozola personā Cēsīs un izlaida

1905. gadam latgaļu dialektā latviešu kalendāru Daugava, kas

tautā gāja pēc kārtas 10 gadus.
Par šī kalendāra pirmajām gaitām Fr. Kemps savās atmiņās

pastāsta: «Daugava tika nodrukāta 4000 eksemplāros. Kalen-

dāru pakas atnāca uz Pēterburgu. No šejienes vajadzēja šo

izdevumu izplatīt pa Latgali. Visiem draudžu plebaniem tika

piesūtīts pa 50—60 eksemplāru kalendāra. (Visu draudžu Lat-

galē bija 60.) Un taisnība jāsaka, mūsu draudžu gani labprāt

stājās pie kalendāra izplatīšanas. Viss izdevums drīzā laikā bija

pārdots un izdevējs grieza savus izdevumus atpakaļ un vēl ar

labu peļņu... Pēc neilga laika kalendāra izdevējs sāka saņemt

no pasta grāmatas (vēstules) ar pateicības apliecinājumiem, pat
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ar rakstiem nākošam gadam un pieprasījumiem sūtīt vairāk

kalendāru tālākai izplatīšanai.» (T. Skomba — Pyrmī periodiski
izdavumi, Rokstu krājums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas

40 godu atcerei, Daugavpilī 1944. g.).
Ari pirmā latgaļu laikraksta organizētāja un redaktora gods

pienākas Fr. Kempam.
1905. gada novembri1 sāka gaitas viņa laikraksts Gaisma. Sā-

kumā laikraksts rada tautā, sevišķi topošās inteliģences ap-

rindās, dzīvu atbalsi un lasītājus, bet, kā saka latgaļu biblio-

grāfe Valerija Seile, «Kempam laba galva un asa mēle, viņš

prot ne tikai dzejiski un kodolīgi rakstīt, bet arī asi dzelt, kas

vispilnīgāk izpaudās avīzes Gaisma slejās. Šī Fr. Kempa rak-

stura īpašība noveda viņu līdz strīdiem ar baznīckungu
Fr. Trasunu, kam raksturā bija arī daudz stūrgalvības. Tas sāka

boikotēt Fr. Kempa rediģēto avīzi Gaisma, un viņam pievie-
nojās arī citi garīdznieki, tā ka Gaismai drīzi bija jāizdziest.»
(V. Seiļ — Pyrmī izdavumi pēc drukas aizlīguma atceļšonas,

turpat).
Garīdzniecība nevarēja samierināties arī ar Gaismas radi-

kālo virzienu. Gaisma savas gaitas pārtrauca 1906. gada jū-

nijā.
Latviešu garīdznieki, norobežojušies no Fr. Kempa Gais-

mas, jau 1906. gada sākumā bija sākuši domāt par cita latgaļu
laikraksta izdošanu Fr. Trasuna vadībā. Fr. Trasuns toreiz bija
Rēzeknes dekāns, bet laikraksta izdošana bija iespējama tikai

tādās lielās pilsētās kā Rīga vai Pēterpils, kur atradās cenzūra,

tāpēc garīdznieki bija ierosinājuši savai priekšniecībai Fr. Tra-

sunu pārcelt uz Pēterpili un viņa vietā no Pēterpils uz Rēzekni

pārcelt N. Rancānu. N. Rancāns, negribēdams šķirties no labi

sāktā jaunatnes audzināšanas un vadīšanas darba Pēterpils
skolās un paša nodibinātajā internātā, pasteidzās ar sava laik-

raksta izdošanu (M. Apeļs — Latgalīšu literatūras vēsture, Rē-

zeknē 1935. g., 46.-47. lpp.).
1906. gada 15. februārī Pēterpilī N. Rancāna redakcijā un

izdevumā iznāca latviešu katoļu avīze Sākla. Tanī bija garīga
satura raksti, bet liela uzmanība bija pievērsta arī izglītības un

skolu jautājumiem, tautiskās apziņas stiprināšanai un saimnie-

ciskai dzīvei. Laikraksta slejas aizpildīja galvenā kārtā paša
N. Rancāna un K. Skrindas raksti. Laikraksts tomēr nepaspēja
tautā iesakņoties un pēc 10 numuriem — 1906. gada 26. aprīlī
savas gaitas izbeidza. Pa to laiku arī Fr. Trasuns bija paspējis
noorganizēt sava laikraksta izdošanu.

Turpmāk atmodas laika periodikā N. Rancāns publicējās sa-

mērā maz, toties viņš kļuva ražīgs grāmatu sagādātājs tautai.
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1906. gadā iznāca N. Rancāna grāmata Kas nūtvka Ļurdā?;
1907. gadā — tulkotais stāsts Genovefa; 1910. gadā — Augļu
dorzs, Dzeršona latvīšu nelaime, Sakņu dorzs; 1911. gadā —

Bišu kopšana, Pļovas un viņu porlobošona; 1914. gadā —

Kooperācija, Teirumu apstrodošona; 1915. gadā — Sv. Rožancs

un jo atlaidās.

Pateicoties N. Rancāna gādībai, 1915. gadā rakstu krājumā
Jauneibas domas un pēc tam atsevišķā novilkumā publicēts arī

lielākais latgaļu mīklu krājums.

Vārdu sakot, N. Rancāns labi redzēja, kādi raksti tautai ir

visvairāk nepieciešami, un viņš pats pūlējās tos sagatavot un

nodot tautas rīcībā.

Fr. Trasuna laikraksts Auseklis sāka iznākt 1906. gada

17. martā. Tā pirmajā numurā ir teikts, ka Auseklis «nesīs vis-

pirmāk ticības un tikumības gaismu. Ticība un tikumīga dzīve

ir vislielākā cilvēka manta un kā mums, latviešiem, vienīgā.
Kad mūsu tauta dzīvoja tumsā, apspiesta, vārdzināta, nabaga,
tikai ticība bija mums par iepriecinātāju un pasargāja mūsu

valodu un tautību no panīkšanas un gaišanas ...
Auseklis gā-

dās arī par laicīgām dzīves vajadzībām. Saka, ka liela manta

cilvēku pavedot uz netiklīgu dzīvi. Tas ir taisnība. Bet naba-

dzība un trūkums arī nepadara cilvēku tikumīgu. Vislielākās

rūpes Auseklis piegriezīs zemnieku darīšanām un vajadzī-
bām ... Auseklis sevišķi gādās arī par latviešu apgaismošanu

un skolām. Virs zemes vienmēr bija un ir tā, ka tā tauta plauka
un plaukst, kuras dēli bija vairāk apgaismoti... Latvisku va-

lodu Auseklis piekops ar visu mīlestību. Valoda ir katras tau-

tas dzīvības gars. Kad valoda ir panīkusi, tad ir panīkusi ari

pati tauta; kad valoda plaukst, tad plaukst arī tauta ...»

Pie šīs programmas Auseklis arī centās turēties. Rakstus laik-

rakstam sagādāja galvenā kārtā pats Fr. Trasuns. Vēl no ga-
rīdzniekiem Auseklī līdzdarbojās K. Skrinda, Pēteris Silovičs

un Jāzeps Jassas; no pasaulīgās inteliģences — Aloizs Trasuns,

Jānis Mukons. Par izdevuma atbildīgo redaktoru parakstījās
Fr. Trasuna radinieks J. Trasuns.

Garīdzniecība ar Fr. Trasunu kā laikraksta faktisko redak-

toru viņa rakstura īpašību dēļ nebija apmierināta, un Auseklis

1907. gada augustā savas gaitas izbeidza. No trijiem laikrak-

stiem latgaļiem nepalika neviena.

Šinī tukšajā laikā Fr. Trasuna Jelgavas laika skolas biedrs

Jānis Bisenieks bija piedāvājis Fr. Trasunam Latgales lasītāju
vajadzībām pāris lappuses savā lauksaimniecības nedēļrakstā

Zemkopis, kas kopš 1893. gada iznāca Jelgavā. J. Bisenieks ir
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bijis ar mieru šo nodaļu iespiest ne tikai latīņu burtiem, bet

arī latgaļu dialektā. Viņš piekritis Zemkopi sūtīt visiem Au-

sekļa abonentiem. Tāpēc 1907. gada rudenī Fr. Trasuns uzsāka

savu līdzdarbību pie Zemkopja, un tā turpinājās līdz 1908. gada
rudenim. Šinī laikā viņš paspēja Zemkopī publicēt ap 80 rak-

stu par dažādiem jautājumiem, kas varēja interesēt gan Lat-

gales lasītājus, gan arī pārnovadu cilvēkus. Bet tad Kurzemes

gubernātors bija paziņojis Zemkopja redaktoram, ka viņa laik-

rakstā atļauts iespiest rakstus tikai latviešu valodā. Latgaļu
dialektu gubernātors nav atzinis par latviešu valodu. Nav lī-

dzējuši arī redakcijas paskaidrojumi. Vēl kādu laiku Fr. Tra-

suns publicējās Zemkopī vidusdialektā, kamēr laikrakstā Lat-

galei paredzētā nodaļa tika likvidēta.

Turpmāk Fr. Trasuns vairāk vai mazāk publicējās K. Skrin-

das jaunajā laikrakstā Dryva un strādāja pie mācību grāmatu
sagatavošanas.

Pēc Gaismas, Sāklas un Ausekļa apstāšanās Latgales mazais

inteliģences pulciņš sajuta sava laikraksta trūkumu.

Pirmo triju avīžu likteņi latgaļu inteliģenci bija veduši pie
atziņas, ka nākošajam laikrakstam ir jāatrod tāda platforma,
kas vienādi atbilstu kā garīdzniecības, tā pasaulīgās inteli-

ģences interesēm. Šāds atzinums pamudināja latviešu aktīvā-

kos garīdzniekus 1907. gada beigās sasaukt Aglonā garīdznieku
un latgaļu pasaulīgās inteliģences pārstāvju apspriedi. No ga-
rīdzniekiem tanī piedalījās Fr. Trasuns, K. Skrinda, N. Rancāns

un J. Velkme, bet no pasaulīgajiem — Fr. Kemps un An-

tons Skrinda. Par jaunā laikraksta redaktoru tika izraudzīts

K. Skrinda (M. Apeļs — Latgalīšu literatūras vēsture, Rēzeknē

1935. g., 52. lpp.).
K. Skrinda jau bija čakli līdzdarbojies N. Rancāna vadītajā

Sāklā, tāpat Fr. Trasuna Auseklī, kur dažs numurs laikraksta

iznākšanas beigu posmā bija gandrīz pilnīgi Skrindas aizpildīts,
arī Gaismai tās gaitu sākumā viņš bija devis savus rakstus;

1905. gadā izdevis Elementam katoļu ticeibas izskaidrošanu,
kas 1910. gadā un 1918. gadā sagaidīja atkārtotus izdevumus;
1906. gadā bija iznākuši viņa tulkotie Evangelijuma izjēmumi
vysa goda svātdīnom (otrs izdevums 1910. gadā) un Jumprovai
Marijai kolpošona maja mēnesī (1910. gadā otrs izdevums), un,
sākot ar 1908. gada martu viņš rediģēja latgaļu pirmo reliģiski
morālisko mēnešrakstu Ticeiba un Dzeive. Mēnešraksta izde-

vējs bija priesteris Antons Okolo-Kulaks.

Mēnešraksts Ticeiba un Dzeive, kā tas lasāms tā otrā nu-

murā, «Pēterburgā tika pirkts ļoti lielā skaitā, pāri par tūkstoš
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gabalu», vienkāršajai tautai tas patika, tomēr sevi neapmak-

sāja un ar desmito numuru iznākšanu pārtrauca. lespējams,
ka tā apstāšanos ietekmēja arī laikraksta Dryva iznākšana.

Mēnešrakstam attiecīgus reliģiski morāliska satura rakstus

ir devuši garīdznieki K. Skrinda, Cečots, A. Okolo-Kulaks. No

pasaulīgajiem ir līdzdarbojušies Pāvuls Laizāns un Apolonija
Laurinoviča.

1908. gada 15. maijā parādījās K. Skrindas vadītā laikraksta

Dryva pirmais numurs. Pirmajā gadā laikraksts iznāca mēnesī

reizi, 1909. gadā jau divi reizes mēnesī, 1910. gadā — trīs rei-

zes mēnesī un sākot ar 1911. gadu — vienu reizi nedēļā.
1910. gada beigās jau K. Skrinda varēja saviem lasītājiem

ziņot: «Pateicoties Latgales Baznīckungu palīga pasniegšanai,

pateicoties mūsu Jaunībai, par 1909. gadu Dryva nostādījās uz

stiprākām kājām. Šo triju gadu laikā Drvvai pieauga izrak-

sītāju skaits tik tālu, ka šogad avīze apiesies tikai ar mazu pa-

balstu no malas. Tas pierāda, ka tauta slāpst pēc gaismas, in-

teresējas par savām vajadzībām, sniedzas pēc avīzes, lai no

tās pasmelt sev visādas pamācības.» (V. Seiļ — Periodiskos

literatūras apskots, Rokstu krojums latgaļu drukas aizlīguma
atceļšonas 40 godu atcerei, Daugavpilī 1944. godā.).

1913. gadā sakarā ar Drvvas piecu gadu jubileju K. Skrinda

rakstīja: «... pagāja tieši pieci gadi, kā piedzima mūsu avīze

Dryva. Dzima viņa ļoti grūtos apstākļos... piedzima tanī

brīdī, kad mūsu pirmās avīzes bija kritušas un zemnieki neti-

cēja, ka var pastāvēt mūsu valodā kaut kāda pasaulīga avīze.

Kad uz reizes paši rakstnieki vēl tikai sāka vingrināties rak-

stīšanā, tad tagad var sacīt — tie jau sabrieda. Viņu piedzīvo-
jumi un plašākas zināšanas atvēra viņiem acis... ka Dryva
padarīja lielu iespaidu tautas apgaismošanā, tautas labklājības
pacelšanā, sabiedriskās dzīves nodibināšanā, kopdarbības plā-
tīšanā, to liecina pati dzīve

... (Bkgs B. Skrinda M. t C. —

Atmiņas par bkgu Kazimiru Skrindu, Rēzeknē 1936. g., 22.—24.

lpp.).
Jau 1910. gada Dryva varēja dot saviem abonentiem dažus

pielikumus, bet sākot ar 1912. gadu tā ikmēnesi deva Garīgu

pielikumu (vēlāk Goreiga Maize), sākot ar 1913. gadu populāri
zinātniska satura grāmatiņu sēriju Zinisks pīlvkums, ar 1914.

gadu nāca vēl zemkopības pielikums, bez tam iznāca vairāki

politiski pielikumi un 1917. gadā pielikumu sērija — Tautas

bibliotēka.

Savos ievadrakstos Dryva vienmēr runāja par tekošā mo-

menta svarīgākajiem politiskajiem un saimnieciskajiem jautā-
jumiem, bieži skarot tādus tematus kā dzeršanas un pārtauto-
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šanas posts, nabadzības iemesli, skolu un kooperācijas lietas,
izdalīšanās viensētās u.t.t.

Bez tam laikrakstā vienmēr bija nodaļas — Ziņas nu dzim-

tines, Pa myusu Krīviju, Orzemēs, kā ari hronika, nodaļas —

Nu medicinas, Dēļ zemnīkim un daiļdarbi nopietnu un humo-

ristisku stāstu un dzejoļu veidā.

Kā saka literatūrvēsturnieks Meikuls Apelis, «Dryva tiešām

izvērtās par tautas darba regulātoru nacionālās atmodas laikos

Latgalē.» (M. Apeļs — Latgalīšu literatūras vēsture, Rēzeknē

1935. g., 55. lpp.).

Krietnais Latgales rakstu pazinējs un vērtētājs Viktors

Mundurs-Skuja savkārt, runādams par Dryvu, raksta: «Viņas
nozīmi nesapratīs tie, kas neiedziļināsies Latgales dzīvē līdz

šī laikraksta iznākšanai; kas neievēros, ka Dryva nebija tikai

nedēļas avīze, bet ari lauksaimniecības, izglītības un skolu zi-

nātniskais, sabiedriskais, literārais un reliģiski-morālais žur-

nāls mūsu tautiešiem priekškara un kara gados; kas neie-

vēros, ka Dryva no uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmiem

publicistiem un rakstniekiem mums izaudzināja kuplu rakst-

niecības darbinieku saimi. Tikai to visu ievērojot, mēs varam

saprast Dryvas nozīmi Latgales dzīvē un viņa mūsu acu priekšā
paceļas kā dižs, lēni un rūpīgi veidots mūsu atmodas laiku

darbinieku piemineklis.» (V. Skuja — Laikroksts «Dryva», Zī-

dūnis, 1938. g. Nr. 6.).
K. Skrinda prata pie sava laikraksta un tā pielikumiem saistīt

gandrīz visu toreizējo latgaļu garīgo un pasaulīgo inteliģenci.
Tikai no 1912. gada novembra līdz 1914. gada augustam radi-
kālāk noskaņotā pasaulīgās inteliģences daļa bija atšķīrusies
no Dryvas un izdeva savu laikrakstu Jaunas Ziņas.

Drvvai bija ap 50 aktīvu līdzstrādnieku. No garīdzniekiem
blakus pašam redaktoram un izdevējam K. Skrindam, kas
daudzkārt savus rakstus parakstīja ar pseidonīmu Skudra,
Dryvā darbojās Fr. Trasuns, N. Rancāns, St. Vaikulis, P. Tu-

kišs, Pēteris Apšinīks-Apse, Pēteris Dzenis, Jāzeps Rancāns,
Antons Tumans un citi.

Dryva tās līdzstrādniekiem vienlaikus noderēja par tribīni

tautas uzrunāšanai un par līdzekli žurnālista vai rakstnieka

talanta izkopšanai.
Ja pirms Dryvas parādīšanās — iespiesta vārda aizlieguma

pēdējā posmā un pirmo laikrakstu iznākšanas laikā — mēs

varējām minēt tikai dažus latgaļu inteliģences pārstāvjus, gal-
venā kārtā garīdzniekus, kas meklēja iespēju, kā savu tautu

uzrunāt un audzināt ar iespiesta vārda palīdzību, vai arī mē-
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ģināja apkopot tautas mutvārdos saglabāto daiļradi, tad, Dry-
vai darbu beidzot, Latgalei jau bija vairāki savas tautas garīga
un laicīga satura grāmatu autori, talantīgi publicisti, tāpat vai-

rāk vai mazāk veiksmīgi stāstnieki, dzejnieki un dramaturgi.
Dialekta rakstu druvu Latgales latvieši bija pilnīgi pārņēmuši
savās rokās.

Starp 38 lūgšanu grāmatām, 24 ticības mācības rokasgrā-
matām, 30 citām garīga satura un 86 pasaulīga satura grāma-

tām, neskaitot kalendārus un Drvvas pielikumus, kas iznāku-

šas latgaļu dialektā laika posmā no 1904. gada līdz 1918. ga-

dam, (V. Terenkevičs — Goreigo satura gromotas (izdūtos nu

1904. līdz 1919. godam, Rokstu krājums latgaļu drukas aizlī-

guma atceļšonas 40 godu atcerei, Daugavpilī 1944. g.), vairs

tikai dažas piederēja vienam vai otram svešas tautas autoram.

Par šādiem Latgales latviešu panākumiem rakstu druvā ne-

apšaubāmi atzinība pienākas K. Skrindas ārkārtīgajai darba

gribai, pašaizliedzībai un taktam laikraksta Dryva vadīšanas

darbā.

K. Skrindas brālis Benedikts stāsta, ka K. Skrinda maz ru-

nājis, bet ļoti daudz rakstījis. Tiklīdz ticis brīvāks no tiešajiem

pienākumiem, viņš tūlīt ņēmis rokā spalvu un rakstījis veselām

stundām bez pārtraukuma. Strādība arī bijusi K. Skrindas rak-

sturīgākā īpašība. Viņš bijis pacietīgs un savaldīgs cilvēks; ne-

kad neuzbudinājies un neklaigājis; ļāvis citiem izrunāties, bet

pats labprāt klusējis un klausījies; pret līdzstrādniekiem iztu-

rējies ar lielu uzmanību un laipnību. K. Skrindas sākto tautas

mudināšanas darbu muižnieki uzskatījuši par revolūciju un

tautas musināšanu pret viņiem. Dažreiz pat tiešā priekšniecība
K. Skrindas rīcību atzinusi par nepareizu un netaktisku, tur-

pretim karstgalvīgākie latgaļu pasaulīgās inteliģences darbi-

nieki viņu bāruši par pārāku atsardzību un nenoteiktību.

K. Skrinda tomēr gājis mierīgi un neatlaidīgi savu vidusceļu

(Bkgs B. Skrinda M. I. C. — Atmiņas par bkgu Kazimiru

Skrindu, Rēzeknē 1936. g., 18.-18. lpp.).

Dryvai K. Skrinda ziedoja visu savu laiku, spēkus un līdzek-

ļus. Tāpēc tai arī bija pietiekami līdzstrādnieku un lasītāju.
Laikraksts Drvva līdz 1917. gada aprīlim iznāca Pēterpilī,

pēc tam Rēzeknē un likvidējās 1918. gada novembrī, kad Rē-

zekni ieņēma lielinieki un K. Skrindam bija jādodas bēgļa gai-
tās. Pēdējā laikā laikrakstam bija nosaukums Jaunā Drvva.

Jāpiebilst, ka K. Skrinda arī Drvvas vadīšanas laikā paspēja

sagatavot un nodot tautai dažas grāmatas un būt par redak-

toru tādiem lieliem tulkojumiem kā Svāta Ignata rekolekcijas,
Par Kungam Jēzum pakaļdareišonu un Tercijaru breviars.
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1917./18. gada politisko juku laikā radās un zuda vairāki

periodiski izdevumi — vieni labā, otri kreisā novirziena, —

bet īslaicīgās iznākšanas dēļ neviens no tiem Latgales kultūras

dzīvē nav atstājis nekādas pēdas.
Ar Latvijas brīvvalsts nodibināšanos daudz plašākas darba

iespējas un vienlaikus atbildības pilni uzdevumi izvirzījās arī

Latgales novada rakstu druvas kopējiem. Latgalei bija vaja-

dzīgi spējīgi un apzinīgi žurnālisti, publicisti, rakstnieki un

dzejnieki.
Kā minējām, iepriekšējā periodā K. Skrindas Drvva bija iz-

audzinājusi krietnu pulku atzīstamu preses darbinieku, bet,

atsākot darbu jaunajos apstākļos, izrādījās, ka Latgalei atkal

ir spalvas meistaru trūkums.

Pats Drvvas redaktors K. Skrinda, ko Latgale varēja skaitīt

par savu pirmo profesionālo žurnālistu, bija miris bēgļu gai-
tās Lietuvas Baptos tīfa epidēmijas laikā 1919. gada 25. maijā.
Tikai K. Skrindas mirstīgās atliekas viņa tuvinieki un draugi
1921. gadā beigās pārveda dzimtenē un guldīja Rēzeknes drau-

dzes kapos.

Nevarēja piepildīties K. Skrindas labais nodoms, par ko viņš

bija runājis, šķirdamies no dzimtenes: «Dzimtene, mana dārgā
dzimtene, žēl man tevi atstāt, nekā vairs negribētu, kā uz tevi,

dārgā dzimtene, vēl reiz atgriezties, tev es gribētu strādāt un

ziedot savus spēkus . .. Bija Drvva, bija Jauno Drvva un, ja
Dievs atļaus staigāt pa dzimtenes stigām, tad vēl būs Drvva!»

(Leokadija Sūdnīks — M. D. bkga Kazimira Skrindas pādejais
vokors dzimtinē, Zīdūnis, 1938. g. Nr. 3).

1918. gadā bija miris K. Skrindas atsaucīgākais palīgs brālis

Antons Skrinda, pastāvīgs Drvvas līdzstrādnieks un tās no-

daļas Nu medicinas pārzinis, Drvvas kalendāra (1914—1918)

sastādītājs, labs ievadnieks un dzejnieks. Nebija starp dzīva-

jiem arī stāstnieka un grāmatu izdevēja Ignata Asāna, dzej-
nieka Staņislava Cunska, rakstu drauga dekāna P. Tukiša un

viena otra cita darbinieka.

Starp iepriekšējā perioda Latgaļu preses darbiniekiem bija
atradušies arī tādi kā Pēteris Līpiņš un Vladislavs Zeimalis,

kas jaunajai Latvijai pagrieza muguru, turpretim daudzi no pā-

rējiem, pārstāvēdami Latgales inteliģences vairāk pieredzējušo

daļu, jaunajā valstī iesaistījās sabiedriskajā un politiskajā
darbā un rakstiem varēja nodoties tikai aizgūtnēm. Latgalei
atkal nebija neviena profesionāla rakstnieka, ne žurnālista.

Arī to augsmei, tāpat kā visas Latgaļu kulturālās dzīves strau-

jākai attīstībai, ceļā stājās daudz dažādu šķēršļu.

Garāmejot pieminēsim tikai dažus.
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Lai gan pēc Latvijas brīvvalsts nodibināšanāsLatgalē atvērās

daudzu jaunu skolu durvis, tomēr vidusskolu un sevišķi augst-

skolu beidzēju skaits Latgales iedzīvotāju mazās rocības dēj,

salīdzinot ar pārējiem Latvijas novadiem, bija stipri mazs.

Par ļoti lielu traucējumu latgaļu literatūras attīstībai jāuz-
skata arī savas izdevniecības trūkums.

Garīga satura grāmatas galvenā kārtā apgādāja spiestuve
Darbs un Zinātne Rēzeknē, kaut arī šīs nozares lielākie darbi,

kā priestera P. Apšinīka Apologetika vai Kristus Bazneicas

vēsture, Dr. P. Stroda Kāpēc Jātic?, Pāvests Pijs XI v. c. iznāca

pašu autoru izdevumā. Savu daļu garīga satura rakstu izdeva

arī Marijānu kongregācija Viļānos un Rīgas arhidiēcēzes kū-

rija. Daiļdarbu un praktiska satura grāmatu izdošanai iespējas
bija vēl mazākas. Vienīgi Latgaliešu skolotāju savienība, kas

vēlāk tika pārdēvēta par Latgaliešu skolotāju centrālo bied-

rību, izdodama savu žurnālu Latgolas škola (1921 —1938), vien-

laikus izdeva arī vairākas grāmatas. Tikai nedaudz darbu ie-

spēja izdot Latgales kristīgu zemnieku savienība, Franča Tra-

suna piemiņas fonds, biedrība Latgaliešu studentu fonds, Lat-

gaļu katoļu kultūras centrālā biedrība un viena otra cita or-

ganizācija.
1938. gadā laikraksta Latgolas Vords toreizējais izdevējs un

atbildīgais redaktors priesteris Heinrihs Trūps (dzim. 1908) no-

dibināja apgādu un grāmatu veikalu Katoļu grāmatnīca, kas

paspēja, starp citu, izdot Aleksandra Ancāna dzeju krājumu
Zeme un sirds, J. Vezera — Kara Lurdas dzīves un notikumu

tēlojumu Aļberta priestera Jāzepa Kazlasa tulkojumā, pirmkla-

sīgu didaktiskas vērtības ungāru bīskapa Dr. Tihamera Tota

grāmatu Jaunekļa reliģija priestera Ādolfa Tarbunasa tulko-

jumā un rindu citu garīga satura darbu.

1939. gadā latgaļu grāmatu izdošanu uzsāka A. Jurdža maz-

dēls Jānis Cibuļskis. Viņa apgādā iznāca pirmais romāns lat-

gaļu dialektā — Vladislava Loča — Vaideāna Myuža dīnas

I daļa Broli, Jura Pabērza dzejas, Dr. B. Brežgo pētījums Latgo-
las zemnīki krīvu dzymtbyušonas laikūs un vēl daži mazāki

darbi.

Var tikai nožēlot, ka H. Trūpa un J. Cibuļska pasākumiem
1940. gadā tika pārvilkta svītra. Pie viņiem būtu atradis sev

atbalstu ne viens vien latgaļu autors.

Arī Rīgas lielajos grāmatu apgādos sev atbalstu atrast izde-

vās tikai dažiem latgaļu autoriem. Tāpat maz atbalsta Latgales
rakstnieki un publicisti saņēma no Kultūras fonda, un vēl ma-

zāk viņi varēja cerēt uz Kultūras fonda un citu organizāciju

prēmijām.
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Starp 67 Kultūras londa prēmijām literatūrā, kas piešķirtas
laikā no 1924. gada līdz 1938. gadam, tikai četras ir saņēmuši

latgaļi. Trīs no tām — 1936. gadā, 1937. gadā un 1938. gadā —

pieder Albertam Sprūdžam un viena — 1937. gadā — Jānim

Klīdzējam.
Tādos apstākļos Latgales autoriem visumā palika divi ce|i:

gādāt pašiem par savu darbu izdošanu, vai apmierināties vie-

nīgi ar publicēšanos periodikā.
Savu darbu izdošanai, protams, bija vajadzīgi līdzekļi, bet

par Latgales rakstnieku un publicistu rocību labu liecību no-

dod publicists un rakstnieks Stepans Seiļs, trīsdesmito gadu
sākumā rakstīdams: «Viņi visi ir izgājuši no trūcīgā Latgales
zemnieka palēkās sētas. Ar trūkumu kaudamies, viņi ir sasnie-

guši lielāku vai mazāku izglītību . .. Vislielākais mūsu rakst-

niecības darbinieku skaits tagad strādā kā skolotāji... Pēc tam

daži mūsu rakstnieki-dzejnieki ir ierēdņi un inteliģentie bez-

darbnieki dažādās iestādēs... Tikai ļoti nedaudzi no mūsu

rakstniekiem jau ieņem augstākas, labāk atalgotas vietas un ir

vairāk vai mazāk materiālā ziņā nodrošinājušies... Šinī saka-

rībā mēs nedrīkstam nepieminēt Seim. Putāna, Jāņa Regžas un

AI. Adamāna neapskaužamos apstākļus. Pirmajam kā vagonu

sargam naktis ir jāpavada novārdzinošā bezmiegā, bet dienās

atkal viņu neatstāj ikdienišķās maizes rūpes. Arī Jānim Reg-
žam dzelzceļa palodze un putekļotais dūmainais vagons nav la-

bāki darba apstākļi. Bet viņa nemierīgi šaudošās acis un dru-

džaini darbu tverošās rokas liecina, ka tikai neapslāpējams
dzineklis uz dzejošanu viņam liek tvert rokās zīmuli un burt-

nīcu, lai papildināt ar jauniem pantiem savu dzeju krājumu.
Grūti iedomājamas tālākas studijas un ražīgs literārs darbs

Aleks. Adamānam, saņemot nabadzīgos inteliģentā bezdarb-

nieciņa grašus.. Mums, latgaliešiem, nav bezbēdīgo, materiālo

un nekādu citu dzīves rūpju un bēdu nenomākto krievu muiž-

nieku dēlu, kādi bija, piem., ģeniālie Puškins, Ļermontovs, Tol-

stojs v. c. Mums tāpat nav arī vēl ar saviem lauku vai pilsētu
kustamiem īpašumiem, vai arī augstām pensijām un honorā-

riem nodrošināto rakstnieku, kuri var netraucēti nodoties

rakstniecībai un sava garīgā apvāršņa paplašināšanai caur li-

terārām un vispārējām studijām.» (Step. Seiļs — Jaunī deigli
11, Rēzeknē 1938. g., 133.—136. lpp.).

Tikai retais Latgales laikraksts vai žurnāls spēja saviem

līdzstrādniekiem maksāt kaut niecīgus honorārus. Eksistences

nodrošināšana ar tiem nebija nemaz iespējama. Tikai tie au-

tori, kam bija spējas un griba saistīties pie lielajiem Rīgas iz-

devumiem, varēja cerēt uz pāriešanu profesionālu literātu
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kārtā. Šādā veidā lielākas iespējas sava talanta atraisīšanai iz-

devās rast jau Latvijas brīvvalsts pēdējos gados dažiem cilvē-

kiem ar stāstnieku A. Sprūdžu priekšgalā. Pārējiem rakstīšana

visu laiku palika tikai blakus darbs. Tāpēc grūti bija gaidīt no

Latgales literātiem plašāka apjoma darbus. Nedomājot nemaz

par atsevišķu autoru spējām, lielāku darbu uzrakstīšanai vi-

ņiem vienkārši nebija laika.

Arī Latgales toreizējie žurnāli un laikraksti nevarēja lepo-

ties ar sevišķu plašumu. Bez tam šiem izdevumiem ar maziem

izņēmumiem bija raksturīgs cits trūkums, kas saistījās ar poli-
tisko partiju savstarpējo apkarošanos. Līdz politisko partiju
likvidēšanai 1934. gadā katra partija un katrs politisks nogru-

pējums centās radīt un dot tautai savu laikrakstu un kādreiz

arī žurnālu. Šiem izdevumiem bija vajadzīgi raksti un rakstī-

tāji, bet to finansētāji bieži vien pārvērta savus preses izdevu-

mus par tribīni partijas politisko uzskatu paušanai un līdz-

strādnieki dažkārt bija spiesti šķiest laiku un talantu vairāk

vienas partijas izcelšanai un citu noķengāšanai, nekā īstam

kultūras darbam. No visa lielā laikrakstu un žurnālu skaita, kas

dažkārt radās kā sēnes pēc lietus un tikpat ātri pazuda, tikai

tādi kā Zīdūnis, Latgolas Škola palika ārpus politisko vētru

joslas, un tikai dažs, kā piemēram, Latgolas Vords, skaitoties

par vienas partijas orgānu, centās savā redzes lokā paturēt vi-

sas tautas intereses. Tikai pēc politisko partiju likvidēšanās

Latgales periodikā izbeidzās savstarpējā apkarošanās, un viens

autors tikpat labi varēja darboties pie viena, otra vai treša

izdevuma, vai arī pie visiem reizē.

Šādos apstākļos, protams, ar sevišķu cieņu ir jānovērtē to

cilvēku darbs, kas nežēloja laika, enerģijas un pat līdzekļu

novada rakstu druvas paplašināšanai un kopšanai. Starp viņiem
atkal ar savu darbu un vērtīgo ieguldījumu izceļas vairāki

kātoju garīdznieki.
Ir grūti latgaju periodiku un grāmatas šinī laika posmā ie-

domāties bez prof. Dr. P. Stroda un ir grūti viņa veikumu rak-

sturot nedaudzos vārdos.

Kad Latgalei jau bija savi politiskie laikraksti Latgolas Vords

un Latgalīts, bet Fr. Trasuna mēģinājums dot literāri zināt-

nisku žurnālu bija noslēdzies ar viņa Zemnīku Drauga divu

numuru iznākšanu, P. Strods, strādādams Rēzeknē par skolu

kapelānu, noorganizēja kopā ar priesteri J. Ploni 1921. gada
pavasarī literāra žurnāla Zīdūnis iznākšanu.

Pats Dr. P. Strods par to stāsta: «Kā galvenais studējošās
jaunatnes centrs bija Rēzekne... Šai jaunatnei bija jādod
laikraksts, lai viņa varētu parādīt savas spējas, bet galvenā
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kārtā, lai viņa augtu nacionāla, valstiska un reliģiozi-mo-
rāliska. Tāpēc dzima doma radīt jaunatnes žurnālu, kas, ne-

ielaizdamies politisko nogrupējumu strīdos, kalpotu visai stu-

dējošai un ārpusskolas jaunatnei. .. Jaundzimstošajam žurnā-

lam tika dots vārds, attiecīgs gada laikam. Ar šo vārdu dibi-

nātāji gribēja izteikt to, ka žurnālam jāir tādam, lai viss labais,

daiļais un patiesais pildītu viņa slejas.» (M. Bukšs — Zīdūnis,

Rokstu krējums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40 godu
atcerei, Daugavpilī 1944. g.).

Par šī izdevuma redaktoru sākumā gan parakstījās A. Greiš-

kāne, bet tā faktiskā vadība no paša sākuma līdz pat 1930. gada

beigām, atskaitot laika posmu, kad P. Strods studēja ārzemēs,

atradās Dr. P. Stroda rokās.

Ja Zīdūnis, sākdams darbu tikai ar dažiem līdzstrādniekiem,

pakāpeniski izveidojās par nopietnu gara kultūras žurnālu, kas

visos politisko partiju strīdu gados spēja palikt ārpus politisko
kaislību jūkļa, spēja pie sevis saistīt visus spējīgākos latgaļu

publicistus un rakstniekus, spēja dot vērtīgus publicējumus
par izglītības, audzināšanas, valodas, vēstures, latgaļu literatū-

ras vēstures un dažādiem citiem jautājumiem, spēja dot ve-

selu rindu stāstu, dzejoļu, lugu un folkloras materiālu, par to

atzinība pienākas galvenā kārtā Dr. P. Strodam.

Vadīdams Zīdūni un pats tanī pastāvīgi publicēdamies,
Dr. P. Strods 1922. gadā, vēl pirms latviešu Folkloras krātuves

nodibināšanās, aicināja lasītājus uz tautas gara mantas vāk-

šanu. Viņa aizrādījums, ka nedrīkst nolaidības dēļ zust tas, kas

gadu simtiem rūpīgi krāts, un aicinājums sūtīt folkloras mate-

riālus Zīdūņa redakcijai, atrada dzirdīgas ausis. Folkloras krā-

tuvē ir nonākuši 7739 P. Stroda nodoti folkloras materiāli

(Viktors Vonogs — Folkloras krējēji Latgolā, Olūts Nr. 1,
1943. g.). Šinī pašā laikā P. Strods lika pamatus Latgales mu-

zejam-bibliotēkai un Zīdūņa slejās aicināja garīdzniekus,
skolotājus un citus gaišākos tautas dēlus — sūtīt šī pasākuma
izvēršanai vajadzīgā plašumā vecās grāmatas, senlietas un arī

tagadnes lietas. Arī šis aicinājums rada atbalsi tautā.

Dr. P. Strods pats apmeklēja veco dziesminieku A. Jurdžu

un 1922. gadā ar Zīdūņa sleju starpniecību pirmais plašāk ie-

pazīstināja ar viņa dzīvi un darbiemLatgales lasītājus. Ar Dr.

P. Stroda gādību Rēzeknē tika rīkots dzejnieka un Zīdūņa to-

reizējā līdzstrādnieka S. Putāna 10 gadu literārās darbības at-

ceres vakars, kura atlikums veltīts jubilāram par labu (Step.
Seiļs — Jaunī deigli 11, Rēzeknē 1938. g., 82. lpp.).

1928. gada Zīdūņa redakcija Dr. P. Stroda vadībā un uz viņa

ierosinājumu rīkoja pirmo latgaļu rakstnieku konkursu. Kon-
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kursā piedalījās 15 autori. Viņu darbus vērtēja dekāns St. Vai-

kulis, direktors Jānis Turkopulis un skolotājs Meikuls Apelis.

Godalgas ieguva par dzejoļiem Alberts Sprūdžs, Aleksandrs

Adamāns un Vladislavs Strods (Alfr. Gurtiņš — Latgaliešu
rakstniecības darbu konkurss, Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts, 1929. g. Nr. 5/6, 547. lpp.).
Šis konkurss radīja strauju pacēlumu latgaļu literatūrā.

1930. gadā Zīdūņa redakcija rīkoja otru konkursu.

Nākošais latgaļu rakstnieku konkurss sekoja tikai 1936. gadā.
Šoreiz to rīkoja laikraksta Jaunais Vords redakcija.

Pēc tam, kad grupa kreisāko latgaļu jauno literātu 1932.

gadā noorganizēja žurnālu Straume, kas izgāja līdz 1937. ga-

dam, un laikraksts Jaunais Vords 1937. gadā sāka dot pieli-
kumu literatūrai un mākslai, Zīdūnis savu literātu audzinātāja
lomu daļēji zaudēja, bet, paturot vai rodot sev tādus izcilus

publicistus, kā mag. phil. Leonardu Latkovsku, mag. phil. Mi-

ķeli Bukšu, direktori Valēriju Seili, literātus Meikulu Apeli,
Viktoru Munduru-Skuju, rakstniekus Albertu Sprūdžu, Alek-

sandru Ancānu un citus, īstā vārda nozīmē kļuva par latgaļu
inteliģencei nepieciešamu gara kultūras žurnālu. Arī Dr.

P. Strods vienmēr palika Zīdūņa līdzstrādnieku skaitā.

Pēc Dr. P. Stroda Zīdūni no 1931. gada vadīja Dr. A. Broks,

kamēr 1933. gadā no viņa redakciju pārņēma Dr. iur. can. An-

tons Zuromskis. 1936. gadā par Zīdūņa redaktoru kļuva Dr.

theol. Pēteris Laurinovičs.

No garīdzniekiem Zīdūnī vērtīgus rakstus ir devuši — bīs-

kaps J. Rancāns, mons. N. Rancāns, prelāts St. Vaikulis, Tēvs

J. Kārkle, Dr. I. Ancāns, H. Trūps, Dr. A. Zuromskis, Dr. P. Lau-

rinovičs, Viktors Terenkevičs, Staņislavs Gendelis, Broņislavs

Kokins, Staņislavs Kučinskis, Staņislavs Ladusāns un citi.

Žurnāls Zīdūnis savas gaitas izbeidza tikai 1940. gadā, kad

tika likvidēti visi līdzšinējie latviešu preses izdevumi.

1927. gadā Dr. P. Strods noorganizēja un nepilnu gadu arī

rediģēja mēnešrakstu katoļu jaunatnei Sauleite.

Ja Zīdūni Dr. P. Strods bija domājis un izveidojis tieši par

latgaļu jaunās inteliģences orgānu, tad Sauleites uzdevums bija

kalpot lauku sētās palikušajai latgaļu jaunatnei. Šo uzdevumu

Sauleite, vienmēr atrazdamās lietpratīgu vadītāju rokās, arī

pilnā mērā veica. Pēc Dr. P. Stroda Sauleiti rediģēja Dr. theol.

Broņislavs Vaļpitrs, 1933. gadā par redaktoru kļuva priesteris
Pēteris Rudzīts, kamēr 1935. gadā viņu nomainīja priesteris
Kazimirs Duļbinskis un beigās izdevumu rediģēja priesteris
Ādolfs Tarbunass. Sauleites gaitas pārtrauca 1940. gada poli-
tiskās pārvērtības.



53

Blakus apcerējumiem par reliģiski morāliskiem, sabiedris-

kiem, rakstura audzināšanas un citiem jautājumiem Sauleitē

atradās vieta ari dzejoļiem, stāstiem, lugām, ziņām par Latvi-

jas katoļu jaunatnes biedrības nodaļu darbu un veselīgam
humoram. Sauleitē publicētajiem daiļdarbiem gan no māksli-

nieciskā viedokļa visumā nav liela vērtība, jo tos galvenā
kārtā deva iesācēji, toties Sauleites vadītāji tieši ar to ir pel-

nījuši atzinību, ka viņi ļāva Sauleitē izmēģināt spalvu un pār-
baudīt savas spējas katram, kam uz to bija interese. 1932/33.

gadā Sauleitē pat bija speciāls mazo rakstnieku stūrītis, ko va-

dīja toreiz jaunais dzejnieks Konstantins Strods-Plencinīks.

Var atzīmēt, ka Sauleitē savas literārās darbības sākumā ir

publicējušies tādi vēlāk pazīstami literāti, kā K. Strods-Plen-

cinīks, Aleksandrs Ancāns, Jānis Klīdzējs, Viktors Mundurs-

Skuja, Vladislavs Locis-Vaideāns un vesela rinda citu.

No garīdzniekiem Sauleitei rakstus ir devuši — bīskaps
J. Rancāns, Dr. P. Strods, Dr. B. Vaļpitrs, prel. St. Vaikulis,

Tēvs Staņislavs Škutāns, Tēvs Dr. Jānis Leitāns, Dr. J. Migli-
nīks, P. Apšinīks, H. Trūps, A. Tarbunass, Pāvils Bečs, St. Gen-

delis, Staņislavs Zeps, Jāzeps Kazlass un citi.

Atzīmējams arī fakts, ka Dr. P. Strods, darbodamies par pro-

fesoru Rīgas arhidiēcēzes Teoloģijas augstskolā, 1929. gada tur

ir nodibinājis Svētā Pētera Kanīzija literāro biedrību. Biedrības

mērķis bija — pieradināt biedrus pie derīgu rakstu rakstīšanas

un zināšanu paplašināšanas zinātnē un reliģijāļ ar rakstiem

mudināt tautā īsto gara kultūru; katoļu Baznīcas un valsts

mīlestību; izplatīt katoļu literatūru un pabalstīt to ar rakstiem.

Par biedrības īstajiem biedriem varēja būt teoloģiļas augstsko-
las profesori, studenti un visi Latvijas katoļu garīdznieki. Par

biedrības direktoru visu laiku līdz tās likvidēšanai 1940. gadā

bija pats Dr. P. Strods.

Ārpus Zīdūņa un Sauleites Dr. P. Strods ar saviem darbiem

ir piedalījies laikrakstā Latgolas Vords
:

žurnālos Draugs un

Katoļu Dzeive, Ausekļa katoļu kalendārā, Katoļu kalendārā un

citos izdevumos.

Liels ir periodikā publicēto Dr. P. Stroda darbu skaits un

plašs ir to tematikas loks. Dr. P. Strods periodika ir publicējis

savus pētījumus par latgaļu dialektu un ta ortogrāfiju, rakstus

par atsevišķiem Latvijas vēstures tematiem, par latviešu folk-

loru un tautas psiholoģiju, par latviešu rakstniekiem, par pa-

saules lielajām personībām, par reliģiski filozofiskiem, dabas-

zinātņu un audzināšanas jautājumiem u.t.t. Dr. P. Strodam nav

publicējumu ar vienas dienas vērtību. Viņa publicējumi pieder

pie tās kategorijas darbiem, kuru aktualitāti un vērtību laiks
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nespēj izmainīt. Katrs Dr. P. Stroda publicējums izceļas ar

dziļu domu, loģisku tās risinājumu un izkoptu valodu.

Sevišķi lieli nopelni Dr. P. Strodam ir latgaļu dialekta pē-

tīšanā un ortogrāfijas izstrādāšanā. Blakus publicējumiem
Zīdūnī Dr. P. Strods 1922. gadā nodeva sabiedrībai Latvīšu vo-

lūdas gramatiku, izstrādāja un 1924. gadā publicēja jaunu or-

togrāfijas projektu, vadīja Izglītības Ministrijas 1927. gadā ie-

celto komisiju latgaļu dialekta ortogrāfijas izstrādāšanai un

1933. gadā izdeva savu pareizrakstības vārdnīcu līdz ar

dialekta gramatikas vielu.

Lielais latviešu valodnieks prof. Dr. Jānis Endzelīns šo vārd-

nīcu ir atzinis par racionāli sastādītu.

Dr. P. Stroda vadībā izstrādātā ortogrāfija un viņa sastādītā

vārdnīca arī izbeidza līdzšinējās dažādības un meklējumus dia-

lekta rakstības jautājumos. Nākamā latgaļu gramatika un pa-

reizrakstības vārdnīca iznāca tikai 1973. gadā, pie tam ārze-

mēs. To bija sagatavojuši M. Bukšs un Juris Placinskis.

Dr. P. Strods darbojās arī Rīgas arhibīskapa izraudzītajā

komisijā katoļu lūgšanu tekstu latviskošanai, un šī darba re-

zultātā radās 1933. gadā viņa sakārtotā lūgšanu grāmatiņa Svā-

to Goda Dovona, kas savas popularitātes dēļ gada laikā pie-
redzēja trīs izdevumus.

Dr. P. Stroda sarakstīto Katoļu ticeibas katehismu, kas iznāca

1934. gadā un otrā izdevumā 1939. gadā, Rīgas arhibīskaps iz-

sludināja par arhidiēcēzes oficiālo katehismu.

lecienītas bija arī citas dievkalpojumiem un tautas garīgai
lasīšanai domātās P. Stroda grāmatas — Novenna Svāts Jezupa
gūdam, Novenna Dīva Svāto Gora gūdam un Vvsusvātokos

Jēzus Sirds intronizacija. Dr. P. Strods arī bija 1938. gadā iz-

dotā plašā garīgu dziesmu krājuma Musica sacra virsredaktors.

Reliģiski filozofiskās domas laukā Dr. P. Strods jau 1922. gadā

publicēja grāmatu Patīseibas meklātojim, 1936. gadā deva po-

pulāri zinātnisku darbu Kas ir pasaule? un monogrāfiju par

lielajiem katoļu Baznīcas filozofiem Sv. Augustīnu un sv. Ak-

vinas Tomu un vainagu savam līdzšinējam darbam šinī vir-

zienā uzlika 1938. gadā ar katoļu ticības apoloģētiku Kāpēc

jātic?, kas jau 1940. gadā iznāca otrā izdevumā.

Par šo Dr. P. Stroda apoloģētiku prof. Dr. Pauls Jurevičs ir

teicis: «Ontoloģijā, bet reizē arī dabas un reliģijas filozofijā
ietveras arī profesora Pētera Stroda plašais darbs Kāpēc jātic?,
kas aptver gandrīz visus realitātes novadus un sarakstīts ar

lielu erudīciju, ņemot vērā arī jaunākos zinātnes atzinumus,

pie kam darba nolūks ir sniegt katoļu ticības apoloģētiku.»
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Grāmatu Kāpēc jātic? 1939. gadā uz Latvijas Universitātes

priekšlikumu godalgoja Kultūras fonda dome.

Dr. P. Stroda apcerējumi par sv. Augustīnu un sv. Akvinas

Tomu atrada vietu arī prof. Dr. Aleksandra Dauges rediģētajā
izdevumā Lielas personības.

Bagāts reliģiski filozofiskās domas klāsts atrodams arī Dr.

P. Stroda pirmšķirīgajā monogrāfijā par pāvestu Piju XI, kas

pirmo reizi izdota 1929. gadā latgaļu dialektā un 1939. gadā

paplašinātā veidā vidusdialektā. Par grāmatas pirmo izdevumu

pāvests Pijs XI autoram ir devis speciālu svētību.

Atzīmējams arī fakts, ka Dr. P. Strods ir uzrakstījis Latgales
skatuvēm trīs lugas. Viena no tām — piecu cēlienu drāma

Dzeives viļņās — publicēta 1926. gadā atsevišķā izdevumā, bet

pārējās — joks vienā cēlienā Aizdzereibas (1924) un divu cē-

lienu luga Povuleņš (1928) — meklējamas Zīdūņa slejās. Savā

laikā tās tautā atrada dzīvu atsaucību un piedzīvoja izrādes uz

daudzām latgaļu skatuvēm, sevišķi drāma Dzeives viļņūs.
Grūti ir iedomāties Latgales rakstus bez prelāta Staņislava

Vaikuļa vārda.

St. Vaikulis Latgalei bija pazīstams ne tikai ar skolām do-

mātās Dr. Šustera Pylnas svātas vēstures tulkojumu, 1922. gadā

publicēto lūgšanu un dziesmu grāmatu katoļiem Gūds Dīvām,

kā arī lūgšanu un dziesmu grāmatu Uz augšu sirdis!, kas pirmo
reizi parādījās 1934. gadā un pēc tam 1936. gadā un 1939.

gadā, un 1931. gadā tautai nodoto brošūru Vai kristeigo ti-

ceiba izaveidojuse nu pogonu religijom, bet arī ar ļoti daudzām

nozīmīgām publikācijām periodikā. Viņš jau bija cītīgi līdz-

darbojies K. Skrindas vadītajā Dryvā un Latvijas brīvvalsts

periodā nepārtraukti rakstīja katoļu laikrakstā Latgolas Vords,
žurnālos Zīdūnis, Katoļu Dzeive, Draugs, Sauleite, Latgolas
zemnīku kalendārā un pa reizei citos izdevumos. St. Vaikulis

ir parādījis sevi par nepārspējamu talantu ne tikai latgaļu, bet

arī pārējās Latvijas publicistu vidū.

M. Apelis savā literatūras vēsturē, runādams ar latgaļu kri-

tiku un literatūras pētīšanu, kā pirmo min. St. Vaikuli un saka:

«Bkgs S. Vaikulis (Susejs) sniedzis atsauksmes par vairākām

atsevišķos izdevumos izgājušām grāmatām daiļliteratūrā, ne-

saudzīgi graizīdams jaunu rakstnieku kļūdas un norādīdams

pareizu ceļu turpmākai darbībai.» (M. Apeļs — Latgalīšu lite-

ratūras vēsture, Rēzeknē 1935. g., 87. lpp.).

Arī nodaļā par latgaļu publicistiku M. Apelis kā pirmo no-

sauc St. Vaikuļa vārdu: «Staņislavs Vaikulis (pseid. D. Kibeļ-
nīks v. c.) viens no ražīgākiem latgaliešu publicistiem. Viņa
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ievadraksti Latgolas Vordā ... saista lasītāju uzmanību ...»

(Turpat, 89. lpp.)

Savkārt V. Mundurs-Skuja prelātam St. Vaikulim veltī šādus

vārdus: «Starp mūsu nopietnajiem publicistiem pirmā vieta

bez šaubām pienākas prelātam Staņislavam Vaikulim... Pirmā

kārtā jāmin viņa garīgie raksti, kas domāti tautai, tāpēc sa-

rakstīti vienkāršā, viegli saprotamā veidā; dažos parādās arī

zinātniska pieeja... Kā politisks rakstnieks S. V. ar lielu at-

jautību cīnījies par katoļu un Latgales interesēm. Te viņa spē-

jas izkoptas līdz pilnībai. levērojamas arī S. V. kritikas un

recenzijas — ne bez pamata S. V. atzīst par labāko latgaliešu

kritiķi. Daudzpusīgajā V. publicista darbā kā galvenās pazī-

mes minamas — plašas un pamatīgas zināšanas, lietišķums,

objektivitāte un loģisks, pārliecinošs un atjautīgs rakstības

veids. Viņš neglaimo, bet raksta taisni un skaidri...» (V. Sku-

ja — Latgolas rakstnīki vaļsts 20 pastovēšonas gadūs, Zīdūnis,

1938. g. Nr. 11.).

Vēl pilnīgāk St. Vaikuļa literāro darbību raksturo latgaļu

bibliogrāfa priestera Viktora Terenkeviča vārdi: «Svešvalodu

pārzināšana, ceļojumi pa ārzemēm, plaša erudīcija, dzīves pie-
redze un spēcīgs, visu analizējošais prāts, kas vienmēr urbjas
līdz lietas būtības pamatiem, prelāta Vaikuļa personību un

viņa literāros darbus ir pacēlis grūti sasniedzamos augstumos.

Sevišķi liela nozīme ir dekāna Vaikuļa literatūras kritikas

darbiem, kas ir ievietoti katoļu periodikā un kur viņš ir snie-

dzis atsauksmes gan par latgaļu un vidusdialektā izgājušām

grāmatām, gan par periodiskā presē parādījušamies rakstiem.

Šinīs darbos dekāns Vaikulis tiešām ir nesaudzīgs rakstnieku

kļūdu aizrādīšanā, bet viņa aizrādījumi, sevišķi tas sakāms par

labas gribas rakstniekiem iesācējiem, nekad nav atbaidoši. Viņš

neapmierinās ar kļūdu aizrādīšanu vien, bet gan vienmēr pa-
rāda katram labu izeju un ceļu turpmākam darbam...

Dziļi pēc satura ir arī dek. Vaikuļa raksti par sabiedriskās

sadzīves izveidošanas jautājumiem, par likumiem un likumu

izdošanas pamatiem.
Daudzi no Latgolas Vorda ievadrakstiem pieder dekāna Vai-

kuļa spalvai. Šinīs rakstos viņš polemizē ar kreisā virziena avī-

zēm un sevišķi nesaudzīgs ir pret sociālismu un bezdievību.

Savos reliģioza satura rakstos, kas pa lielākai daļai ir apolo-

ģētiska un didaktiska rakstura, dekāns Vaikulis ar nepārspē-

jamu argumentāciju atspēko visus Kristus mācībai darītos pār-
metumus un pierāda katoļu ticības absolūto patiesīgumu.»
(V. Terenkevičs — Goreigs satura gromotas (izdūtas nu 1920.
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leidz 1940. g.) r
Rokstu krājums latgaļu drukas aizlīguma atceļ-

šonas 40 godu atcerei, Daugavpilī 1944. g.)
Arī M. Bukšs atzīst, ka St. Vaikulim publicistikā ir «bijis spe-

ciāls talants... Viņa stils ir gleznains, doma skaidra, valoda

dinamiska, kas sit kā ar veseri. Būdams ļoti izglītots un seko-

dams ārzemju modernajai publicistikai, kas tā laika Latvijā

bija diezgan pagrūta lieta, viņš bija izveidojies par labāko ār-

zemju politikas apstākļu raksturotāju un spēcīgu iekšpolitisko

parādību kritiķi.

Literatūras kritikā S. Vaikuļa nopelns bija tas, ka viņš inte-

resējās nevien par māksliniecisko pusi, bet labi prata sare-

dzēt dažādu parādību iezīmes, attīstību un virzienu. Te viņa
kritikas bija kā pērkona dārdiens...» (M. Bukšs — Latgaļu
literatūras vēsture, 1957. g., 503.—504. lpp.)

St. Vaikulis pirmais latgaļu literatūrā vērsās pret pašapmie-
rinātību un seklumu, un tieši viņam pienākas lielākā pateicība
par to, ka latgaļu literatūrā un tās kritikā jau ar 1928. gadu
bija vērojama vēršanās ne tikai plašumā, bet arī dziļumā.

Ja arī kāds autors aizvainotā pašlepnumā ir pateicis, ka par
tādiem kritiķiem kā St. Vaikulis un viņam līdzīgi negribot ru-

nāt, jo tie laupījuši «visu sajūsmu un iedvesmu uz literāru

darbu,» (Step. Seiļs — Jaunī deigli 11, Rēzeknē 1938. g.( 119.

lpp.), tad tas tikai liecina par St. Vaikuļa vārdu iedarbīgumu.
Daža toreizējā autora aiziešana no literatūras nenodarīja ne-

kāda ļaunuma ne pašam rakstītājam, ne latgaļu literatūrai, jo
aizgāja tikai viens otrs no tādiem, kam nebija spēju vai gribas
celt savu darbu kvalitāti.

St. Vaikulim arī pienākas pirmā rakstnieku cēliena sarīko-

tāja gods Latgalē.

Ļoti ražīgs Latvijas brīvvalsts laikā bija prāvests Pēteris Ap-
šinīks (dzimis 1887. gadā, pēc 1941. gada 13. jūnija viņa lik-

tenis tautai nezināms).

Viņš tāpat kā St. Vaikulis literāro darbu bija sācis K. Skrin-

das Dryvā un Latvijas brīvvalsts periodā publicējās gan
periodikā, gan atsevišķos izdevumos.

1924./25. gadā P. Apšinīks rediģēja, izdeva un gandrīz viens

pats arī aizpildīja garīgu mēnešrakstu Kristus Karūgs. P. Ap-
šinīks ar šo mēnešrakstu bija domājis nostiprināt tautā ticības

izpratni un tikumību un šim nolūkam kalpoja viņa paša apce-
rējumi par dažādiem reliģijas un morāles jautājumiem, didak-

tiska rakstura stāsti un dzejoļi. Lai arī Kristus Karūga mūžs

bija tikai vienu gadu ilgs, tomēr tas tautai ir devis daudz vēr-

tīga materiāla pārdomām un savas dzīves veidošanai.
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Atsevišķās grāmatās, kas galvenā kārtā ir paša autora izdo-

tas, P. Apšinlkam ir gan garīgas dziesmas, gan meditācijas un

ticības mācības programmas viela skolām, gan stāsti, dzejoli un

lugas.
Lai arī P. Apšinīka darbos daudzkārt pavīd sasteigtības pa-

zīmes un pienācīgas vērības trūkums attiecībā uz darbu formu,

tomēr viņa devuma saturs un reliģiskie motīvi atrada tautā

piekrišanu un, dabīgi, veica lielu audzināšanas darbu. Daudzas

P. Apšinīka apstrādātās vai sacerētās dziesmas ātri iesakņojās
tautā un skanēja Latgales baznīcās, un viņa lugas, starp kurām

ir gan komēdijas, gan drāmas, gan traģēdijas, atrada sev vietu

uz Latgales skatuvēm. P. Apšinīks ir nodevis tautai veselas 17

lugas.
Līdz pašām mūža beigām Latgales rakstu druvā strādāja arī

sirmais mons. N. Rancāns.

N. Rancānam šinī laikā blakus vairākām garīga satura grā-
matām un skolu rokasgrāmatām radās Ceļojums pa Latgolu ar

10 interesantiem, humora pilniem stāstiem, Kungs Tvardov-

skis — leģenda par Fausta tipa cilvēku, kas atstāstīta pēc poļu
avotiem un pirms izdošanas grāmatā publicēta žurnālā Zīdū-

nis, un Aglvunas ģimnāzijas septeņu godu darbeibas porskots.
Bez tam Latgolas zemnīku kalendāra gadugājumos publicēta

N. Rancāna humoristisku stāstu sērija par Miķeli, kā arī

smieklu stāstiņi, Ļaužu gudreiba un Vēstule nu eļnes. Šie atjau-
tīgi uzrakstītie N. Rancāna stāsti tautā bija ieguvuši lielu po-

pularitāti, jo tanīs tauta ieraudzīja pati savu valodu un dzīvi.

Zinātniska nozīme ir N. Rancāna darbam Ordeņu pīminekli
Latvijā, kas 1928. gadā publicēts katoļu inteliģences žurnālā

Draugs.
Daudzi N. Rancāna darbi palika nepublicēti izdevēja trū-

kuma dēļ.
Liels ir N. Rancāna veikums šinī periodā arī folkloras krā-

šanas darbā.

N. Rancāns ar savām 150 pasakām, kas gan lielāko tiesu sa-

vāktas ar skolēnu palīdzību, ir kļuvis par otro čaklāko Latgales

pasaku vācēju. Viņu pārspēj vienīgi Vera Zaharska, kas prof.
Dr. Pētera Šmita lielajam krājumam Latviešu pasakas un tei-

kas (1925—1938) ir nodevusi 190 pasakas. N. Rancāns ir sa-

vācis arī krietnu tautasdziesmu krājumu. Pateicoties N. Ran-

cāna ierosmei, viņa vadītā Aglonas ģimnāzija bija kļuvusi par

čaklāko folkloras krājēju citu Latvijas skolu vidū, bet, kad

N. Rancāns aizgāja uz Rēzeknes skolotāju institūtu, Aglonas
ģimnāzija pamazām sāka atkāpties un čaklākā folkloras krājēja
godu ap 1933. gadu jau ieguva Rēzeknes skolotāju institūts
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(Viktors Vonogs — Folkloras krojēji Latgolā, Olūts Nr. 1.,
1943. g.).

Kad trīsdesmito gadu sakuma Latgales rakstnieku un žur-

nālistu aprindās radās doma dibināt savu rakstnieku un žurnā-

listu biedrību, lai ar to veicinātu latgaļu rakstniecības un žur-

nālistikas plauksmi, latgaļu dialekta izkopšanu, kā arī rūpētos
par savu biedru tiesisko un materiālo stāvokli, N. Rancāna

vārds bija pirmais starp šīs biedrības statūtu parakstītājiem

(Latgalīšu rakstnīku un žurnālistu bīdreibas statūti, Latgolas
Skola, 1932. g. Nr. 5—6.). Tas tikai liecina, cik tuvi N. Rancā-

nam bijaLatgales rakstu likteņi.

Līdz mūža beigām neizlaida rakstāmspalvu no rokas arī Fran-

cis Trasuns.

Bez savas ābeces, gramatikas, lasāmās grāmatas un publi-
kācijām latgaļu laikrakstos Fr. Trasuns 1924. gadā nodeva

lasītājiem atsevišķā izdevumā savas Fabulas un sarakstīja trīs

cēlienu drāmu Nūgrvmušo pile, kas izdota jau pēc autora

nāves — 1928. gadā.

Pats Fr. Trasuns sava fābulu izdevuma ievada vārdā raksta:

«Es sacīšu atklāti, ka nekad nav bijis mans nodoms nodarboties

ar daiļliteratūru, un sevišķi ar poēziju un fābulām. Visu manu

laiku, kas man atlika no amata darīšanām, man aizņēma sīki po-

pulāri rakstiņi, žurnālistika un sabiedriskie darbi. Mana kar-

stā vēlēšanāsbija pacelt Latgales zemnieku garīgi un materiāli,

radīt Latgalē vajadzīgus inteliģentus spēkus un apvienot lat-

viešu tautu vienā organismā, neārdot tās īpatnības, un iekarot

tautai brīvību. Par patiesu poētu nekad sevi neskaitīju un ne-

skaitu
...

Bet pēdējo laiku virziens latviešu daiļliteratūrā, se-

višķi poēzijā, mani stipri neapmierināja. Daži neaicināti poēti,
bez poēzijas dāvanām un dzīvā gara, kaldina visādas «peršas»
bez satura un formas

. . .
Bez tā man gadījās bieži vien redzēt,

ka baltieši latvieši šaipa zobus par latgaliešiem, vaicādami: «kur

tad jūsu literatūra.» Tas mani pamudināja ķerties pie fābulām,
lai parādīt, ka, jatik latgaliešiem būs laiks un griba, tad ari viņi
mācēs izlaist pasaulē ne sliktākas «ziņģes un peršas». Tad es gri-
bēju vēl pierādīt, ka mūsu valoda ir diezgan bagāta ar vār-

diem un formām, lai mēs varētu iztikt bez vārdu un formu sa-

grozīšanas. Tipus man deva pēdējo laiku politiskas un sabied-

riskas personas, kuru darbība tā ir prasījās, lai to uzmestu uz

papīra.»

Tā rezultātā Fr. Trasuns nodeva lasītājiem 48 fābulas un ar

tām atjautīgā formā un tēliem bagātā valodā deva labu sava

laika dzīves atspulgu un tās vērtējumu, reizē parādīdams sevi
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par izcilu fābulas meistaru. Ar savu fabulu izdevumu Fr. Tra-

suns kļuva par otru labāko latviešu fābulistu pēc Pērsieša

(1862—1901). No latgaļu vidus Fr. Trasunam šinī ziņā līdzvēr-

tīgs spēks radās tikai pēc daudziem gadiem vispusīgi apdāvi-
nātā literāta N. Trepšas-Neikšanīša personā ar 1943. gadā pub-
licēto fābulu krājumu Dundurs skudru pvuznī un atsevišķām
fābulām toreizējā rakstu krājuma Olūts numuros.

Arī par savu drāmu Fr. Trasuns saka, ka to rakstījis tikai

tāpēc, lai latgaļiem būtu kaut kas no daiļliteratūras: «lai citi

nebadītu viņiem ar pirkstiem acīs; lai nebūtuvajadzīgs rakņā-
ties pa šādām tādām ludziņām, kuru saturs maz piemērots lat-

galiešu dzīvei un garam.» (Francis Trasuns — Nūgrvmušo pile,
1928. g., 3. lpp.)

Fr. Trasuns, izmantodams tautas teiku, drāmā saistītā valodā

rāda simbolos Latgales atbrīvošanos no svešām varāmun ap-

vienošanos vienā valstī ar pārējiem latviešiem. Lai gan drāmai

ir savi trūkumi, tomēr latgaļu drāmatiskajā literatūrā tai pa-

liek sava neatņemama vieta.

Vēl no Latgales garīdznieku vidus šinī laikā drāmatiskai

literatūrai ir pievērsušies — Dr. B. Vaļpitrs-Tolivaļds, J. Kaz-

lass-Ozeits, Julijans Vaivods-Olūts, Jāzeps Pudāns, Ignats
Deksnis un citi. Sevišķu atsaucību tautā ir guvušas Dr. B. Val-

pitra komēdijas.

No latgaļu 74 lielākiem vai mazākiem drāmatiskiem sacerē-

jumiem, kas publicēti līdz 1944. gadam, 42 ir devuši garīdz-
nieki. Vienam pašam P. Apšinīkam ir publicētas 17 lugas, Dr.

B. Vaļpitram — 7, J. Kazlasam —5. Kaut arī neviena no šo

autoru lugām neizceļas ar sevišķu mākslas vērtību, bet, ievēro-

jot to, ka drāma vispāri latgaļu literātiem bija sāpju bērns,

garīdznieku devumu šinī nozarē nedrīkst novērtēt par zemu.

Viņi ir saklausījuši tautas, sevišķi jaunatnes prasību pēc savai

attīstībai un spējām piemērotām lugām un ir mēģinājuši šo

prasību apmierināt.

Dr. Aloizijs Broks (dzim. 1898. gadā, 1942. gadā vācu varas

apcietināts un Latgalei pazudis bez vēsts), ko M. Bukšs raksturo

kā vienmēr «skrejošu» darbinieku, vienmēr aizņemtu, lietišķu

un mazrunīgu (M. Bukšs — Latgaļu literatūras vēsture, 1957. g.,

514. lpp.), ir veicis lielu un atbildīgu darbu, pirmais pārtulko-
dams latgaļu dialektā no grieķu oriģināla visus Jaunās Derības

Svētos Rakstus. Tulkojuma pirmā daļa — Kristus Evaņģēlijs

un Apustuļu darbi iznāca 1933. gadā, otra daļa — Apustuļu
vēstules un apokalipsis — 1937. gadā. Abām grāmatām ievadā

doti īsi paskaidrojumi par Svēto Rakstu sarakstīšanas laiku un
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autoriem un tekstā grūtāk izprotamām vietām sniegti komen-

tāri. Labaarī tulkojuma valoda. Abas grāmatas iznākušas glītā

ārējā noformējumā paša tulkotāja izdevumā.

1934. gadā pie tautas nonāca Dr. A. Broka tulkotais un izdo-

tais Paleigs ticeigūs dvēselēm vai Lvugšonas par nūmvruša-

jim.
Dr. A. Broks Latgalei ir pazīstams arī kā žurnālu Draugs

un Zīdūnis redaktors un vairāku reliģiski didaktisku rakstu

autors šinīs izdevumos.

Draugs, kas dēvējās par žurnālu latviešu inteliģencei, iznāca

pa diviem mēnešiem reizi no 1928. gada līdz 1931. gada otrai

pusei Latviešu katoļu skolotāju biedrības izdevumā. Lai gan

Drauga mūžs ir bijis samērā īss un iznākušas tikai 18 burtnī-

cas, tomēr tam Latgales rakstu vēsturē pienākas redzama vieta.
Žurnāla mērķi labi izteikti paša pirmā numura ievada vārdos,

proti: «... tautas druva ir tik plaša, un dzīve arvien uzstāda

jaunas prasības tik lielos apmēros, ka pastāvošiem žurnāliem

un avīzēm nav iespējams tos atrisināt. Sakarā ar to daudzēji
vaicājumi paliek neatrisināti un prasības neapmierinātas. Bet

tas tautai svētības nenes.

... Latvijas katoļu skolotāju organizācija nolēma izdot žur-

nālu Draugs, kas, stāvēdams ārpus politikas, varētu objektīvi
apgaismot aktīvākos reliģiskās un sabiedriskās dzīves vaicā-

jumus. Tātad Drauga klajā nākšana nav nekas cits, kā plašāku
inteliģences aprindu gribas izpildīšana, un tāpēc Draugs grib
būt par īstu draugu ikvienam apzinīgākam latviešu tautas dē-

lam un meitai un draudzīgi atsaukties uz ikviena vajadzībām.»
Šinī nolūkā Draugā visu laiku galvenā vērība ir veltīta ap-

cerējumiem par reliģiski ētiskiem, audzināšanas, sabiedriskās

dzīves, dabaszinātņu, filozofijas un arī vēstures jautājumiem.

Apcerējumus galvenā kārtā ir devuši speciālisti attiecīgos jau-

tājumos, tāpēc tie arvien izceļas ar loģisku domu un lietpratīgu
tās izklāstījumu. Sevišķi augstvērtīgs ir dek. St. Vaikuļa de-

vums.

Beletristikai žurnālā maz vietas — pāris lugas un kads stās-

tiņš; dzejoļu nav nemaz. Tas arī pilnīgi loģiski, jo daiļliteratū-
rai bija vieta citos izdevumos, piemēram, Zīdunī, un bez tam

Latgalei toreiz vēl trūka tādu literātu, kas spētu Draugā dot ap-

cerējumu nopietnībai atbilstošus daiļdarbus.

Starp Drauga līdzstrādniekiem no garīdznieku puses bija pats

Dr. A. Broks, prof. Dr. P. Strods, dek. St. Vaikulis, mons.

N. Rancāns, Jāzeps Pudāns, Dominiks Makejonoks, Staņislavs

Škutāns, Staņislavs Zeps. No pasaulīgās inteliģences puses vis-

aktīvākā bija rakstniece Naaizmērstule.
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Ar 1931. gadu Dr. A. Broks pārņēma no sava novadnieka

Dr. P. Stroda Zīdūņa vadību, bet, kā M. Bukšs saka, Zīdūnis

bija daiļliteratūras žurnāls, un Dr. A. Broks, būdams sauss zi-

nātnieks, šāda izdevuma rediģēšanai nebija īsti piemērots, tāpēc

pats jutās laimīgs, kad 1933. gadā Zīdūņa rediģēšanu va-

rēja nodot Dr. iur. can. Antonam Zuromskam (dzim. 1904)

(M. Bukšs — Latgaļu literatūras vēsture, 1957. g., 517. lpp.).
Tomēr nevar noklusēt faktu, ka Dr. A. Broka laikā bija se-

višķa izdevība Zīdūnī līdzdarboties Aglonas ģimnāzijas au-

dzēkņiem un vislielāko rosmi un arī veiksmi no viņiem tanī

parādīja nākamais nopietnais latgaļu rakstu pētnieks un stāst-

nieks Viktors Mundurs.

Aktīvi šinī laikā Zīdūnī līdzdarbojās arī rakstniece Naaiz-

mērstule.

Dr. A. Zuromskis, kas līdz tam bija cītīgi līdzdarbojies žur-

nālā KatSļu Dzeive, daudz domāja par preses ārējo izskatu,

tāpēc viņa vadības laikā Zīdūnis bija īsti moderna izskata ba-

gātīgi ilustrēts izdevums. Plašs bija arī žurnāla līdzstrādnieku

pulks. Tomēr Zīdūņa izdevējai Latgaļu katoļu kultūras centrā-

lajai biedrībai šādu krāšņu izdevuma ārējo izskatu saglabāt

bija grūti, tāpēc, kad Zīdūņa vadību ar 1936. gadu pārņēma

prof. Dr. theol. Pēteris Laurinovičs (1902 —1949), žurnālam bija

jāatgriežas pie ļoti vienkārša ārējā izskata un 1937. gadā pat
jāsamazina formāts. Zīdūņa atdzimšana sākās ar 1938. gadu,
kad gādību par izdevumu uzņēmās toreizējais izglītības minis-

tra biedrs mons. J. Camanis un žurnāla redakcija varēja lasītā-

jiem ziņot, ka viņu «īstais gara draugs, vecākais latgaļu žurnāls

gara kultūrai Zīdūnis uzsāk savu astoņpadsmito iznākšanas

gadu. Atkal mainās Zīdūņa ārējā seja un lielums un jāpriecā-

jas, ka uz labo pusi.
Savu līdzdarbību šī gada Zīdūnī apsolījuši visi redzamākie

latgaļu rakstnieki, dzejnieki, zinātnieki un publicisti, kā arī

daži citi Latvijas gara kultūras darbinieki.. .
Žurnālu rediģēs prof. Dr. P. Laurinovičs, bet redakcijā pie-

aicināti arī citi latgaļu rakstniecības darbinieki.

Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad Zīdūnis sagādās saviem

lasītājiem patīkamu pārsteigumu kā satuia, tā arī ārējā izskata

ziņā.»

1935. gada septembrī Dr. A. Zuromskis, kļuvis par laikraksta

Latgolas Vords izdevēju un atbildīgo redaktoru, arī šim izde-

vumam deva jaunu, pievilcīgāku ārējo izskatu un rūpējās par
lielāku satura dažādību.

Kad 1936. gada septembrī Vatikānā notika otrais starptautis-
kais katoļu preses kongress, tanī Latvijas katoļu presi pārstā-
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vēja redaktors prof. Dr. A. Zuromskis ar savu tuvāko palīgu
redakcijas darbā rakstnieku un dzejnieku Aleksandru Ancānu.

Vienlaikus Romā notika arī vispasaules katoļu preses izstāde,
kurā Latgolas Vērda redakcija bija noorganizējusi Latvijas
stendu.

Dr. A. Zuromskis kopā ar AI. Ancānu ari rediģēja Latgolas
katoļu-zemnīku kalendāru 1936. gadam un 1937. gadam, tam

piešķirot jaunu izskatu un citādu saturu.

Ar 1937. gada 1. jūliju Dr. A. Zuromskis Latgolas Vorda re-

dakciju un izdevniecību nodeva priesterim H. Trūpam.

Jāpiebilst, ka Dr. A. Zuromskis, vadīdams Zīdūni un Latgo-
las Vērdu, arī pats daudz rakstīja šinīs izdevumos. Atsevišķā
izdevumā viņam ir jauks sv. Padovas Antona dzīves apraksts.

Dr. A. Zuromskis bija arī Latvijas preses biedrības biedrs.

Visvairāk tautā izplatīts un iecienīts bija reliģiozi sabied-

riskais ilustrētais mēnešraksts Katoļu Dzeive, kas sāka iznākt

1926. gadā prof. mons. D. Jaudzema redakcijā un izdevumā,
bet ar 1929. gadu iznāca mag. theol. Aleksandra Novicka (dzim.
1888) vadībā. 1936. gadā gan par redaktoru un izdevēju sāka

parakstīties Dr. P. Laurinovičs, bet mēnešraksta faktiskā vadība

visu laiku atradās prof. A. Novicka rokās.

Mēnešraksts Kātoju Dzeive populārā veidā lasītājiem skaid-

roja ticības un morāles jautājumus un sniedza ziņas un apska-
tus par reliģisko dzīvi Latvijas katoļu draudzēs un ārzemēs,

daudzkārt publicējot materiālus arī par Latvijas atsevišķu
draudžu vēsturi un svarīgākiem kulturāliem pasākumiem. Tā-

pat mēnešrakstā bija vieta dažādiem pamācošiem piemēriem,
stūrītim bērniem, puslapa atpūtai utt. Pie mēnešraksta galvenā
kārtā līdzdarbojās garīdznieki un garīgā semināra audzēkņi.

Labākais devums no viņiem — bīskapam Jāzepam Rancānam,
St. Vaikulim, Dr. J. Miglinīkam, A. Novickam, Jāzepam Pudā-

nam, Dr. A. Zuromskim, Kazimiram Vilnim, Staņislavam La-

dusānam, Pāvilam Bečam, Staņislavam Škutānam, Staņislavam

Gendelim un citiem. No pasaulīgajiem cilvēkiem aktīvi līdz-

darbojās mag. phil. L. Latkovskis, Naaizmērstule un Agnese
Gari-Jone.

Par Katoļu Dzeives popularitātes pakāpenisku pieaugumu
tautā liecina fakts, ka 1928. gada beigās mēnešraksts ir iznā-

cis 2600 eksemplāros, bet 1929. gadā jau 6000 eksemplāros, no

1935. gada līdz 1939. gadam 9500 eksemplāros un 1940. gadā
jau 11 000 eksemplāru (Agnese Gari-Jone — Mēnešroksta Kato-

ļu Dzeive eiss apskots, Rokstu krējums latgaļu drukas aizlīgu-
ma atceļšonas 40 godu atcerei, Daugavpilī 1944. g.).
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Katoļu Dzeives gaitas pārtrauca 1940. gada politiskas pār-

vērtības.

Latvijas Baznīcas vēstures jomā iekļaujas A. Novicka sa-

kārtotās vēsturiskās piezīmes Aglyuna, ko lasītāji saņēma

1929. gadā, un sakarā ar arhidiēcēzes garīgā semināra 10 gadu

jubileju 1930. gadā glīti noformētā brošūra Goreigais seminārs

un paaicynojums.
Vēstures jautājumiem ir pievērsušies arī daži citi garīdz-

nieki.

Bīskapam J. Rancānam (1886—1969) blakus dažādiem apce-

rējumiem par reliģijas un morāles tematiem, kas publicēti gan

Dryvā, gan pēc tam Latgolas Vordā, Katoļu Dzeivē, Zīdūnī,

Sauleitē, Gaismā un katoļu kalendāros, bija arī pētījumi par

Latvijas katoļu Baznīcas vēsturi un katru gadu Latgolas zem-

nīku kalendārā (beigās saucās Katoļu kalendārs) interesanti

apskati par svarīgākajiem notikumiem Latvijas katoļu Baznī-

cas dzīvē.

Atsevišķos izdevumos J. Rancānam ir 1920. gadā publicētais
darbs Reigas veiskupija un jos veiskupi un 1939. gadā Latvijas
Universitātes Rakstu Romas katoļu teoloģijas fakultātes sērijas

pirmais sējums par bīskapu K. Šembeka (1715) un J. D. Puzinas

(1749) relācijām Svētajam Krēslam par Livonijas un Piltenes

baznīcu stāvokli, kur, starp citu, ir ziņas par Daugavpils, Lu-

dzas, Rēzeknes, Līvānu, Asūnes, Viļakas, Indras, Krāslavas,

Dagdas, Feimaņu, Rušonas, Preiļu, Aulejas, Izvaltas, Kaunatas,

Pasienes, Aglonas un Viļakas draudzēm attiecīgajā laika pe-
riodā. — Relāciju rokraksti atrasti Jelgavas katoļu baznīcas

arhīvā. J. Rancāns bija arī Latvijas vēstures institūta loceklis.

Prof. Dr. P. Laurinovičam paša vadītajā Zīdūnī ir zinātnisks

pētījums par kristticības pirmsākumiem Latvijā, un atsevišķā
izdevumā viņam ir skolām domāta Kristeigos Bazneicas vēs-

ture ar interesantām, kaut konspektīvām ziņām par Latviju.
Grāmata pirmo reizi izdota 1937. gadā un atkārtotā izdevu-

mā — 1939. gadā.
Priesterim Jānim Jedušam atsevišķā izdevumā ir Vēsturisks

porskots par Leivonu mīsta un pogosta dzeivi un periodikā ap-

cerējumi par Viļakas vēsturi.

Vēl vēstures jautājumus, kam sakars ar Latgali, ir skāruši

N. Rancāns, Dr. P. Strods, H. Trūps un arī citi garīdznieki.
Šinī sakarībā nedrīkst aizmirst holandieša prof. Dr. Jāzepa

Kleijntjensa S. J. plašo materiālu kopojumu Latvijas vēstures

avoti jezuītu ordeņa arhīvos. Darba I daļa izdota 1940. gadā,
II daļa — 1941. gadā. Dokumenti šim izdevumam vākti Centrā-

lajā jezuītu ordeņa arhīvā un citos Romas arhīvos, kā arī ar-
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hīvos Minhenē, Briselē, Latvijas valsts arhīvā, Pilsētas vēstures

arhīvā Rīgā un daudzās citās vietās.

Gandrīz vienmēr zināmā garīdznieku vadībā ir atradies ve-

cākais un nopietnākais Latvijas brīvvalsts perioda latgaļu laik-

raksts Latgolas Vords, kaut oficiāli par tā redaktoriem līdz

1926. gadam un no 1929. gada jūlija līdz 1933. gada maijam
skaitījās pasaulīgi cilvēki.

Šis laikraksts savas gaitas sāka jau 1919. gadā 31. jūlijā kā

toreizējās Tautas Padomes Latgales frakcijas oficiozs, bet jau
1920. gadā kļuva par Latgales kristīgo zemnieku savienības

(vēlāk partijas) orgānu. Pēc politisko partiju likvidēšanas Lat-

golas Vords dēvējās par katoļu laikrakstu un kā tāds, atbrīvo-

jies no politiskās propagandas, deva ievadrakstus un plašākus
apcerējumus par sabiedriskiem, kultūras, literatūras, vēstures

un reliģiski ētiskiem jautājumiem, kā arī informāciju par val-

dības darbību, ziņas par katoļu dzīvi Latvijā un ārzemēs, pa-
domus lauksaimniecībā, stāstus, feļetonus un dzejoļus, kores-

pondences no vietām un pārskatus par pasaules notikumiem.

Laikrakstā šinī laikā vairāk vai mazāk aktīvi līdzdarbojās gan-
drīz visi labākie latgaļu žurnālisti un rakstnieki, sevišķi par
redaktoriem strādājot Dr. A. Zuromskam un H. Trūpam.

Latgolas Vsrds ir domājis arī par savu līdzstrādnieku un

korespondentu kadru sagatavošanu un apmācīšanu. Šinī nolūkā

laikraksta redakcija 1939. gada beigās Rēzeknē rīkoja līdz-

strādnieku konferenci. Tanī piedalījās apmēram 80 personas.
Referātus par katoļu žurnālistikas jautājumiem nolasīja bīs-

kaps J. Rancāns, redaktors H. Trūps, publicists un valodnieks

L. Latkovskis, viceredaktors Pēteris Jakovelis un citi piere-
dzes bagāti žurnālisti. Latgaļu žurnālistikas vēsturē šāda sa-

nāksme bija pirmais gadījums.

Toreiz arī ir atskanējušas balsis par katoļu dienas laikraksta

dibināšanu. Par tāda laikraksta nepieciešamību ir izteikušies

gandrīz visi runātāji, tikai daži atzinuši, ka pagaidām nodoms

nav realizējams līdzekļu un attiecīgi sagatavotu līdzstrādnieku

kadru trūkuma dēļ. Nepieņemot šinī jautājumā nekādu noteiktu

lēmumu, sapulce tomēr atzinusi, ka jādara viss iespējamais, lai

katoļiem būtu savs dienas laikraksts. (Latgolas Vorda leidz-

strodnīku sanāksme, Zīdūnis, 1940. g. Nr. 1.).

Latgolas Vārds savas gaitas izbeidza 1940. gadā 10. augustā
kā pēdējais Latvijas brīvvalsts laikraksts.

Par laikraksta redaktoriem ilgāku vai īsāku laiku no garīdz-
niekiem ir bijuši — mons. J. Velkme, Dr. J. Miglinīks, P. Ru-

dzīts, Dr. A. Zuromskis un H. Trūps. Daudz pūļu laikraksta se-
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jas veidošanā ir ielicis arī J. Kārkle, kas ilgu laiku ir bijis
cieši saistīts ar Latgolas Vorda redakciju un līdz 1935. gadam

ne reizi bijis laikraksta faktiskais vadītājs.

Vispāri J. Kārkle ir pazīstams kā čakls novada rakstu dru-

vas kopējs. Viņš savu literāro darbību ir sācis K. Skrindas

Dryvā un Latvijas brīvvalsts laikā ir tulkojis vai sarakstījis
veselu rindu garīga satura grāmatu, sakārtojis tautā, sevišķi

jaunatnē, iecienītu lūgšanas grāmatu Teicit Kungu, kas laikā

no 1928. gada līdz 1940. gadam gājusi pie tautas sešas reizes,

sastādījis Ticeibas moceibu pamatskolas 1. un 2. klasei un

mācību grāmatu īsokums vēsturē.

No citiem garīdzniekiem Latgolas Vērdā vairāk vai mazāk

aktīvi līdzdarbojušies — prel. St. Vaikulis, par ko V. Mundurs-

Skuja saka, ka «viņš ir bijis tuvākais un iecienītākais no laik-

raksta līdzstrādniekiem, arī pazīstamākais, jo ilggadīgākam
Latgolas Vorda lasītājam vairs nevar noslēpties ne aiz kāda

pseidonima», («Latgolas Vorda» 20 godi, Zīdūnis, 1939. g. Nr.

8.), Fr. Trasuns, bīskaps J. Rancāns, mons. N. Rancāns, P. Ap-
šinīks, mons. Bernards Augustīns Kublinskis, mons. Dr.

A. Broks, Izidors Broks, Jāzeps Grišāns, Dr. P. Strods, J. Vai-

vods, kanoniks Vincents Tomašunas, prel. Alfons Pastors, Sta-

ņislavs Sikur-Kalvani, St. Ladusāns, St. Zeps un citi.

Vācu okupācijas laikā (1941 —1944) katoļu garīdznieki maz

publicējās, jo publicēšanās iespējas bija tikai Vladislava Loča

1943. gadā radītajos izdevumos Olūts un Latgolas Bolss un

Rokstu krējumā latgaļu drukas aizlīguma atcelšonas 40 godu
atcerei, tomēr vērtīgi ir bīskapu J. Rancāna un Boleslava Slos-

kāna un prel. St. Vaikuļa raksti par latgaļu rakstu vēsturi un

to nākotni, priesteru H. Trūpa un A. Tarbunasa pārskati par

latgaļu periodiskajiem izdevumiem Latvijas brīvvalsts laikā,

priestera Viktora Terenkeviča pētījumi latgaļu bibliogrāfijā,
kā arī Dr. P. Stroda apskats par latgaļu dialekta ortogrāfijas
problēmām.

Vispāri, ieskatoties latgaļu rakstos līdz 1944. gadam, ir grūti

iedomāties, cik bēdīgs stāvoklis būtu bijis Latgales latviešu

rakstu druvā, ja tās kopēju saimē nebūtu iesaistījušies pries-

teri, sākot ar jezuītu ordeņa locekļiem un mūsu atmodas iezva-

nītājiem K. Skrindu, N. Rancānu, Fr. Trasunu un beidzot ar Dr.

P. Strodu, St. Vaikuli, P. Apšinīku un citiem. Mēs nevaram

latgaļu rakstus iedomāties bez šo autoru grāmatām un publi-

cējumiem periodikā, un mēs nevaram iedomāties latgaļu rak-

stu veselīgu plauksmi bez K. Skrindas Drvvas, bez Dr. P. Stroda

nodibinātā un ilgi vadītā Zīdūņa un bez citiem Latgales garīdz-
nieku organizētajiem vai atbalstītajiem pasākumiem.
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Pareizs ir M. Bukša secinājums, ka «garīdzniecība ir gādā-
jusi gan par garīgo, gan laicīgo literatūru. Daži garīdznieki. ..
ir pat uzrādījuši diezgan teicamus rezultātus dažādos laicīgos
žanros.» (M. Bukšs — Latgaļu literatūras vēsture, 1957. g.,

542. lpp.).
Ar viņa vārdiem var teikt, ka «no vienas puses garīdznieki

ir kalpojuši tīri laicīgai rakstniecībai un no otras — arī laicīgi
rakstnieki ir kalpojuši tīri garīgai rakstniecībai.» (Turpat, 553.

lpp.)
Vienlaikus mums ir jāatzīst, ka latgaļu rakstu druva butu

bijusi daudz kuplāka, ja latgaļu inteliģences atsevišķas grupas,

sevišķi partiju laikā, nebūtu vairījušās no kopdarbības ar ga-
rīdzniecību.

Ko gan Latgalei varēja dot tādi izdevumi kā Franča Kempa
avīze Ļaužu Bolss 1922. gadā, kas apstājās ar 4—5 numuru,

Jāņa Opincāna Latgolas Sociāldemokrāts 1928. gadā ar dažiem

numuriem, Jāzepa Soikāna Latgolas Sorgs 1930. gadā ir diviem

numuriem, Eduarda Kozlovska sen. Drvva 1932. gadā ar sešiem

numuriem utt.?

Daudz labāk būtu bijis, ja šo izdevumu vadītāji nebūtu tē-

rējuši laiku un līdzekļus to organizēšanai un rediģēšanai, bet

būtu gājuši kopsolī ar kādu no pastāvošajiem nopietnākajiem
izdevumiem. Kā vienmēr, tā arī šinīs gadījumos šķelšanās ir

nesusi tikai sliktumu, ne labumu.

Pati Latgales vēsturiskā attīstība prasīja, lai latgaļu garīgā
un pasaulīgā inteliģence sadarbotos. Kā visur, tā arī latgaļu
rakstu druvā lielākais plaukums bija tieši tanīs momentos, kad

šīs divi grupas atrada kopīgu valodu. Tā tas bija K. Skrindas

Drvvas iznākšanas laikā līdz Jaunu Ziņu radīšanai un pēc tam,

tā Latvijas brīvvalsts periodā pēc politisko partiju likvidēša-

nas un sevišķi vācu okupācijas laikā sadarbībā pie VI. Loča

apgāda izdevumiem.

Ja latgaļu autoru devums literatūrā visumā bija brīvs no tā

virziena darbiem, ko apzīmējam par sēnalu literatūru, tad ari

par to Latgales lasītāji var būt pateicīgi saviem garīdzniekiem.
Kā Latgales rakstu lasītāji, tā rakstītāji bija auguši katoliskās

morāles ietekmē un sēnalu literatūras gars nebija pieņemams
ne vieniem, ne otriem.

Vārdu sakot, mums nekādā ziņā nav iespējams noliegt ka-

toļu Baznīcas ārkārtīgi lielo nozīmi latgaļu rakstu attīstībā un

otrādi — nav iespējams iedomāties latgaļu rakstu attīstību bez

katoļu garīdznieku iniciatīvas un atbalsta.
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Ap XIX gadsimta piecdesmitajiem gadiem Krišjānis Valde-

mārs ir rakstījis šādus vārdus: «Apdomājiet paši, vecie tēvi

un mātes, cik pagalam citādi bija laiki priekš 30 vai 40 gadiem.
Priekš tam, dzimtu ļaužu laikos, pa gadu simteņiem tik daudz

jūsu dzīvē nepārgrozījās kā pēdējos 30 vai 40 gados.» (Teodors
Zeiferts — Latviešu rakstniecības vēsture 11, 2. izd., Rīgā
1930. g., 13.—14. lpp.)

Diemžēl šos vārdus Kr. Valdemārs varēja teikt tikai par Vid-

zemes un Kurzemes latviešu dzīvi. Latgales latvieši no dzimt-

niecības jūga atbrīvojās tikai ar 1861. gadu, un tikai pēc dzimt-

niecības atcelšanas Latgalē varēja gaidīt saimnieciskās un gara-

dzīves augšupeju, bet arī tad saimnieciskās dzīves straujāku
attīstību bremzēja Latgalē pastāvošā šņoru sistēma un zemes

sadrumstalošana starp visiem ģimenes vīriešu kārtas locekļiem,

un garīgās dzīves plauksmei ārkārtīgi liels šķērslis bija sava

iespiesta vārda un biedrību organizēšanas aizliegums un sma-

gais pārkrievināšanas slogs.

XIX gadsimta otrā pusē, kad Vidzemē un Kurzemē jau bija
latviešu mācītāji, ārsti un skolotāji, kad Tērbatas un Pēterpils

augstskolās bija krietns pulks Vidzemes un Kurzemes studentu,

kad Vidzemes un Kurzemes latviešiem ar katru gadu pieauga
dažāda satura grāmatu skaits, iznāca avīzes un žurnāli, kad

Vidzemes un Kurzemes pilsētās un lauku centros dibinājās un

attīstīja rosīgu darbību dažādas kulturāla un saimnieciska rak-

stura biedrības, Latgalē bija pilnīgs klusums. Nabadzība un

tukšums māca Latgali kā saimnieciskā, tā garīgā ziņā.

Vēl 1901. gadā Fr. Trasuns bija spiests konstatēt, ka tikai

«daži no vitebskiešiem nobeidza augst- un vidusskolas; bet un

tos pašus var saskaitīt uz pirkstiem.

«... Ja tagad vērojam vēl to,» saka Fr. Trasuns, «ka laba daļa

no viņiem, pateicoties svešiem iespaidiem, atsakās no savas

tautības, par latviešu attīstīšanu nemaz nerūpējas un jau sa-

vus bērnus izaudzē par poļiem, kā tas savā laikā bija Vidzemē

un Kurzemē, kur daudz izglītotu latviešu pārgāja vāciešos, do-

mādami caur to paslēpt savu dzimšanu no zemnieku kārtas,

tad mums tiks skaidri redzams, ka vitebskiešiem pašiem līdz

šim vēl nav bijis iespējams kultūras stāvokli pie sevis augstāk

pacelt, nekā viņš tagad ir.» (Francis Trasuns. Dzīve un darbi I,

A. Gobas un A. Sprūdža sakārtojumā un redakcijā, Rīgā
1938. g., 95. lpp.).
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Tāpēc nav nekāds brīnums, ka Latgalē arī biedrības un citi

saimnieciska un kulturāla rakstura pasākumi varēja rasties

tikai ar XX gadsimtu.

Pirms tam1Latgales vēsturē nomanāmi tikai daži zināma veida

biedrību iedīgli.

Piemēram, jau 1758. gadā pāvests Klemenss XIII ir devis at-

ļauju Krāslavas baznīcai nodibināt Vissvētās Trīsvienības brā-

lību. Pierakstīšanās brālībā izsludināta nākamajā gadā. Starp
brālības locekļiem ievērojamā skaitā ir bijuši latvieši (B. Brež-

go — Latgolas pagātne I, Daugavpilī 1934. g., 110. lpp.).

XIX gadsimta četrdesmitajos gados Latgalē katoļu ga-

rīdznieku ierosmē un vadībā sākās dzeršanas apkarošana.
1844. gadā Zaļās muižas priestera aicinājumam nodot tā sau-

camo sātības solījumu ir sekojis 4391 draudzes loceklis (Turpat,
111. lpp.).

Latgales katoļu organizēšanas garīgajās brālības plašāku vē-

rienu ir pieņēmusi XIX gadsimta sešdesmitajos gados. Bez pie-
minētās Vissvētās Trīsvienības brālības pie Latgales baznīcām

vēl ir pastāvējušas Vissv. Jaunavas Marijas iepriecināšanas,
svētās jaunavas Teklas, sv. skapulāra un svētā rožukroņa brā-

lības. Šīs brālības ir ieteikušas saviem locekļiem skaitīt attiecī-

gas lūgšanas, biežāk iet pie bikts un dievgalda un pildīt tādus

labus darbus, kā pieņemt savās mājās übagus, apmeklēt slim-

niekus, izpalīdzēt cietumniekiem, pavadīt mirušos, radīt sati-

cību starp ienaidniekiem, mācīt ticības patiesības bērniem un

nepratējiem utt. Brālības ir vadījuši draudžu garīgie gani un

iesaistīšanās tanīs ir bijusi pilnīgi brīvprātīga. Nenoliedzami,
šīm brālībām bija liela pozitīva loma savu locekļu rakstura un

tikumiskā gara veidošanā (V. Seile — Goreigos brolestes, Lat-

golas Bolss, 1944. g. Nr. 15.).
Pirmā biedrība īstā vārda nozīmē latgaļiem radās tikai 1903.

gadā Pēterpilī ar nosaukumu Latviešu muzikāliskā biedrība.

Tanī laikā Pēterpilī ir bijis ap 6000 Latgales latviešu, kas gal-
venā kārtā ir strādājuši par mājkalpotājiem, fabriku strādnie-

kiem un meistariem, ielu dzelzceļa kalpotājiem un sīkiem ie-

rēdņiem. Kā Fr. Kemps saka, «Latgaliešu strādnieku masa tanī

laikā bija bez kaut kādas nacionālas apziņas. Šo masu savā

starpā saistīja tikai valodas kopība, savstarpēja pazīšana pa

pagastiem un sādžām un kopējā katoliskā reliģija. Tādēļ pie
baznīcām pēc dievkalpojumiem vienmēr latgalieši bija iera-

duši pulcēties pa grupām, satikt paziņas, pārrunāt par tekošiem

dzīves vaicājumiem.» (M. Apeļs — Latgalīšu literatūras vēs-

ture, Rēzeknē 1935. g., 36. lpp.)
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Nelielais Pēterpils latgaļu inteliģences pulciņš sāka domāt

par organizācijas dibināšanu, kas šīs masas vidū veiktu kul-

turāli sabiedrisku un nacionālās audzināšanas darbu.

Šinī nolūkā Pēterpils latgaļu skolēni un citi inteliģentākie
tautieši priestera N. Rancāna vadībā izdarīja pilsētas centrā

un fabriku kvartālos latgaļu reģistrāciju, bet priesteris Fr. Tra-

suns strādāja pie biedrības statūtiem. 1902. gadā no garīdznie-
kiem Fr. Trasuns un K. Skrinda, bet no pasaulīgajiem Fr. Kemps
un citi ieradās N. Rancāna dzīvoklī uz biedrības dibināšanas

sēdi. Dibinātāji nolēma biedrību saukt par muzikālo, jo krievu

varas orgāni katoļticīgajiem latviešiem cita veida organizāciju
nebūtu atļāvuši. Pēc statūtiem biedrības mērķis bija — platīt
mūzikas zināšanas starp biedriem un viņu bērniem (Mag. phil.
M. Bukšs — Monsiņjora Nikodēma Rancāna dzeive un dar-

beiba, Monsiņjors Nikodēms Rancāns Rokstu krojums Mag.
phil. M. Bukša redakcijā, Daugavpilī 1943. g.).

Tomēr statūtu apstiprināšana ieilga un biedrības dibinātāji
pirmo sapulci varēja sasaukt tikai 1903. gada martā.

Vecā prese stāsta, ka šinī sapulcē, kas notika Jēzus baznīcas

skolas zālē, «. .. tautas sagāja tik daudz, ka bija pilna zāle, sko-

las koridori un pagalms. Pirmais runāja Fr. Trasuns, tad Kemps.
Varēja redzēt, ka klausītāji ne visai labi saprot b-bas nolūkus,

ka ir gaidījuši ko citu... Organizatori lika priekšā noteikt

biedru maksu seši rubļi gadā un aicināja jaunus biedrus nākt

pie galda un rakstīties. Ilga klusēšanas un gaidīšanas pauze.

Rakstās dibinātāji un saliek naudu. Pieci — desmit cilvēki...

Sajūsma manāmi atslāba. Kamēr sarakstīja pirmos biedrus un

saskaitīja pirmās iemaksas, ... tauta jau bija izklīdusi un pēc
pāris stundām jau tukši bija koridori, pagalms un zāle pus-
tukša.

Organizatori jutās stipri pārsteigti un garā sašļukuši. Tikai

labsirdīgais Nikodēms Rancāns nezaudēja garastāvokli, aicināja
strādāt tālāk un nolika valdes sēdi tuvākās dienās atkal pie
sevis, kur vajadzēja apspriest telpu vaicājumu, kora dibinā-

šanu un kādas teātra izrādes sarīkošanu.» (Turpat.)
Pateicoties N. Rancāna optimismam, jaunā biedrība sāka

darbu, un tās pirmais priekšnieks Fr. Trasuns pēc gada varēja

rakstīt, ka «biedrība ir daudz strādājusi un vēl vairāk panā-
kusi.

Jau no paša iesākuma pagājušā gadā muzikāliskā sabiedrība

nodibināja savu jaukto — vīriešu un sieviešu kori. Ar to bija
likts pamats tautasdziesmu atjaunošanai pie inflantiešiem,...
biedrības koris skaita pāri par 60 vīriešu un sieviešu dziedā-

tāju. Dziedāšanā sevišķu vērību koris piegrieza inflantiešu
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dziesmām, neatmetot arī kurzemnieku un vidzemnieku melo-

dijas ... Daudz vēlāk nekā dziedātāju kori, pagājušā gadā
muzikaliskā sabiedrība nodibināja divus orķestrus: vienu kok-

lētāju, otru jauktu instrumentu orķestri. Dažus instrumentus

ir iegādājusies biedrība, dažus paši mūziķi.
Kā liels solis uz priekšu pagājušā gada .biedrības darbībā ir

pieminama savas mājas nomāšana. Māja bija nepieciešami va-

jadzīga, lai būtu kur noturēt kora dziedāšanas un mūzikas

mēģinājumus, sanākt, iepazīties, vienoties ...

Pie pagājušā gada muzikāliskās biedrības darbības vajaga
pieskaitīt arī biedrības bibliotēkas nodibināšanu. lesākot ar

jaunu gadu, katru mēnesi tiek atšķirti 70% no mēneša peļņas
bibliotēkai. Bibliotēka sastāv no grāmatām latviešu, krievu,

poļu un vāciešu valodā ... Pagājušā gadā muzikāliskā sabied-

rība sarīkoja četrus lielus muzikāliski dramatiskus vakarus no-

īrētās zālēs un vairākus mazus koncertus savās telpās. Biedrī-

bas koncertu vakaros pirmo reizi atskanēja inflantiešu izloksne

uz skatuves un tika skandinātas inflantiešu melodijas ... Arī

muzikāliskās biedrības kases stāvoklis pagājušā gadā bija
labs... Vienīgā lieta, ar ko muzikāliskā biedrība jutās ne vi-

sai apmierināta, ir pamazs biedru skaits pagājušā gadā. Bied-

rība cerēja mazākais uz kādiem 300—400 biedriem, bet bija
tikai 147.

Ka muzikāliskās biedrības darbībai bija tik skaisti panākumi
pagājušā gadā, par to sirsnīgi jāpateicas komitejas locekļiem,
kas nav taupījuši ne laiku, ne pūles, kur tas biedrībai bija va-

jadzīgs.» (Francis Trasuns Dzīve un darbi I, A. Gobas un

A. Sprūdža sakārtojumā un redakcijā, Rīgā 1938. g. 295.—

300. lpp.)
Interesantu liecību par muzikālās biedrības pirmo teātra iz-

rādi ir atstājis pirmais latgaļu laikraksts Gaisma, proti: «Daudz

kas, iedams uz vakaru, neticēja, ka tur tiks mūsu valodā spē-
lēts un dziedāts: «Mūsu valoda pēdējā no visām, viņa nekur

neiet modē», ne viens vien tā runāja. Bet uz vakaru acis vien

tāds iepleta, kad ar savām ausīm izdzirda, ka patiesi latviski

spēlē un dzied glīti jauni kungi un jaunkundzes visu ļaužu
priekšā un nekauņās. — Biedrība tika slavā. Šis pirmais vakars

parādīja, ka «Pīterī» ir daudz latviešu, kas nav atstājuši ne

savu mātes valodu, ne mīlestību priekš dzimtenes.

Vakars bija ļoti kupli apmeklēts. Mazajā zālē, kur bija tikai

300 krēslu, bija pulcējies ap 700 klausītāju. Dažai vecītei vai

večam reizē ar smieklu bija sprukušas arī asaras, dzirdot savu

valodu un redzot tik daudz savas tautas brāļu kopā. Krēslu

pirmajās rindās sēdēja mūsu b-kgi Fr. Trasuns, Nik. Rancāns,
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K. Skrinda, Pēt. Dzenis, daži lietuviešu garīdznieki un mūsu

turīgākie latgalieši. Tālāk visas rindas pilnas «prastākas tau-

tas», strādnieki, kungu kalpones un neskaitāms daudzums

bērnu, kas sēdēja vecākiem vai radiniekiem klēpī vai stāvēja
pie vecāku krēsliem. Ne policija, kas kārtību sargāja, ne zāles

apkalpotāji neņēma šo «nekārtību» par ļaunu, jo arī viņiem

patika tautas aizgrābtība un sajūsma» (Mag. phil. M. Bukšs —

Monsiņjora Nikodēma Rancāna dzeive un darbeiba, Monsiņ-

jors Nikodēms Rancāns Rokstu krojums Mag. phil. M. Bukša

redakcijā, Daugavpilī 1943. g.)
Muzikālās biedrības dramatiskais pulciņš komplektē jās gal-

venā kārtā no Pēterpils latgaļu studentiem un vidusskolas au-

dzēkņiem. Tanī, starp citiem, darbojās tādi vēlāk plaši pazīs-
tami latgaļu preses un sabiedriskā darba darītāji kā A. Skrinda,
Fr. Kemps, J. Kindzulis, P. Laizāns un citi.

Pulciņa dalībnieki arī gādāja par izrāžu repertuāru. Sākumā

ir izrādītas Rūdolfa Blaumaņa lugas Zagļi, Ļaunais gars, Ādolfa

Alunāna Kas tie tādi, kas dziedāja? v. c. Vēlāk paši pulciņa
dalībnieki ir pievērsušies lugu tulkošanai vai sarakstīšanai.

Lugu tulkojumus deva Antons un Kazimirs Skrindas, Antons

Rubins, Apolonija Laurinoviča, Fr. Kemps, bet pirmos oriģināl-
darbus — Vaclavs Krops, Konstancija Daugule, Pēteris Lī-

piņš, J. Sprūgis. Sākumā lugas tika pavairotas rokrakstā pul-
ciņa vajadzībām, bet vēlāk populārākās un lauku skatuvēm

vairāk piemērotās Drvva deva kā savus pielikumus vai arī

A. Skrinda publicēja Drvvas kalendārā (M. Apeļs — Pvrmos

teātra izrādes Latgolā, Zīdūnis, 1938. g. Nr. 10).

Pēterpils dramatiskā pulciņa dalībnieki ar teātra izrādēm iz-

brauca arī uz Latgali. Viņi ir snieguši izrādes Rēzeknē, Ludzā,
Krāslavā un citās vietās (Turpat).

Raksturīgas ir tā laika liecības par pirmajām pēterpiliešu
izrādēm Rēzeknē 1907. gada beigās, proti: «...Rēzeknes tau-

tas nams pārpilns piepildījās ar ļaudīm. Bija te poļi un krievi,

netrūka arī žīdu, bet vairākums bija latviešu. Daži latvieši,

neskatoties uz nelaiku (vējputeņiem) brauca verstu trīsdes-

mit—četrdesmit. Pēterburgas latviešu artisti, kas jau ne pirmo
reizi spēra kāju uz skatuves, nospēlēja labi... Kā šodien at-

ceros vairāku asaras, kad pirmo reizi no skatuves dziedāja lat-

viski runājot ne noslēpumā, bet atklāti, visiem dzirdot. Tas

bija milzīgs iespaids uz tautas sirdīm, uz tautas garu. Šis pir-
mais vakars bija kā pamats, kā pasākums latviskiem vakariem

dzimtenē.» (Turpat).

Sarīkojumi deva Pēterpils latviešu muzikālajai biedrībai

prāvus atlikumus un no tiem biedrība atbalstīja latgaļu ģim-
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nāzistus, studentus, nodibināja vienu stipendiju pie konserva-

torijas un papildināja bibliotēku. Vispāri biedrība veica lielu

darbu tautas nacionālās apziņas modināšanā un veidošanā.

Kā A. Skrinda toreiz rakstīja, «Pēterburgā b-bas nozīme liela

tādēļ, ka viņa vieno, pulcina visus izklīdušos pa lielo pilsētu
latviešus, patur starp viņiem latviešu garu un nepielaiž viņus

pie savas dzimtās valodas, ne ticības aizmiršanas. Visā Latvijā
b-bas nozīme ir tā, ka viņa pulcina visus garīgā ziņā labākos

latviešu spēkus un sagatavo viņus pie nākošā darba tautas

neizstrādātā druvā.» (Mag. phil. M. Bukšs — Monsiņjora Niko-

dēma Rancāna dzeive un darbeiba, Monsiņjors Nikodēms

Rancāns Rokstu krojums Mag. phil. M. Bukša redakcijā, Dau-

gavpilī 1943. g.)
Biedrība savu darbību izbeidza 1913. gada oktobrī.

Kā redzējām, biedrības dibināšanā nopelni pienākas pries-
teriem N. Rancānam un Fr. Trasunam un vēlāk biedrības pār-
valdē no garīdzniekiem aktīvi darbojās Fr. Trasuns, N. Ran-

cāns un K. Skrinda.

1908. gadā Pēterpilī nodibinājās arī otra biedrība — Gaisma,
kas par savu galveno uzdevumu uzskatīja latgaļu grāmatu iz-

došanu.

Biedrības pirmā darbības gada pārskatā ir teikts: «Grūtos

apstākļos ir tagad mūsu tautas garīgā dzīve. Trūkums inteli-

ģentu (mācītu) spēku, neatļaušana skolu ar latvisku valodas

mācību, kā arī trūkums to, kuras ir atļautas, nerunājot jau par
daudz ko citu, — viss šis ir par galveniem mūsu tumsības

iemesliem. Mums tad pašiem vajaga stāties pie darba, negaidot
palīgu no malas. Bet tas ir izdarāms vienīgi kopīgiem spē-
kiem — caur biedrībām, pateicoties kurām citas tautas jau sen

ir apdzinušas mūs. Ar šo nodomu i bija dibināta biedrība

Gaisma; par viņas mērķi ir tautas apgaismošanas veicināšana.»

(El. S. Pīterburgas latvīšu bīdreibas «Gaisma» pvrmo darbei-

bas goda porskots, Zīdūnis, 1938. g. Nr. 2).
Jau pirmajā gadā biedrībai bija 162 biedri, 49 no tiem dzī-

voja dzimtenē. Vēlāk biedru skaits vēl auga. Biedrības biedru

skaitā bija daudz garīdznieku — latviešu un arī sveštautiešu.

Biedru sarakstos figurē Budreviča, Pētera Dzeņa, M. Dukalska,

Franckeviča, Jasinska, Kovalevska, Matuļonisa, Rancāna,
A. Springoviča, K. un B. Skrindu, Fr. Trasuna, Treibšo, J. Vel-

kmes, Voicehovska un citu garīdznieku vārdi. Biedrības pār-
valdē no garīdzniekiem ir darbojušies — K. Skrinda, Fr. Tra-

suns v. c. (Turpat).
Ar 1905. gada 17. oktobrī izsludināto Krievijas ķeizara mani-

festu par personas, ticības, vārda un biedrošanās brīvību arī
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Latgalei radās lielākas iespējas iesaistīties sabiedriskā darbā.

Tautas masām tomēr vēl nebija izpratnes par sabiedriskā darba

nozīmi. Tāpēc sabiedriskā darba organizētājiem reizē vajadzēja
veikt plašu izskaidrošanas darbu. To viņi arī darīja.

Fr. Trasuns 1908. gadā rakstīja: «... 1904. gadā Vidzemē bija
130 un Kurzemē 59 biedrības. Vislielākā dala krīt uz krāj-
un aizdevu biedrībām, kuru bija Kurzemē un Vidzemē 144. Tad

stipri vairāk par citām lauksaimniecības biedrības. Un beigās

jau daudz mazākā skaitā citas. No 1904. gada jau ir pagājis

prāvs laika sprīdis, un biedrību skaits būs droši vien manāmi

vairojies. Dažas no šīm biedrībām darba ziņā diezgan nespē-

cīgas, bet lielums strādā ar labiem panākumiem .. . Līdz šim

latgalieši dzīvoja atsevišķos politiskos apstākļos, un latviskas

biedrības viņiem bija bargi aizliegts auglis. Arī tagad ir diez-

gan grūti kādu nodibināt. Bet nu nedrīkst vairs ilgāk tā būt.

Biedrības mums ne mazāk vajadzīgas kā pat skolas. Skolas

dod apgaismošanu mūsu bērniem; bet mums vajaga celt visu

tautas dalu. Mēs sagaidīsim darbiniekus no skolotās jaunās pa-
audzes ne drīzāk kā pēc 15 gadiem! un mums ir vajadzības,
kas tagad tūlīt jāapmierina. Mums vajadzīga vieta, kur varam

brīvi sapulcēties un spriest par sevi un savām vajadzībām ...
Skolās mācīsies mūsu bērni, un biedrībās lai mācās mūsu tēvi,

kā pašiem rūpēties par sevi, kā sevi un savas vajadzības vis-

labāk aizstāvēt. Biedrība latgaliešus visdrīzāk pacels, vienos,

viņiem parādīs jaunus ceļus dzīvē, apgaismes, kad sapulcē-
jušies cits citam izsacīs savas domas, izklausīsies paskaidroju-
mus dzīves jautājumos ...

Dēl manis nav nekāds noslēpums, kādas grūtības sagaida
biedrību dibināšana Latgalē. Lai biedrības dibinātu un tās va-

dītu, ir vajadzīgi samērīgi inteliģenti spēki. Bet tādu Latgalē
vai nu trūkst, vai ir ļoti maz. Mums nav tautskolotāju latviešu,

šo biedrības dvēseļu Kurzemē un Vidzemē. Bet mums ir daži

pagastu rakstveži latvieši. Tad mums ir baznīckungi — gan
latvieši, gan leiši, bet visi vienādi latviešu tautas brāļi un

draugi. Viņi lai stājas pie šī tautiskā darba, viņi lai dibina un

vada biedrības. Bet laikam arī starp citiem atradīsies kāds
viens otrs, kam ir saprašana, laba griba un silta tautieša

sirds.» (Francis Trasuns Dzīve un darbi I, A. Gobas un A. Sprū-
dža sakārtojumā un redakcijā, Rīgā 1938. g., 310—312. lpp.)

Vienlaikus Fr. Trasuns arī norāda, kādas biedrības latgaļiem
būtu visvairāk vajadzīgas un kas latgaļiem jāievēro biedrības

organizējot.
Viņš saka: «Ka Kurzemē un Vidzeme, ta arī pie mums Lat-

galē vispirmāk un visbiežāk būtu dibināmas lauksaimnieku un
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savstarpējās palīdzības biedrības ar krāj- un aizdevu kasēm.

Tikai viena vajaga sargāties, ka šīs biedrības nedibinām pie

pagasta valdēm kā pagasta biedrības... Mūsu administrācijas

gars mums ir labi zināms. Tad ļoti viegli varētu gadīties, ka

kāds zemnieku priekšnieks ... uzliek biedrībai savu roku, uz-

spiež krievu valodu, un tad biedrība ir tikpat kā mirusi.»

(Turpat, 313.—314. lpp.)
Fr. Trasuns jau var minēt šinī ziņā bēdīgu piemēru, proti:

«Gluži lāča pakalpojumu Jasmuižas latviešiem ir izdarījis Kas-

tera muižas īpašnieks Zabas kungs ... Neklausīdamies ne uz

kādiem aizrādījumiem, ar gubernatora atļauju 18. janvāra
dienā, 2abas kungs sasauca Jasmuižas pagasta namā pagasta
zemniekus, lai pārspriestu par jaunatklājamās lauksaimnieku

biedrības statūtiem. Kāpēc Žabas kungs nav gribējis lauksaim-

nieku biedrības dibinātāju sapulci savās plašajās muižas ista-

bās, vai arī baznīcas ļaužu mājā, nav zināms. .. Starp sapul-
cētiem 20 latviešiem bija atnākuši laikam 3 krievu vecticīb-

nieki — staroveri.. .
Tikko sapulci iesāka noturēt latviešu va-

lodā, krievi pacēla protestu un prasīja, lai to darītu krievu

valodā. Viņu prasība, protams, bija pārmērīga un nedibi-

nāta .. .
Bet Zabas kungs sajuta tādu godbijību pret īsto krievu

ļaudīm, ka visu sapulci nu vadīja krievu valodā. Tā aina pār-
grozījās. Trīs krievi klausījās un 20 latvieši tikai galvas vien

slaistīja un vaicāja: «Ko viņš runā?». .Es esmu dabūjis drošas

ziņas, ka tie paši 3 krievi ir parakstījušies kā biedrības dibi-

nātāji arī uz statūtiem.» (Turpat, 301.—303. lpp.).
Latgalē par sabiedriskās dzīves centru šinī periodā, pateico-

ties Rēzeknes dekāna N. Rancāna rosmei, izveidojās Rēzekne.

N. Rancāns vienlaikus popularizēja biedrības presē, pats tās

dibināja, vadīja vai atbalstīja un pūlējās, lai sabiedriskā darba

labumu apzinātos un gūtu visplašākās tautas aprindas.
N. Rancāns 1909. gadā par biedrībām Dryvā ir teicis šādus

vārdus: «Ikviena biedrība, var sacīt, ir stipra saime. Kā ar lie-

lāku ļaužu pulku, ar talku, drīzāk un labāk veicas darbs, tā

arī biedrībās. Paskaties uz bitēm: viena nevar atnest daudz

medus, bet visa saime piekrauj dravniekam pa pudiem, pa bir-

kaviem. Viena bite nav bīstama cilvēkam; bet kad viņu sāk

dzelt un kodīt viss kodols, tad veries, kā viņš bēg no tām —

zeme vien put.

Biedrību mērķis vai nodoms ir visāds. Labdarība, izglītība,

skolas, mūzika, tirdzniecība, krāj-aizdevu kases, zemes, bišu,

lopu, putnu un dārzu kopšana, piensaimniecība un daudz,

daudz citu mērķu.» (Mag. phil. Br. Spūlis — Monsiņjora Niko-

dēma Rancāna kulturāli sabīdriskos darbeibas nūzeime, Mon-
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siņjors Nikodēms Rancāns Rokstu krājums Mag. phil. M. Bukša

redakcijā, Daugavpilī 1943. g.)
N. Rancāns 1910. gadā Drvvā ar humoru raksta, ka «Līdz

pēdējiem laikiem Latgalē nebija nekādu citu laicīgu biedrība

kā alus-glāzes, kaušļu, zagļu ... biedrības», tāpēc arī Latgales

iedzīvotājiem nav īstas jēgas par biedrību darba nozīmi. Viņš
atzīst, ka katrā Latgales draudzē ir nepieciešami vajadzīgas:

krāj-aizdevu kase, kooperativs jeb, kā toreiz teica, sabiedris-

kais krāms, zemkopības, labdarīgā, sātības un apdrošināšanas
biedrības.

«Krāj-aizdevu kase,» pēc N. Rancāna vārdiem, «palīdz zem-

niekiem grūtās dienās ar naudu. Kur tādas kases nav, tur lat-

vieši sēž žīda ķešā .. . Sabiedriskais krāms tevis nekad neap-

mānīs, neapsvērs un neiedos sapuvušas preces. Tīrā peļņa pie-
der arī ne vienam kādam biedram, bet visiem. Ja latgalieši
saprastu sabiedriskā krāma labumu, tad par laiku uz mūsu

zemes nebūtu neviena žīda, visi viņi aizbrauktu prom, kā viņi

izbēga no Kurzemes, kur vietējie latvieši māk jau apieties bez

viņu palīga. Vai maz ir tādu gadījumu, ka atnāk uz mums

nabags žīdiņš ar saplēstām biksēm, pataisa sev mazu bodīti un

sāk tirgoties. Veries, par laiku viņš jau taisa sev lielu akmens

krāmu un māju ...

Un kādēļ zemnieks nevar būt viņa vietā?..

Zemkopības biedrība aizņemas ar visādām zemes būša-

nām ...

Labdarīgā biedrība. Mūsu übagi, nabagi, bāreņi un atraitnes

nav saskaitīti. Ja mēs dabūtu zināt viņu īsto skaitli, tad paši
nobītos, cik viņu Latgalē ir daudz... Labdarīgai biedrībai ir

brīvība taisīt teātra izrādes, koncertus, lekcijas, lai salasītu

naudu nabagu, slimu un bāreņu saturēšanai...

Sātības biedrība izdod grāmatas un avīzes par dzeršanas

slimībām, pieņem savā pulkā, kuri piezvēr vai tā apņemas ne-

kad nedzert reibīgus dzērienus .. . Sātības biedrība ar vārdu

un darbu atrauj ļaudis no dzeršanas ...

Apdrošināšanas biedrībā par laiku sakrājas liela nauda, kuru

var izlietot citā kādā lietā: apgaismošanā, grāmatu un avīžu

izdošanā, bērnu mācīšanā un apgādāšanā.» (Turpat)
Tādas bija N. Rancāna domas par biedrībām un to uzdevu-

miem Latgalē. Viņš apgalvoja, ka Latgale nedaudzu gadu laikā

pārmainītos līdz nepazīšanai, ja šīs biedrības iesaistītos kopīgā
tautas materiālā un garīgā stāvokļa uzlabošanas darbā. Pēc

N. Rancāna domām šīs biedrības pildītu vislielāko — Dieva

un tuvāku mīlestības — bausli. Tāpēc arī viņš, pildīdams drau-
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dzes gana un dekāna pienākumus, biedrību darbam pievērsa

sevišķu uzmanību.

Tūlīt pēc pārcelšanās no Pēterpils uz Rēzekni N. Rancāns

Rēzeknē nodibināja katoļu labdarības biedrību.

Pie šīs biedrības tūlīt nodibinājās dramatiskais pulciņš un

koris, kas ar saviem priekšnesumiem uzstājās ne tikai Rē-

zeknē, bet arī lauku centros gandrīz visā Rēzeknes apriņķī.

Biedrības pirmajā sarīkojumā Rēzeknē 1908. gada novembrī

apmeklētāji ieradušies pat no Baltinavas, Barkavas un Vara-

kļāniem. Laikā no 1908. gada līdz 1910. gadam biedrības teāt-

ris kopā ar kori apmeklēja pa reizei vai vairākām reizēm

Viļānus, Mežvidus, Prezmu, Dricānus, Gaigalavu, Bēržgali un

citas vietas, tādā veidā zināmā mērā kļūdams par pirmo Lat-

gales ceļojošo teātri. Teātra izrādes un kora priekšnesumi
tautā izsaukuši ļoti lielu sajūsmu. Piemēram, 1908. gada de-

cembrī uz biedrības sarīkojumu Bēržgalē ieradušies apmeklē-

tāji arī no Nautrāniem, Kārsavas un Stiglavas. Kā liecina laik-

raksta Dryva korespondence, «Latviešu sabrauca negaidāmi
daudz. Vakars latviešiem ļoti patika. Teātra izrādi viņi, nabagi,

redzēja pirmo reizi dzīvē. Un nav brīnums, ka viņi klausījās
abām ausīm un vērās abām acīm.» Plašāku telpu trūkuma dēļ
izrādes nereti notikušas muižu un baznīcu šķūņos. Biedrības

dramatiskais pulciņš no 1908. gada līdz pirmajam pasaules
karam sarīkojis katru gadu Rēzeknē un tās apkārtnē 20—30

izrādes (M. Apeļs — Pyrmos teātra izrādes Latgolā, Zīdūnis,

1938. g. Nr. 10).

Neapšaubāmi, šiem Rēzeknes katoļu labdarības biedrības sa-

rīkojumiem bija ļoti liela loma Latgales latviešu nacionālās

apziņas modināšanā un nostiprināšanā.

Rēzekniešu rīcība bija par pamudinājumu latgaļiem arī citās

vietās organizēt savus latviskus sarīkojumus. Tikai daudzreiz

šiem labajiem nodomiem ir stājies ceļā gubernatora aizlie-

gums.

Piemēram, laikraksts Dryva 1909. gadā no Kalupes sniedz

šādu ziņojumu: «Kalupes lauksaimnieku biedrībai gubernators

neatļāva taisīt latvisku vakaru tādēļ, ka kalupiešiem esot

daudz parādu pagasta kantorī. Negribas ticēt, ka kalupiešiem
būtu vairāk parādu kā rēzekniešiem, kuri taisa vakaru pēc

vakara un gubernators atļauj. — Nē, tur ir citi iemesli.» (Tur-

pat).

Krievu priekšniecība bremzēja nacionālo atmodu Latgalē, un

latgaļi varēja priecāties, ka vismaz novada centrā — Rēzeknē

viņu labajām domām bija ļauts pārvērsties darbos, jo N. Ran-
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cāns Rēzeknē, būdams visa latviešu sabiedriskā darba idejis-
kais vadītājs, ar savu prasmi, neatlaidību un popularitāti at-

rada ceļus attiecīgo atļauju sameklēšanai.

Rēzeknes katoļu labdarības biedrība arī atbalstīja ar saviem

līdzekļiem N. Rancāna dibināto Rēzeknes draudzes skolu.

Sevišķi nozīmīgs N. Rancāna pasākums Rēzeknē bija Latga-
les zemkopības biedrības nodibināšana 1909. gadā. Šī biedrība

ar N. Rancānu priekšgalā jau savas pastāvēšanas pirmajos ga-

dos attīstīja rosīgu darbību un ar saviem pasākumiem kulturāli

saimnieciskajā dzīvē izvirzījās par vadošo organizāciju Latgalē.

Jau 1910. gada septembrī N. Rancāna vadītā Latgales zem-

kopības biedrība kopā ar Latvijas lauksaimniecības ekono-

misko sabiedrību un Rēzeknes zemkopības biedrību rīkoja Rē-

zeknē pirmo Latgales zemkopības, rūpniecības un amatniecī-

bas izstādi.

Par gatavošanos šai izstādei Fr. Kemps savās atmiņās stāsta:

«Vasarā 1910. gadā biju Rēzeknē kopā ar N. Rancānu sācis

domāt par zemkopības izstādes sarīkošanu. N. Rancāns kā

vienmēr: «Labi, jātaisa izstāde!» Tūlīt mēs gājām pie L. Lauks.

Ekon. Sab-bas nodaļas vadītāja un pie poļu zemkopības b-bas

priekšsēdētāja, vai viņi pieņems dalību izstādē, ko sadomājusi

latgaliešu zemkopības biedrība (faktiski N. Rancāns). Abas

biedrības piekrita .. . N. Rancāns bija katru dienu izstādes lau-

kumā: «Kā iet, kā pierakstās, cik izmaksāts?» No baznīcas am-

bonas katru svētdienu vesela lekcija par izstādes nozīmi.»

(Mag. phil. M. Bukšs — Monsiņjora Nikodēma Rancāna dzeive

un darbeiba, Monsiņjors Nikodēms Rancāns Rokstu krējums.

Arī pašā izstādē N. Rancāns, rādīdams labu piemēru tautai,

bija eksponējis sava augļu un sakņu dārza ražojumus. Par tiem

ekspertu komisija viņam piešķīrusi lielo zelta medaļu. Izstādi

bija apmeklējuši apmēram desmit tūkstoši cilvēku (Mag. phil.
Br. Spūlis. Monsiņjora Nikodēma Rancāna kulturāli sabīdris-

kēs darbeibas nūzeime, turpat.).

Laikraksts Drvva par šo izstādi rakstīja: «... Tik vietas trū-

kums pilnīgi neļāva parādīt, kādas lietas zemnieku meitas

var izstrādāt ar adāmām un šujamām adatām rokā. Tur skaisti

cimdi, jostiņas, galdauti, apsegi, grīdas deķi, visādi glīti šu-

vumi un audumi...

Zemnieku vērību grieza daudzi sēklu paraugi, kas bija atsū-

tīti uz izstādi: rudzi, auzas, mieži, dābols... Bija izstādītas lop-
barības zāļu sēklas un izmēģinājumu paraugi pie pļavu kultū-

ras ... Pabrīnījās gan zemnieki, skatīdamies uz milzīgi lieliem

runkuļiem, burkāniem, kāpostiem, grieziņiem un citiem. Bet
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viņu brīnumam nebija gala, kad viņiem paskaidroja, ka šos

augļus audzē vienkāršā tīrumā, bet nevis dārzā.

Daudz bija izstādīts visādu sugu vistu, pīļu, zosu, baložu.

Zemnieku acis vairāk bija pievērstas paviljoniem, kur bija
izstādīti visādi saimniecības rīki un mašīnas. Lieli ļaužu pulki

stāvēja ap kuļammašīnām, kuras ar dampja motora spēku ne

tikai kūla, bet arī vētīja un tīrīja.
Lielu troksni sacēla Ekon. s-bas dampja motors — pašbrau-

cējs, kad ar to atbrauca no Vindavas dzelzceļa piestātnes uz

izstādi un stājās pie kulšanas... Ļaužu pulki ilgi stāvēja ap

viņu, apbrīnodami tādu neredzētu gadījumu ...» (Turpat).
Izstādes laikā rīkoti arī latviski vakari ar teātra izrādēm un

kora dziesmām, tāpat demonstrēti etnogrāfijas materiāli.

Etnogrāfisko materiālu glabāšanu pēc izstādes bija uzņēmies

N. Rancāns. 1917. gadā Rēzeknes inteliģence ar N. Rancānu

priekšgalā nodibināja Rēzeknes vēsturiski etnogrāfisko bied-

rību. Biedrības mērķis bija pētīt Latgali vēsturiskā, arheolo-

ģiskā, antropoloģiski etnogrāfiskā, dabaszinātniski vēsturiskā

un ģeogrāfiskā ziņā, kā arī vākt attiecīgas kolekcijas. Bied-

rība plānoja arī publiska muzeja dibināšanu Rēzeknē, bet šo

nodomu realizēt viņai neizdevās. Visi muzejam domātie krā-

jumi ir tikuši aizvesti vai nu uz Rīgu, vai Krieviju (B. Brežgo —

Latgolas pagotne I, Daugavpilī 1943. g., 38. lpp.).

Latgales apstākļos pilnīgi jauns pasākums bija N. Rancāna

vadītās zemkopības biedrības rīkotie kursi.

1911. gada pirmajos mēnešos biedrība ir sarīkojusi vienas

nedēļas kursus lopkopībā un piensaimniecībā Rēzeknē, Vara-

kļānos, Viļānos, Kaunatā un Rozentovā un vēlāk — Ludza,

Nautrānos, Bēržos, Landskoronā, Dricānos, Barkavā, Dagda,

Krāslavā, Līvānos, Izvaltā, Preiļos un Aglonā. Rēzeknē biedrība

ir rīkojusi arī mēnesi ilgus kursus mājturībā. Kursos parasti
ieradušies 100—120 klausītāju, dažkārt pat no tāliem nova-

diem (Mag. phil. Br. Spūlis — Monsiņjora Nikodēma Rancāna

kulturāli sabīdrvskos darbeibas nūzeime, Monsiņjors Nikodēms

Rancāns Rokstu krājums Mag. phil. M. Bukša redakcijā, Dau-

gavpilī 1943. g.).
Pie Latgales zemkopības biedrības tika nodibināta arī lop-

kopības pārraudzības biedrība, un Latgales zemkopības bied-

rība ar N. Rancāna pūlēm un materiālu atbalstu nodibināja
Greiškānu zemkopības skolu.

Arī biedrības lektoru priekšlasījumi par aktuālākajiem
saimnieciskās dzīves jautājumiem un paša N. Rancāna sarak-

stīto praktiska satura grāmatu izplatīšana radīja jaunu strāvu

visa novada saimnieciskās dzīves uzlabošanai.
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Tāpat N. Rancāna vadībā dibinājās Latgales krājaizdevu sa-

biedrība un Rēzeknes latviešu kooperācijas biedrība Ekono-

mija, bet paša dibinātās Rēzeknes tirdzniecības skolas uzturē-

šanai N. Rancāns noorganizēja skolotāju sabiedrību un, kad tā

izjuka, nodibināja Tirdzniecības izglītības veicināšanas bied-

rību. Viņš pats bija par šīs biedrības vadītāju un skolas kura-

torijas priekšsēdi.

Vispāri N. Rancāns ir izmantojis visus iespējamos līdzekļus,

lai Latgales tautu un inteliģenci saistītu sabiedriskā darbā un

lai šis darbs kļūtu tautai par ierosmes un augšupejas ceļu kā

saimnieciskā, tā kulturālā dzīvē.

Piemēram, Drvvas 1910. gada 28. aprīļa numurā ir stāstīts,

ka Vissv. Jaunavas Marijas pasludināšanas svētku gadījumā
25. martā Varakļānos starp daudziem citiem garīdzniekiem ir

bijis arī Rēzeknes dekāns N. Rancāns. Viņš sacījis sprediķi.
Kā Drvvas korespondents raksta, «Paskaidrojis lielo šīs die-

nas nozīmi un pastāstījis par Dieva Māti, viņš sāka runāt par

visvajadzīgākām pasaulīgām lietām, kā par krājaizdevu ka-

sēm, draudzes krāmiem, zemkopības biedrībām utt. Uz gala

pārmeta varaklāniešiem, ka viņi nepērkot grāmatas, nelasot

avīzes ...»

Korespondents arī piebilst, ka «daudzēji no klausītājiem pēc
mācības meklēja pie škaplerniekiem latviskas grāmatiņas.»

N. Rancāns arvien pirmais spēja ieraudzīt tautas neatlieka-

mās vajadzības un ar savu aso prātu, optimismu un taktu prata
atrast līdzekļus šo vajadzību apmierināšanai.

Vienalga, vai N. Rancāns darbojās Pēterpilī vai Rēzeknē,

viņa veiktie pasākumi kalpoja visai Latgalei. Visā Latgalē
kļuva zināms N. Rancāna aktīvā līdzdalībā dzimušās Pēterpils
latviešu muzikālās biedrības darbs un tālu ārpus Rēzeknes

manīja Rēzeknē dibināto N. Rancāna biedrību darbu. Tas deva

ierosmi un radīja drosmi inteliģences pārstāvjiem arī citās

vietās ķerties pie plašāku sabiedrisku pasākumu organizēša-
nas.

Parasti šo darbu sāka un vērsa plašumā katoļu garīdznieki,

jo ikvienā Latgales lauku pagastā katoļu draudzes prāvests
bija gandrīz vienīgais izglītotais cilvēks, kam interesēja Lat-

gales tautas liktenis.

Ne bez pamata laikraksts Jaunas Ziņas, kam grūti pieskaitīt
kādas sevišķas simpātijas pret katoļu garīdzniecību, savā

1912. gada 2. numurā ir pārdrukājis no laikraksta Jaunā Die-

nas Lapa rakstu, kurā, starp citu, sacīts: «Ejiet uz Užvaldu,

uz Varakļāniem, uz Ludzu, uz Rēzekni, uz Bēržgali, uz Kalupi,
uz Bukmuižu, uz Višķiem un vēl uz desmit citām vietām un
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jūs redzēsit, ka draudžu ekonomiskā dzīvē Latgales garīdz-
nieki ir ņēmuši dzīvu dalību. Viņi ir ne tik vien modinātāji,

padoma devēji, bet arī darba biedri zemniekiem daudzās zem-

kopības, kredīta un kooperācijas biedrībās.»

Priesteris Andrievs Sviklis (1861.—1928.), strādādams par

prāvestu Baltinavā, 1908. gadā nodibināja patērētāju biedrību,

bet pirmā pasaules kara laikā arī latviešu bēgļu palīdzības
biedrības nodaļu. (K. S. — Nu Latgolas pagātnes, Latgolas
Bolss, 1944. g. Nr. 22).

Nautrānu draudzes prāvests Ksavers Martinenass (1918. gadā

nomocīts) ir noorganizējis Nautrānos patērētāju biedrību un

krāj-aizdevu sabiedrību. Viņš pats arī ir šīs organizācijas va-

dītājs. Vietējo apstākļu pazinējs raksta, ka toreiz «Patērētāju
biedrības veikals ātrā laikā bija pilns ar precēm. Kā jaunums
bija mākslīgie mēsli un lauksaimniecības mašīnas. Nedaudz vē-

lāk patērētāju b-ba Nautrānos uzcēla savas dzirnavas un drau-

dzes vajadzībām uzbūvēja skaistu divstāvu māju.» (J. Sylma-
līts — Bazneickungu Ksaveri Martinenasu pīmynūt, Latgolas
Bolss 1944. g. Nr. 9).

Prāvests Vitālijs Treibšo (1872. —1944.) Līvānos nodibināja
un izveidoja patērētāju, krāj-aizdevu un ugunsdzēsēju bied-

rības. Ar viņa gādību tām tika uzceltas mājas ar plašām nolik-

tavām un zāli. «Ir taisni brīnums,» raksta V. Treibšo darba

vērtētājs, «kad tieši tajā laikā, kad krievu žandarmērija tik

stingri raudzījās uz latviešu tautas nacionālo domu, bk.

V. Treibšo tomēr atrada laiku pulcināt ap sevi plašos tautas

slāņus sanāksmēs un sarīkojumos, mācīdams tiem mīlestību uz

savu tautu un tēviju. Laikā, kad rusicisma vilnis vēlās pāri
Latgalei, Līvānu jaunceltās ēkas zālē notiek plaši latviskie sa-

rīkojumi, kora priekšnesumi un sanāksmes. Sajā rusifikācijas
laikā Līvānu latvieši prāvesta ietekmēti nekaunējās runāt,

dziedāt un sabiedriskā vietā atzīt sevi par latviešu tautas dē-

liem.» (Bk. Vitālija Treibšo dzeive, dorbs un nāve, Latgolas
Bolss, 1944. g. Nr. 10).

Vecajā latgaļu presē atrodamas raksturīgas ziņas par prā-
vesta P. Tukiša darbu Bēržos, proti: «Draudzes mājā viņš sarī-

koja priekšlasījumus par lopkopību, sakņkopību, kooperāciju
un citiem lauksaimniecības vaicājumiem.. . Saimniecības

kļūdu norādījumi zemnieku prātos sacēla protesta vētru. ..
Zemnieku domas un iebildumi vienmēr sasniedza bk. P. Tukiša

dzirdīgās ausis. Lai zemnieku nepareizās domas apklusinātu,
viņš nedomāja visu to, ko agronomi stāsta vārdos par zemes

ienesīguma pacelšanu, ar saprātīgu rīcību parādīt zemniekiem
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praktiski. Baznīckungs savas nelielās saimniecības laukā ierī-

koja parauglauciņu ar dažādiem sakņaugiem: burkāniem, run-

kuļiem, kartupeļiem, griezeņiem v. c. Katru svētdienu pēc
dievkalpojuma viņš kopā ar zemniekiem gāja pārliecināties,
cik stipri veicina ražu mākslīgie mēsli un laba zemes kopšana.

To vērodami, arī daži saimnieki sāka sēt sakņaugus un pat
sacensties ar baznīckungu. Par saviem konkurentiem baznīc-

kungs no sirds priecājās un lika tos par priekšzīmi citiem.

Arī lopkopības instruktoru norādījumi par pareizu govju

kopšanu, par teļu audzēšanu un sugas lopu lielo nozīmi saim-

niecībā, tāpat arī par pareizu piena apstrādāšanu, bija pavi-
sam jauna gudrība bērzāniešu vairākumam. Te atkal baznīc-

kungs Tukišs rādīja savā saimniecībā izaudzēto sugas govi,

salīdzināja vienas un otras govs izdotu_piena daudzumu, skait-

ļos rādīja sugas lopu priekšrocības. . .
Atri auga arī lopkopības

konkurenti...

Bk. P. T., sazinājies ar kooperatīviem, aicināja bērzāniešus

nodibināt patērētāju biedrību, lai paši varētu sevi apgādāt ar

visām vajadzīgām precēm un mašīnām.

Kooperatīvu nodibināja, veda preces un paši dalīja peļņu.

Vietējiem tirgotājiem — žīdiem ļoti nepatika biedrības vei-

kals, un viņi visādiem paņēmieniem aģitēja pret to. Bet uzti-

cība baznīckungam ir pārāk liela, lai draudzes locekļi ļautos

žīdu ietekmei...» (Atmiņas par bk. Povulu Tukišu, Latgolas
Bolss, 1944. g. Nr. 12).

Varakļānos lielu darbu iedzīvotāju organizēšanā patērētāju
biedrībā un krāj-aizdevu sabiedrībā, kā arī citos pasākumos
veica toreizējais Varakļānu draudzes prāvests un dekāns ka-

noniks Vincents Tomašunass (1867. —1948.).
Drvvas 1909. gada 8. jūlija numurā ir ziņa, ka Varakļānos

nodibināta krāj-aizdevu sabiedrība, un 9. augusta numurā sav-

kārt ir sacīts, ka par sabiedrības priekšnieku ievēlēts dek.

V. Tomašunass un gaidāms, ka «biedrība kupla augs un

plauks».

Dryvas 1910. gada 44. numurā ir stāstīts, ka krāj-aizdevu
kase gadā ir apgrozījusi līdz 19 000 rubļu un sagaidāma drau-

dzes veikala nodibināšana. Arī dalīšanās viensētās rit ļoti sek-

mīgi, tāpēc korespondents izsaka cerību, ka «skatīdamās uz

savu dekānu, pakustināsies un tādas snaudošas draudzes kā

Stirniene, Gaļāni un Riebiņi, kur nav ne sabiedriskas dzīves,

ne grāmatu; par avīzi tāpat ļaudis domā maz».

Savkārt korespondence Dryvas 1911. gada 4. maija numurā

stāsta, ka Varakļānos beidzamā laikā izrīkojumus visvairāk

sniedz ugunsdzēsēju biedrība, ko vada dek. V. Tomašunass.
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Tāpat toreiz ir rīkojušies katoļu garīdznieki daudzās citās

Latgales draudzēs.

Kad pirmā pasaules kara vētras daudzus latviešus arī Lat-

galē piespieda atstāt dzimto sētu un iedzīvi un meklēt patvē-
rumu svešumā, latgaļu inteliģences pārstāvji Pēterpilī ar paš-

aizliedzīgo priesteri K. Skrindu priekšgalā, rūpēdamies par

palīdzības sniegšanu nelaimīgajiem bēgļiem, 1915. gada au-

gustā nodibināja Latgaliešu palīdzības biedrību kara upuriem.
Šī biedrība atrada sakarus ar Latviešu bēgļu centrālkomiteju
un sevišķi rosīgu darbību attīstīja 1916. un 1917. gadā.

Biedrība Pēterpilī atvēra trīs bēgļu patversmes, kur dzīvoja
caurmērā 70 bēgļu, kamēr atrada darbu vai citu dzīves vietu,

un biedrībai bija sava virtuve, kas izsniedza līdz 250 porciju
dienā. Tāpat biedrībai bija sava galdnieku darbnīca, kas ap-

gādāja biedrības iestādes ar mēbelēm un mācīja bēgļu bēr-

niem galdnieka amatu; drēbnieku darbnīcā šuva bēgļiem veļu

un virsdrēbes, kā arī mācīja drēbnieka amatu ap 30 bēgļu
bērniem. Bez tam biedrība uzturēja Pēterpilī trīs patversmes
ar skolām, astoņas pamatskolas, septiņus internātus un vienu

vasaras koloniju bēgļu bērniem Ligovā un Maskavā vienu un

Latgalē 24 bērnu patversmes ar skolām (Latgaliešu palīdzības
biedrība karā cietušiem, Latviešu konversācijas vārdnīca X,
A. Gulbja apg. Rīgā, 20259.—20260.).

Biedrības skolās tika mācīta latviešu valoda, un biedrība,

pulcinādama ap sevi svešumā izklīdušos latviešus, atgādināja
tiem neaizmirst savas tēva mājas un dzimto valodu.

Latgaliešu palīdzības biedrības kara upuriem priekšgalā visu

laiku atradās pazīstamais latgaļu sabiedriskais darbinieks Vla-

dislavs Rubulis (1887.—1937.) un citi latgaļu garīgās un pa-

saulīgās inteliģences pārstāvji. Sevišķi aktīvs biedrības darbā

no garīdzniekiem bija Dryvas redaktors K. Skrinda. Viņš va-

dīja šīs biedrības organizēšanas sapulci un biedrības darba pe-
riodā pildīja biedrības komitejas locekļa un skolu komisijas
priekšsēža pienākumus.

Biedrības nodaļas organizēja biedrības pilnvarnieki, un to

darbība koncentrējās biedrības Rēzeknes birojā, ko vadīja de-

kāns N. Rancāns.

No garīdzniekiem kā biedrības nodaļu vadītāji vairāk vai

mazāk aktīvi darbojās: Jānis Velkme Aglonā, Jāzeps Sviklis

Aulejā, Andrievs Sviklis Baltinavā, Antons Tomkunass Bar-

kavā, Jēkabs Kindzulis Brodaižos, J. Lebedis Bukmuižā, J. Bud-

revičs Dagdā, Antonijs Urbšs Daugavpilī, Jāzeps Voicehov-

skis Dricānos, Konstantins Kangars Eleonorvilē, Pēteris Dze-

nis Izvaltā, Antons Budzilass Kaunatā, Vitālijs Treibšo Līvā-
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nos, Pāvuls Tukišs Ludzā, Pēteris Bružass Preiļos, Pāvils Voi-

čuļoniss Pušā, Ksavers Martinenass Nautrānos, Nikodēms Ran-

cāns Rēzeknē, Aleksandrs Abojs Sarkaņos, Heronims Mackuss

Stirnienē, Vincents Tomašunass Varakļānos, J. Kazenass Vār-

kavā, Jāzeps Jassass Viļakā, Šimkevičs Viļānos, Gregors Začs

Višķos (Turpat, 20260.—20265.).
Ar priestera K. Skrindas vārdu saistās populārās un nopel-

niem bagātās Latgaliešu skolotāju savienības, kas vēlāk sau-

cās par Latgaliešu skolotāju centrālo biedrību, dibināšana.

K. Skrindas dzīvoklī Pēterpilī latgaļu inteliģence daudzkārt

bija runājusi par latgaļu nacionālās apziņas izkopšanu un Lat-

gales skolas veidošanu. Šinīs pārrunās bija radusies doma par

latgaļu topošās skolotāju saimes apvienošanu savā organizā-

cijā. 1916. gada decembrī priesteris K. Skrinda, V. Seile,

A. Dirvinska, E. Vežineks un Felicija Brice nodibināja šo pirmo
latgaļu skolotāju biedrību, un 1917. gada 25. martā jau notika

biedrības pirmā pilnsapulce ar 11 skolotājiem. Par valdes

priekšsēdi tika izraudzīta V. Seile, kas šinī postenī palika visā

biedrības pastāvēšanas laikā (Step. Seiļs — Jaunī deigli 11, Rē-

zeknē 1938. g., 20.—22. lpp.).
Vārdu sakot, visas latgaļu organizācijas, kas radās un darbo-

jās Pēterpilī un Latgalē līdz Latvijas brīvvalsts nodibināšanai

bija dibinātas un pastāvēja, pateicoties katoļu garīdznieku
ierosmei un aktīvai līdzdarbībai. Šīs biedrības vienlaikus mā-

cīja Latgales latviešus vienoties kopīgam darbam, mācīja vēr-

tēt šī darba nozīmi, modināja Latgales latviešos jaunu rosmi

saimnieciskā un kulturālā darbā, sekmēja nacionālās apziņas
veidošanos, sniedza morālu un materiālu atbalstu grūtos brī-

žos un veicināja visas Latgales saimnieciskās un kulturālās

dzīves augšupeju.
Nav nemaz iedomājams, kā šis Latgales latviešiem svešais

un nepieciešamais kopu darbs būtu varējis sākties un virzīties

uz priekšu, ja pie tā nebūtu rokas pielikuši gan nedaudzie

pašu latviešu tautības garīdznieki, gan tie Latgales draudžu

prāvesti, kam šūpulis bija kārts ārpus Latvijas, bet gadu gaitā
sirds bija saaugusi ar Latgales zemi un Latgales cilvēkiem.

Latgales sabiedriskās organizācijas un katoļu garīdzniecība šinī

laikā bija divi nešķiramas lietas.

Nodibinoties Latvijas brīvvalstij, latviešu sabiedriskajam
darbam radās citas iespējas un cits vēriens. Dzimtenē atgrie-
zās daudzi arī no tiem latgaļu inteliģences darbiniekiem, kas

līdz tam bija dzīvojuši un strādājuši Pēterpilī un citās Krievi-

jas vietās. Tāpat Latgales iedzīvotāju pamatslānis — zemnieki

jau bija vairāk vai mazāk iepazinušies ar sabiedriskā darba
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formām un nozīmi. Sabiedriskais darbs Latgalei vismaz tajās
vietās, kur bija dzīvojuši un strādājuši rosīgākie garīdznieki,
vairs nebija svešs, to vajadzēja tikai turpināt un ievadīt jau-

najam laikam atbilstošā gultnē. Tomēr garīdzniecības līdzda-

lība sabiedriskā darbā ari šinī laikā bija ne tikai ļoti nederīga,
bet pat nepieciešama.

Ar tādu pašu degsmi kā iepriekšējā periodā sabiedrības labā

strādāja sirmais mons. N. Rancāns. N. Rancānam strādājot par

prāvestu Preiļos, visi turienes kulturālie pasākumi izrietēja no

viņa mājas. Viņa mājā bija miteklis muzikālajai biedrībai,

Preiļu biškopības biedrībai, Kristīgo zemnieku partijas nodaļai
un Latvijas katoļu jaunatnes biedrības nodaļai. Arī mūža bei-

dzamos gados Rēzeknē N. Rancāns vienmēr bija klāt ar savu

padomu un darbu tur, kur bija veicami sabiedriski pasākumi
novada saimnieciskās vai garīgās kultūras sekmēšanai. N. Ran-

cāns bija viens no nedaudzajiem latgaļu sabiedriskajiem dar-

biniekiem, kas savā gara diženumā nepakļāvās tā laika poli-
tisko partiju naida un šķelšanās spēkiem, bet pats strādāja un

visu Latgales inteliģenci aicināja strādāt kopīgā tautas labklā-

jības celšanas darbā.

Kā Latgales dzīves un N. Rancāna darba pazinēja V. Seile

ir teikusi, «Garīdznieks N. Rancāns savu tautu mācīja ne tikai

baznīcas augstajos mūros — no ambonas un pie izziņas krēsla,
bet vēl vairāk paša dibinātās biedrībās un kooperatīvos, viņa
rīkotās izstādēs un kursos, viņa sarakstītās un izdotās grā-
matas.

N. Rancāns mācīja ar vārdiem un darbiem: skolās, bišu

dravā, laukos, krāj-aizdevu bodēs. Viņš skubināja, aicināja,
aizrāva ar savu priekšzīmi, pamudināja ar savu neatlaidību, sa-

jūsmināja ar savu dedzību un uzturēja labā apņēmībā ar savu

gaišo optimismu.» (V. Seiļs — N. Rancāns kai audzvnotojs,
turpat).

Vienmēr aktīvs sabiedriskā darbā bija bīskaps J. Rancāns.

Jau pirms pirmā pasaules kara un kara laikā viņš bija dar-

bojies Pēterpils latviešu savstarpējās palīdzības biedrībā un

Latgaliešu palīdzības biedrībā kara upuriem. Latvijas brīv-

valsts laikā bīskaps J. Rancāns bija saistījies ar Kristīgo zem-

nieku partiju, kur bija ievēlēts par centrālās komitejas mūža

goda priekšsēdi, ar Latgaļu katoļu kultūras centrālo biedrību,

Katoļu izglītības biedrību, Derīgu grāmatu un rakstu izdošanas

biedrību Auseklis, Latgales latviešu R-katoļu kultūrveicināša-

nas biedrību Saule kā goda loceklis, Latgaliešu skolotāju cen-

trālo biedrību kā goda loceklis, bija Latvijas brīvības piemi-
nekļa celšanas komitejas loceklis, Latgales atbrīvošanas pie-
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minekļa celšanas komitejas vicepriekšsēdis, Zigfrīda Meiero-

vica fonda padomes loceklis, brāļu K. un A. Skrindu piemiņas
fonda priekšsēdis, Vladislava Rubuja piemiņas fonda vice-

priekšsēdis, Latgales studentu korporācijas Lacuania filistru

biedrības priekšsēdis un Latvijas Universitātes studentu bied-

rību Fraternitas Catholica un Terra Mariana un korporācijas
Aurora goda filistrs.

Ludzas sabiedriskā dzīvē daudzus gadus aktīvi piedalījās ar

savu darbu un padomu līdz pat iecelšanai bīskapa godā
1938. gadā Ludzas dekāns Antonijs Urbšs.

Mons. Jāzeps Camanis (1884. —1966.) savā laikā, strādādams

Rēzeknē par skolu kapelānu, bija katoļu skolotāju biedrības

idejiskais vadītājs un, būdams par Dagdas dekānu un drau-

dzes prāvestu, pilnīgi pārveidoja un nostādīja uz veselīgiem
pamatiem Dagdas piensaimniecības sabiedrību. Dagdā viņš arī

nodibināja meliorācijas biedrību un Latvijas katoļu jaunatnes
biedrības nodaļu un sekmēja jaunatnes nama celšanas darbu

(Ministra J. Camaņa dzeives gaitas, Katoļu Dzeive, 1936. g.
Nr. 11).

Mons. J. Velkme jau pirms pirmā pasaules kara bija kļuvis
pazīstams savās draudzēs kā rosīgs saimniecisko organizāciju
darba veicinātājs, un Latvijas brīvvalsts laikā viņa darbs šinī

virzienā kļuva pazīstams visā Latgalē. Nodibinoties Latvijas
Lauksaimniecības kamerai, J. Velkme tika izraudzīts par tās

vicepriekšsēdi.
Var teikt, ka Latvijas brīvvalsts gados gandrīz katrs drau-

dzes prāvests bija vairāk vai mazāk saistījies ar sabiedrisko

darbu un draudzes prāvesta māja bija centrs daudziem drau-

dzes un dažkārt arī plašāka mēra sabiedriskiem pasākumiem.
Jau 1917. gadā bija nodibinājusies Latgales latviešu R-ka-

toļu kultūrveicināšanas biedrība Saule ar centrālās valdes sē

dekli Daugavpilī. Latvijas brīvvalsts periodā šī biedrība ar

savu nodaļu skaitu un darba apjomu kļuva par vienu no lie-

lākajām organizācijām Latgalē. Biedrības nodaļas, kas darbo-

jās daudzās Latgales draudzēs, rīkoja priekšlasījumus un teātra

izrādes un izveidoja bibliotēkas un lasāmgaldus. Izvaltas, Ka-

lupes, Višķu, Jasmuižas un Līksnas nodaļas uzbūvēja savus

tautas namus. Bibliotēku izveidošanā un tautas namu celšanā

biedrību savā laikā atbalstīja arī Kultūras fonda dome. Dau-

gavpilī biedrība savā īpašumā bija ieguvusi lielāku gruntsga-
balu un divstāvu mūra ēku. Šinī ēkā arī novietojās biedrības

noorganizētā un uzturētā sieviešu arodskola Saule, kas bija

vienīgā tāda veida skola Latgalē. Skola pirmo izlaidumu deva

1930. gadā un atradās biedrības apgādībā līdz 1940. gada poli-
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tiskajām pārvērtībām. Arodskola ar savu darbu un audzinā-

šanu bija ieguvusi labu slavu visā Latgalē (Latgolas zemnīku

kalendārs 1931. godam, 26.-27. lpp.).
Biedrības Saule darbs nav iedomājams bez garīdznieku līdz-

dalības. Garīdznieki ir darbojušies biedrības centrālajā valdē

un viņi vienmēr ir bijuši biedrības idejiskie vadītāji nodaļās.
Ar aktīvu darbu biedrībā Saule ir atzīmējami priesteri —

Ādams Vizulis, Dr. Broņislavs Vaļpitrs, Alfons Pastors, Pēteris

Rudzīts, Kazimirs Duļbinskis un citi.

1924. gadā uz priestera Staņislava Matisa ierosinājumu no-

dibinājās Latvijas katoļu jaunatnes biedrība.

Biedrības orgāns Sauleite organizācijas 10 gadu darba ju-

bilejas gadījumā par to rakstīja: «Tas bija 1924. gadā 20., 21.

un 22. jūlijs, kad Latvijas katoliskā jaunatne pirmo reizi or-

ganizēti pulcējās Latgales centrā — Rēzeknē. Šī svarīgā mūsu

jaunatnes sanāksme tika svinīgi atklāta Ekonomijas zālē.

Nedaudz bija toreiz dalībnieku, bet toties apgaroti ar jaunām,
skaistām idejām — saukt katolisko jaunatni pie valsts un baz-

nīcas celšanas darba, lai caur šo sabiedrisko darbu arī paši
sevi izveidotu un nostiprinātu katoliskā garā. Un viss tas sva-

rīgākais šinī jaunatnes salidojumā arī bija veikts un nosprausts
un galvenais — bija realizēta katoļu jaunatnes biedrību dibi-

nāšanas un izveidošanas ideja. Šī darba veikšanai ievēlēja
īpašu komisiju, kurai bija uzdots galīgi izstrādāt statūtus un

citus reglamentus.
Tā paša gada rudenī, 26. oktobrī tika sasaukta b-bas vis-

pārējā organizācijas sanāksme, kurā jau skaidri nosprauda

mūsu biedrības platformu, līdzekļus un tiesības. levēlēja pirmo
b-bas centrālo valdi.» (Myusu bīdreibas 10 godu darbeibas

gaita, Sauleite, 1934. g. Nr. 6—7).
Latvijas katoļu jaunatnes biedrības mērķis statūtos izteikts

šādos vārdos: «tautiski valstiskā un ētiski reliģioza garā_ vei-

cināt jaunatnes izglītību, kultūru un fizisku attīstību, ka arī

sniegt morālisku un materiālu pabalstu.» (Latvijas Katoļu Jau-

notnes Bīdreibas statūti, Sauleite, 1935. g. Nr. 1).

Biedrība, darbodamās statūtu ietvaros, rīkoja biedru reli-

ģiozā gara veidošanai attiecīgus priekšlasījumus, rekolekcijas

un kopīgas sv. komūnijas, bet kulturāli sabiedriska darba no-

vadā gādāja par savām bibliotēkām un lasāmgaldiem, organi-

zēja priekšlasījumus un kursus, rīkoja teātra izrādes, sporta

sacīkstes un dziesmu svētkus, kā arī ekskursijas, gājienus, citu

nodaļu apciemojumus utt. Daudzas nodaļas iespēja uzcelt sa-

vus tautas namus, iegādāties karogus, orķestrus, projekcijas
un kino aparātus.
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Ne vienā vien klusākā Latgales nostūrī Katoļu jaunatnes

nodaļa bija vienīgā organizācija, kas iesaistīja jaunatni sa-

biedriskā darbā un ļāva tai savu enerģiju un darba gribu pa-

rādīt savā korī, teātra trupā, orķestrī un citā kulturālā pasā-
kumā. Tāpēc dažos Latgales pagastos katoļu jaunatnes nodaļu,

kora, orķestra un teātra priekšnesumi daudzkārt bija vienīgie,
ko dabūja redzēt un dzirdēt pati jaunatne un pārējie iedzīvo-

tāji. Katoļu jaunatnes biedrības teātra trupas arī bija galvenās

Latgales autoru lugu atveidotājas uz skatuves.

Dažkārt katoļu jaunatnes teātra priekšnesumi sava tautai

tuvā repertuāra dēļ starp skatītājiem ir bijuši pat populārāki

par profesionālo aktieru sniegumu.

Piemēram, par kādu biedrības Rēzeknes nodaļas izrādi

1934. gada pavasarī mēnešrakstā Sauleite lasām šādus vārdus:

«Zāle pārpildīta. Rēzeknes katoļu jaunatne šinī ziņā kaunu

dara Latgales teātrim. lepriekšējā dienā bija Latgales teātra

pirmizrāde, bet publikas gaužām maza saujiņa.» (D. Latkov-

skis — Rēzeknes nūd., Sauleite, 1934. g. Nr. 5).

Tanī pašā laikā par Rozentovas nodaļas teātra entuziastiem

teikts: «Rozentovas biedri ir ļoti attīstīti, lai gan lielākā dala

nav beigusi pamatskolu. Sevišķi savas spējas tie parāda pie
vakaru sarīkošanas. Tie staigā uz mēģinājumiem pa B—98—9 km,

un daži no tiem ir spējīgi un apdāvināti aktieri.» (Nūvāro-
toja — Rozentovas nūd., turpat).

Tāpat katoļu jaunatnes biedrības nodaļas parādīja labus pa-

nākumus dziesmu gara iedzīvināšanā.

Ja Vidzemē un Kurzemē XIX gadsimta otrā pusē bija izvei-

dojušies daudzi spēcīgi kori un darbojās savas dziedāšanas

biedrības, par to galvenais nopelns pienākas latviešu tautsko-

lotājiem. Latgalei turpretim toreiz nebija latviešu skolotāju,
bet krievu skolotājiem interesēja latviešu dziesmas apklusinā-
šana, nevis plauksme. Pirmie latgaļu kori organizējās pie ka-

toļu baznīcām. Tie ērģelnieku vadībā piedalījās baznīcas litur-

ģiskajos dziedājumos. Tomēr šo koru augsmi skaita un kvali-

tātes ziņā daudzkārt kavēja muzikāli izglītotu ērģelnieku
trūkums.

Arī Latvijas brīvvalsts pirmajos gados stāvoklis maz mainī-

jās. Arvienu gausi savā muzikālā izglītībā progresēja ērģel-
nieki un trūka muzikāli izglītotu skolotāju arī jaunajai Latvi-

jas skolai.

Krasāku stāvokļa izmaiņu varēja gaidīt ar to, ka darbā iz-

gāja jaunie skolotāju institūtu absolventi.

Skolu kori auga, un 1925. gadā jau Rēzeknē notika Latgales
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jaunatnes dziesmu un sporta svētki ar 2000 dziedātājiem.
1926. gadā šādi svētki, tikai šaurākos apmēros, notika Ludzā,
1927. gadā — atkal Rēzeknē, bet 1930. gadā visas Latgales
skolas Rēzeknē svinēja Latgales nacionālās skolas 10 gadu ju-

bilejas svētkus (Ontons Rupaiņs — Latgaļu dzīsme, Olūts

Nr. 3, 1943. g.).
Latgales ārpusskolas jaunatne palika izolētā stāvoklī. Kā

latgaļu dziesmas pazinējs — diriģents un rakstnieks Antons

Rupainis saka, «Laucinieku košais balss materiāls netika iz-

mantots, bet skolu jaunatnes dziesma sāka izskanēt arvienu

šķidrāk, jo vidējās mācību iestādēs pienāca samērā jauni pus-
audži. Sevišķi šķidras kļuva vīriešu balsis. Sajūsma par
dziesmu svētku rīkošanu atslāba.» (Turpat).

Stāvoklis mainījās pēc Latvijas katoļu jaunatnes biedrības

nodibināšanas. Šī biedrība, strauji augdama un ietilpinādama
savā sastāvā baznīcu korus, 1930. gadā nolēma gatavoties savu

dziesmu svētku sarīkošanai. Tie notika 1931. gada 15. augustā
Aglonā. Svētkos piedalījās biedrības 37 nodaļu kori ar 2000

dziedātājiem. Šinīs svētkos pirmo reizi uzstājās arī pašu lat-

gaļu virsdiriģenti A. Rupainis un P. Sarkanis (Turpat).
Par šo katoļu jaunatnes biedrības pirmo dziesmu svētku or-

ganizēšanu un rezultātiem to virsdiriģents A. Rupainis liecina:

«Šī bija pirmā latgaļu pašiniciatīva sarīkot dziesmu svētkus

vienīgi saviem spēkiem un pirmais atklātais aicinājums lauku

ārpusskolas jaunatnei piedalīties lielajā dziesmu talkā. Tāpat
tika meklēta jauna vieta, kur dziesmu svētki būtu pieietami
plašākām tautas masām. Latgales pilsētās rīkotie svētki parā-

dīja tīru nacionālu izskaņu raibajā minoritāšu mistrojumā. Lat-

gaļu zemniekiem nebija arī tradīcijas braukt uz pilsētu tālu

ceļu dziesmu svētku dēļ. Tāpēc jaunā svētku vieta tika izrau-

dzīta Aglonā, kur sena tradīcija pulcina ļaužu simtstūkstošus

ne tikai no Latgales, bet arī no pārnovadiem... Uzaicināju-
mam piedalīties svētkos dažās vietās spontāni korī pieteicās
pāri simts dziedātāju. Pat desmit un vairāk kilometru garā
ceļa mērošana uz mēģinājumu vietu jaunatnei likās tīrais

nieks. Latgales laukus pāršalca dziesmu prieks... Ka pirmo
reizi latgaļu lauku jaunatnes dziesma izskanējusi teicami un

šie svētki bijuši svētīgi, tam apliecinājumu deva tautas pie-

prasījums pēc nākošiem svētkiem un lielā rosība, kāda sākās

koru organizēšanā un dziesmu skandināšanā pa LKJ b-bas no-

daļu rajoniem.» (Turpat).
Kad 1935. gada pavasarī Latgale Rēzeknē svinēja sava no-

vada 15 gadu brīvības svētkus, tur no apvienoto koru 5000 da-

lībniekiem pusi sastādīja Latvijas katoļu jaunatnes biedrības
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nodaļu 40 kori. Pārējie koru dalībnieki komplektējās galvenā
kārtā no skolu jaunatnes (Turpat).

1935. gada 15. augustā Latvijas katoļu jaunatnes biedrība

rīkoja Aglonā savus otros dziesmu svētkus. Sakarā ar gata-
vošanos šiem svētkiem biedrības izdevumā iznāca krājums
Latgaļu dzīsmes. Svētkos piedalījās 56 kori ar 3000 dziedātā-

jiem (Turpat). Par virsdiriģentiem šoreiz bija Sergejs Duks un

A. Rupainis.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrības kori piedalījās arī plaša-
jos Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī 1940. gada jūnijā.

Bez minētajiem plašajiem dziesmu svētkiem Latvijas katoļu
jaunatnes biedrība praktizēja arī šaurāka apmēra svētku rīko-

šanu.

Piemēram, 1932. gada 7. augustā Viļānos notika Viļānu ra-

jona jaunatnes svētki ar dievkalpojumu, svinīgu gājienu, kora

dziesmām, sporta priekšnesumiem un teātra izrādēm. Ar

dziesmām uzstājās Viļānu, Varakļānu, Atašienes, Vidsmuižas,

Rikavas, Ciskādu, Rēzeknes un Bēržgaļa nodaļu kori. Diriģēja
A. Rupainis un J. Lukševics.

Līdzīgi rajonu svētki tika rīkoti 1937. gada 6. maijā Daugav-
pilī, 1938. gada 16. jūnijā Andrupenē un citās vietās.

Šāds plašs un jaunatnei piemērots biedrības darba lauks ar

lozungu Dievam un Tēvijai jaunatnē rada dzīvu atsaucību, un

Latvijas katoļu jaunatnes biedrībai, atzīmējot 10 gadu darbu,
bija 91 nodaļa ar apmēram 7000 biedriem (Myusu bīdreibas

10 godu darbeibas gaita, Sauleite, 1934. g. Nr. 6—7), bet

1940. gada sākumā 110 nodaļas ar apmēram 10000 biedriem

(Latvijas katoļu jaunotnes b-bas kongress, Zīdūnis, 1940. g.
Nr. 2). Biedrība^bija nodaļas ne tikai Latgalē, bet arī Kurzemē,

Zemgalē un Rīga.
Ja biedrības 10 gadu jubilejas gadījumā prelāts A. Pastors

varēja teikt, ka «Latvijas katoļu jaunatnes biedrība savas

10 gadu darbības laikā ir pratusi garīgās un laicīgās vadības

uzmanību saistīt ap sevi, strādājot par skaistāku baznīcas un

tēvzemes nākotni,» (B-kgs A. Pastors — Latvijas katoļu jaunot-

nes bīdreibas 10 godu, Sauleite, 1934. g. Nr. 10) tad to pašu

par biedrības darbu varēja sacīt arī 1940. gadā, kad sakarā ar

politiskajām pārmaiņām Latvijas katoļu jaunatnes biedrība

bija spiesta savu darbu pārtraukt.
Biedrība visu laiku darbojās ciešā vienībā ar katoļu Baznīcu,

un garīdzniecība bija tās darba idejiskā vadītāja, jo tiklab

biedrības centrālajā valdē, kā arī katrā nodaļā darbojās Arhi-

bīskapa iecelts kapelāns. Parasti nodalās kapelāna pienākumus
veica attiecīgo draudžu prāvesti vai viņu vikāri.
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Biedrības darba daudzveidošanā un sekmēšanā no garīdz-
niekiem aktīvi ir strādājuši — St. Matiss, Dr. P. Strods, Dr.

B. Vaļpitrs, P. Rudzīts, K. Duļbinskis, H. Trūps, A. Tarbunass,

Francis Lazdāns un daudzi citi.

Biedrības darbam vērīgi sekoja un to atbalstīja arī pats Rī-

gas arhibīskaps-metropolīts A. Springovičs un bīskapi J. Ran-

cāns, Boleslavs Sloskāns un Antonijs Urbšs.

1927. gadā Rīgas arhibīskaps A. Springovičs bija uzdevis

priesterim P. Rudzītim organizēt katoļu strādniekus savā bied-

rībā. Drīzi pēc tam tika izstrādāti organizācijas statūti, un

1927. gada 3. jūnijā tos apstiprināja Latgales apgabaltiesa.
Jaunā organizācija tika nosaukta par Latvijas katoļu strād-

nieku biedrību (Latvijas Katsļu Strodnīku bīdreiba, Katoļu
Dzeive 1933. g. Nr. 11).

Sākumā biedrības centrālās valdes sēdeklis bija Daugavpilī,
bet 1931. gada aprīlī ar Latgales apgabaltiesas lēmumu tas tika

pārcelts uz Rīgu. Biedrības pirmā nodaļa nodibinājās Līksnā

1929. gada 21. aprīlī, tā paša gada 22. augustā radās nodaļa
Izvaltā un 1930. gada 5. novembrī uzsāka darbu Rīgas nodaļa.
1933. gadā Latvijas katoļu strādnieku biedrībai jau bja 30 no-

daļas, kas ap sevi pulcināja apmēram 10000 katoļu strādnieku.

Bez pieminētajām nodaļām biedrībai šinī laikā bija nodaļas arī

Viļānos, Varakļānos, Kombuļos, Bikavā, Ludzā, Aulejā, Aglonā
un citās vietās. 1934. gada sākumā biedrības nodaļu skaits bija

pieaudzis līdz 39.

Biedrība sākumā organizēja lauku strādniekus un palīdzēja
tiem pārvietoties lauku darbos. Zemniekiem biedrība sniedza

atbalstu darba rīku un mākslīgo mēslu iegādei. Pēc tam bied-

rība sāka organizēt arī pilsētu strādniekus. 1932. gadā ar bied-

rības starpniecību laukos bija atraduši sev darbu ap 5000 strād-

nieku, bet 1933. gadā šo cilvēku skaits pārsniedza 10000.

Strādnieku pārvadāšanai uz laukiem ministru kabinets bija pie-
šķīris biedrībai tiesības izmantot Latvijas dzelzceļu par paze-

minātu tarifu. Ar biedrības starpniecību bija panākts, ka, slē-

dzot līgumus ar darba devējiem, tika paredzētas strādniekiem

laukos no fiziska darba brīvas svētdienas un svētku dienas,
kā arī gavējamo dienu ievērošana (Latvijas Katoļu Strodnīku

bīdreiba, Katoļu Dzeive, 1933. g. Nr. 11).

Pie Rīgas nodaļas biedrība bija ierīkojusi telpas patvēru-

mam iebraucējiem lauciniekiem un bezdarbniekiem. Trūcīgiem
strādniekiem tur tika pat izsniegtas pusdienas bez maksas. Rī-

gas nodala bija noorganizējusi un uzturēja arī nespējnieku pat-
versmi, kur mitinājās ap 15 cilvēku (Turpat).
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Biedrības labā no garīdznieku puses aktīvi darbojās Antons

Oļševskis, P. Rudzīts, Dr. Br. Vaļpitrs, Jānis Gabrāns, Kazi-

mirs Vilnis un citi.

1933. gada decembrī uz Dr. P. Stroda un citu ierosinājumu

Rīgā notika plaša latgaļu sabiedrisko darbinieku apspriede par

speciālas biedrības dibināšanu Latgales centrālā muzeja orga-

nizēšanai un uzturēšanai. Apspriedes dalībnieki vienojās šim

nolūkam dibināt biedrību ar nosaukumu Latgales centrālais

muzejs un izraudzīja no sava vidus rīcības komiteju 5 cilvēku

sastāvā. Komitejā tika ievēlēti Dr. P. Strods, inženieris

Fr. Kemps un citi. Dr. P. Strods arī kļuva par rīcības komitejas

priekšsēdi un viņam tika uzticēta biedrības statūtu izstrādā-

šana (B. Brežgo — Latgolas pagotne I, Daugavpilī 1943. g.(
44.-46. lpp.).

Biedrības statūtus Rīgas apgabaltiesa reģistrēja 1934. gada
23. janvārī, un pēc tam statūtu parakstītāji aicināja visus re-

dzamākos Latvijas sabiedriskos darbiniekus iestāties biedrībā

par biedriem. Līdz pirmajai biedru sapulcei, kas notika Rē-

zeknē 1934. gada 3. aprīlī, bija pieteikušies un uzņemti par
biedriem 62 cilvēki, starp tiem pieteikšanās kārtībā pats pir-
mais — bīskaps J. Rancāns. No garīdzniekiem vēl bija pietei-
kušies: prof. A. Novickis, Dr. A. Zuromskis, dekāns Kazimirs

Kalinka, prāvests P. Smelters, Dr. J. Miglinīks, P. Rudzīts un

vairāki citi. Pirmajā biedrības valdē kopsapulce izraudzīja
Dr. P. Strodu, Fr. Kempu, mons. D. Jaudzemu, direktori V. Seili

un Teklu Kambalu. Valdei konstruējoties, par biedrības priekš-
sēdi kļuva P. Strods, par sekretāru — Fr. Kemps un par ka-

sieri — D. Jaudzems (Turpat, 46.—48. lpp.).
1934. gada maijā Kultūras fonda dome muzeja ierīkošanai

Latgalē piešķīra biedrībai 5000 latu lielu pabalstu, un biedrība

ievadīja sarunas ar attiecīgām organizācijām un iestādēm par

eksponātu iegūšanu, kā arī rūpējās par telpām muzejam. Sa-

runu rezultātā Rēzeknes pilsētas valde apsolīja muzejam dot

Rēzeknē telpas un gādāt par to apkurināšanu, apgaismošanu un

apkalpošanu bez atlīdzības. Muzeja garīgās nodaļas ierīkoša-

nai telpas solīja Aglonas ģimnāzija vai dekanāts, jo kā vienu,

tā otru vadīja mons. Dr. A. Broks (Turpat, 48. lpp.).
Ar 1935. gada 23. aprīli, kad notika biedrības kārtējā biedru

sapulce, Dr. P. Strods, aizbildinādamies ar lielo darba slodzi

katoļu teoloģijas augstskolā, no valdes aizgāja, bet jaunajā
valdes sastāvā garīdzniecību pārstāvēja D. Jaudzems un Dr.

A. Broks (Turpat, 48.-49. lpp.).
Šinī periodā biedrības valdei turpinājās sarunas ar Rēzek-

nes pilsētas valdi par telpu jautājuma atrisināšanu, kas dažādu
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neparedzētu apstākļu dēļ ieilga, tāpēc arī valde kavējās uz-

sākt intensīvāku eksponātu vākšanas darbu. Lai biedrības dar-

bība kļūtu viengabalaināka un aktīvāka, biedru kopsapulce
1937. gada 10. februārī vienojās, ka valdes vairākums sastā-

dāms no biedriem, kas dzīvo Rēzeknē. Jaunajā valdē par

priekšsēdi kļuva toreizējais Rēzeknes dekāns Boleslavs Gri-

šāns. Valdē palika arī Dr. A. Broks (Turpat, 49. lpp.).
Lai gan Rēzeknes pilsētas pašvaldība telpu sagādāšanas jau-

tājumā muzejam izrādīja lielu pretimnākšanu, tomēr biedrība

sev pastāvīgas telpas ieguva tikai 1938. gada aprīlī. Biedrības

valde jau 1937. gada aprīlī bija griezusies pie visiem Latgales
kultūras un sabiedriskā darba darītājiem ar aicinājumu palī-
dzēt muzejam attiecīgu materiālu vākšanā, bet 1938. gada va-

sarā eksponātu vākšanas nolūkā noorganizēja vairākus brau-

cienus pa Latgali, apmeklējot Varakļānu, Barkavas, Gaigala-

vas, Strūžānu, Dricānu, Nautrānu, Taudejānu, Rāznas, Aglonas
un Preiļu apvidus. Šinīs braucienos Latgales centrālajam mu-

zejam tika iegūts gan pirkšanas, gan dāvināšanas ceļā liels

skaits mantu. Muzejā izveidojās etnogrāfisko priekšmetu, ar-

heoloģijas un vēstures priekšmetu, dokumentu un latgaļu dia-

lekta grāmatu nodaļas un muzeja bibliotēka. 1938. gadā, liekot

pamatus arī mākslas nodaļai, biedrība bija iegādājusies pa

gleznai no Latgales māksliniekiem — Franciska Varslavāna,

Vitālija Kalvāna un Arvīda Egles. 1938. gadā bija uzsākti

priekšdarbi arī Latgales keramikas kolekcijas vākšanai, ar to

paplašinot muzeja etnogrāfisko nodaļu. Muzeja papildināšana
ar eksponātiem turpinājās līdz 1940. gadam. Šinī gadā muzejam

jau bija 1226 eksponāti. No šiem eksponātiem 674 numurus

sastādīja rokraksti vai iespiestas latgaļu dialekta grāmatas.

Muzeja bibliotēkā savkārt bija 321 izdevums. Visbagātākā sa-

tura ziņā bija etnogrāfijas nodaļa. Biedrībai bija padomā Lat-

gales vēsturnieku apspriedes sasaukšana Rēzeknē un literatū-

ras izdošana par Latgales pagātni (Turpat, 50.—58. lpp.), bet

šiem nodomiem nebija lemts realizēties.

Biedrība 1934. gadā piešķirto Kultūras fonda pabalstu līdz

1939. gadam bija izlietojusi, tāpēc 1939. gadā viņa griezās ar

lūgumu pēc jauna pabalsta. 1939. gadā arī nāca valdības rī-

kojums par statūtu pārreģistrēšanu pastāvošajām biedrībām.

Biedrība Latgales centrālais muzejs tanī pašā gadā iesniedza

savus statūtus pārreģistrēšanai, bet viņai neizdevās sagaidīt ne

jaunu Kultūras fonda pabalstu, ne statūtu pārreģistrēšanu. Pa-

liekot bez pabalsta un bez pārreģistrētiem statūtiem, biedrība

bija spiesta savu darbību sašaurināt līdz minimumam, kamēr

1940. gada oktobrī padomju valdības Izglītības tautas komisa-
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riāta Muzeju un pieminekļu aizsardzības nodaļa pārņēma mu-

zeju savā rīcībā (Turpat, 58. lpp.).
Kaut gan biedrības Latgales centrālā muzeja darbības

laiks ir bijis samērā īss un liela daļa no tā pagājusi kārtojot

organizatoriskas dabas jautājumus un gaidot telpas, kā arī pē-

dējā posmā — paliekot bez līdzekļiem un statūtiem, tomēr

biedrība Latgales vēstures materiālu vākšanā un sistematizē-

šanā ir veikusi lielu darbu.

Tikai pateicoties šai biedrībai, Latgale bija ieguvusi sava

novada centrālo muzeju un centru savas pagātnes apzināšanas

un pētīšanas darbam. Bet, kā redzējām, biedrības noorganizē-
šanā un pirmajās darba gaitās nenoliedzami nopelni ir tieši ga-

rīdzniecības pārstāvim Dr. P. Strodam un, protams, arī citiem

garīdzniekiem, kas vai nu darbojās biedrības valdē, vai aplie-

cināja savas simpātijas biedrības pasākumiem, kļūdami pai

tās biedriem.

Garīdzniecības idejiskā vadībā darbojās arī tādas latgaļiem
tuvas organizācijas kā Latvijas katoļu izglītības biedrība, kas

dažus gadus finansēja žurnālu Zīdūnis, inteliģences žurnāla

Draugs izdevēja Latviešu katoļu skolotāju biedrība, 1927. gadā
Dr. P. Stroda nodibinātā Latvijas katoļu akadēmiķu biedrība,

Latgaļu katoļu Kultūras centrālā biedrība, kas kopš 1933. gada

skaitījās žurnāla Zīdūnis izdevēja, Latvijas katoļu sieviešu

centrālā biedrība un vēl citas biedrības. Visas šīs organizācijas

rūpējās par Latgales kultūras dzīves augšupeju, un par viņām

visām Latgales vēstures pazinējs var teikt tikai labus vārdus.

īsi sakot, katoļu garīdznieki bija pirmie un gandrīz vienīgie
biedrību darba organizatori un vadītāji Latgalē līdz Latvijas
brīvvalsts nodibināšanai, un viņi bija aktīvi sabiedriskā darba

organizatori un atbalstītāji ari visā Latvijas brīvvalsts pastāvē-
šanas laikā.

Ja Latvijas brīvvalsts gados Latgalē nodibinājās un darbo-

jās arī tādas organizācijas, kas negribēja ar Baznīcu un ga-

rīdzniecību uzturēt nekādus sakarus un tāpēc bieži nostājās

garīdzniecības atbalstīto organizāciju pretinieku lomā, tad jā-

saka, ka šīs organizācijas nespēja izcelties ne ar lielāku biedru

skaitu, ne ar veikto darbu. Šādas organizācijas, sevišķi poli-
tisko partiju pastāvēšanas laikā, ātri izveidojās un tikpat ātri

arī likvidējās, un par viņu kādreizējo esamību liecina tikai

statūti un apstiprināšanas datumi.

Nebija Latgalē jaunatnei otras biedrības, kas būtu spējusi
ar savu biedru skaitu un veikto darbu nostāties blakus Latvi-

jas katoļu jaunatnes biedrībai, nebija arī starp latgaļu kultūr-

veicināšanas biedrībām otras, kas būtu varējusi mēroties ar
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Latgales latviešu R-katoļu kultūrveicināšanas biedrību Saule,

tāpat kā Latgalē nebija otras tik plašas strādnieku organizāci-

jas kā Latvijas katoļu strādnieku biedrība.

Nav šaubu, ka arī Latgaliešu skolotāju centrālā biedrība,

biedrības Latgaliešu studentu fonds un Latgales centrālais mu-

zejs nebūtu guvušas ne to popularitāti, ne arī sekmes, kādas

tām bija, ja šīs organizācijas savā darbā nebūtu gājušas vai-

rāk vai mazāk kopā ar garīdzniekiem.

Tāpēc objektīvs Latgales vēstures pētnieks un raksturotājs,
runādams par latgaļu biedrībām un sabiedriskā darba darītā-

jiem, neaizmirsīs nosaukt Franča Kempa, Vladislava Rubuļa,
Dr. Antona Skrindas, Valerijas Seiles, Broņislava Spūļa un

citu pasaulīgo darbinieku vārdus, bet neļausies noklusēt arī

garīdznieku — N. Rancāna, K. Skrindas, J. Velkmes, Dr.

P. Stroda, Dr. Br. Vaļpitra, Dr. A. Broka un daudzu, daudzu

citu veikumu.

IV

Lai gan senos laikos Latgalē darbojās garīgie semināri pries-
teru sagatavošanai Krāslavā un Aglonā, tomēr, kā atzīmējām,

pašiem Latgales latviešiem šinīs semināros mācīties un kļūt

par garīdzniekiem nebija iespējams, jo to varēja darīt tikai

brīvo kārtu cilvēki. Latgales latviešiem kā dzimtcilvēkiem līdz

1861. gadam ceļš arī uz garīdznieka darbu bija slēgts.
XX gadsimtam nomainot XIX gadsimtu, Latgales latvieši vēl

par saviem varēja saukt tikai kādus 10 priesterus. Neskaitot

vairs 1888. gadā mirušo pašu pirmo latviešu tautības priesteri
Andrievu Seipuļnīku, tie bija — Jānis Višnevskis, mag, theol.

Aleksandrs Platpīrs, Andrievs Sviklis, mag. theol. Francis Tra-

suns, mag. theol. Miķelis Dukaļskis, Pēteris Smelters, cand.

theol. Nikodēms Rancāns un citi. XX gadsimta pirmajos ga-

dos viņiem pievienojās vēl brāļi Kazimirs un Benedikts Skrin-

das, Jānis Velkme, Pāvuls Tukišs un citi. Tomēr šinī laikā vēl

nevarēja ne iedomāties, ka Latgalei pietiktu savas tautības

priesteru. Bez tam ne visiem no Latgales nākušajiem prieste-
riem darba vietas tika ierādītas Latgalē.

Piemēram, 1904./1905. gadā Latgalē strādāja tikai septiņi lat-

viešu tautības garīdznieki. No pārējiem deviņiem vienam bija
darba vieta Rīgā, pieciem Pēterpilī, vienam Iverženā, vienam

Orlā un vienam Viļņā (V. Terenkevičs — Goreigo satura gro-

motas (izdūtas nu 1904. g. leidz 1919. godam), Rokstu krējums
latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40 godu atcerei, Daugav-
pilī 1944. g.).
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1916. gadā no 90 katoļu garīdzniekiem, kas strādāja vai re-

zidēja Latgales draudzēs, tikai 25 bija latvieši (Directorium
divini officii et missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi nec

non pro dioecesi Minscensi m annum Domini 1917, 168.—

178. lpp.).

Ar Latvijas valsts un savas bīskapijas, kā arī garīgā semi-

nāra nodibināšanos stāvoklis garīdznieku tautību ziņā Latvijā

ar katru gadu izmainījās latviešiem par labu, un, piemēram,
1934. gadā no visiem Latvijas katoļu garīdzniekiem pēc tautī-

bām 112 bija latvieši, 34 lietuvieši, 10 poļi, 4 baltkrievi, 5 vā-

cieši un 1 francūzis (Antons Svarāns — Latgales sasniegumi

Latvijas valsts laikā, Rīgā, 41. lpp.).

Tātad var teikt, ka līdz XX gadsimta sākumam Latgales ka-

toļu draudzes ir aprūpējuši gandrīz vienīgi svešu tautu garīdz-
nieki. Arī vēlāk ■— īsi pirms Latvijas valsts nodibināšanās —

šinīs draudzēs citu tautību garīdznieku vidū latviešu tautības

priesteru nebija daudz vairāk par vienu ceturtdaļu.

Vairākus gadsimtus pēc kārtas Latgalē misiju un pastorizā-

cijas darbu ir veikuši galvenā kārtā poļu un lietuviešu garīdz-
nieki. Sakarā ar to daudzkārt ir izskanējušas domas, ka katoļu

Baznīca Latgalē esot veicinājusi latviešu tautas pārpoļošanu.

Bet vai tā bija?
Nav noliedzams fakts, ka pēc pirmā pasaules kara, nodibi-

noties Latvijas brīvvalstij, Latgalē bija vairāk poļu nekā pā-

rējos Latvijas novados. Ja pēc 1935. gada tautas skaitīšanas

datiem visā Latvijā poļu tautības iedzīvotāji sastādīja 2,5%

jeb 49 tūkstošus cilvēku (Skolot. Juris Novoselovs — Citas

tautības Latvijā, Latvijas zeme, daba un tauta 111, prof. N. Mal-

tas un priv. doc. P. Galenieka redakcijā, Rīgā 1937. g.), tad

Latgalē tanī pašā laikā poļu bija 3,4% jeb 19 tūkstošu cilvēku

(Marģers Skujenieks — Latvijas iedzīvotāji, turpat). Nav arī

noliedzams, ka starp šiem 3,4% zināmu daļu sastādīja tādi cil-

vēki, kuru vectēvi vēl bija runājuši skaidrā latviešu valodā

un saukušies latviešu vārdos.

Kā savā laikā ir atzīmējis Dr. I. Ancāns, Krāslavas iedzīvo-

tāji no seniem laikiem ir bijuši latvieši, bet vēlāk sākuši pār-

krievināties. Vēl 1901. gadā G. Manteifels ir rakstījis, ka Krās-

lavas apkārtnes iedzīvotāji esot latvieši, turpretim XX gad-
simta trīsdesmitajos gados, kā konstatē Dr. I. Ancāns, attiecī-

gajās vietās iedzīvotāji ir runājuši vairāk krieviski un Krās-

lavā nav trūcis poļu ar tādiem uzvārdiem kā Vonogi, Boluži,

Dunduri, Kurpnīki utt. (Dr. I. Ancāns — Kopēc seņok nabeja
latvīšu tautas bazneickungu?, Zīdūnis 1939. g. Nr. 6).
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Pazīstamais latgaļu nacionālās atmodas darbinieks A. Skrinda

1911. gadā ir rakstījis: «Kas gan no mums nezina, kādā garā

auga mūsu pirmā inteliģence — baznīckungi, jaunatne, kas

beigusi vai vēl nē augstākas skolas? Visi taču mēs augām
poliski: Dievu lūdzām poliski, poļu pulkā kaunējāmies savas

latviešu valodas, pūlējāmies domāt poliski, arī mājās pūlējā-
mies ievest poļu valodu pie saviem brāļiem un māsām.» (Fran-
cis Trasuns Dzīve un darbi I, A. Gobas un A. Sprūdža sakār-

tojumā un redakcijā, Rīgā 1938. g., 31. lpp.).
Arī Fr. Kemps par to pašu laiku raksta: «Ne tikvien ar po-

ļiem radu ceļā saistīti latgaļi atsvešinājās no savas tautas, bet

jau veseli slāņi turīgāku zemnieku sāka stipri svērties uz po-
lisko pusi. Tā Sakstagala apvidū turīgāku latgaļu zemnieku

saimnieces lielākos godos, kāzu vai kristību gadījumos, ja pie
galda gadījās sēdēt baznīckungam vai kādam poliskam šļahti-

čam, pūlējās runāt tikai poliski. .. Vienu laiku, ap 1890.—

1900. gadiem modē bija iegājis paradums turīgās saimēs mācīt

bērnu poliskiem pātariem un katehisma atsacībām.» (T. Skom-

ba — Pirmī periodiski izdavumi, Rokstu krājums latgaļu dru-

kas aizlīguma atceļšonas 40 godu atcerei, Daugavpilī 1944. g.).
Tas tikai liecina, ka Latgales latvieši savā laikā nav bijuši

pilnīgi brīvi no poļu ietekmes. Atsevišķās vietās un atsevišķos

iedzīvotāju slāņos Latgalē ir bijis manāms pārpoļošanās pro-
cess, kā rezultātā daļa latviešu ir nošķīrušies no savas dzimtās

valodas.

Tomēr, ieskatoties nopietnāk Latgales novada vēsturē, mums

zūd pamats par šī latviešiem nevēlamā procesa rašanos vainot

katoļu Baznīcu, resp. katoļu garīdzniekus.

Apmēram 240 gadus Latgalē misiju un pastorizācijas darbu

veica jezuītu ordeņa locekļi. Jezuītu rezidences vai kolēģijas
savā laikā bija Daugavpilī, Izvaltā un Pušā, bet viņu misiju
punkti, kur pa laikam uzturējās viens vai vairāki misionāri,
ir bijuši Dagdā, Indrā, Kaunatā, Krāslavā, Līksnā, Ozolmuižā,
Preiļos, Pušā, Izvaltā, Varakļānos, Rēzeknē un Aulejā. (B. P. —

Jēzus sadraudzeiba vēstures gaitās, Katāļu Dzeive, 1937. g.
Nr. 8).

Jezuītu ordeņa locekļu mērķis vienmēr ir bijis atdoties se-

vis un citu cilvēku svētdares darbam. Kā līdzekļus cilvēku

svētdarei jezuīti ir izlietojuši sprediķus, katehizāciju, garīgus

vingrinājumus jeb rekolekcijas, sakramentus, žēlsirdības dar-

bus, skolas, zinātni, mākslu un literatūru un misiju darbu starp
nekatoļiem un nekristītajiem. Jezuīta ordeņa locekļi ir izcēlu-

šies ne tikai ar dievbijību, bet arī ar izcilu izglītību, zinātnes

mīlestību un savu ieguldījumu tās attīstībā (Turpat).
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Veikdami savu apustulisko darbu, jezuīti nekad nav domā-

juši par tautu nacionālo īpatnību iznīcināšanu, bet vienīgi ir

cīnījušies pret tām parādībām tautu dzīvē, kas nav saskanēju-

šas ar kristīgās morāles normām.

Piemēram, pats jezuītu ordeņa dibinātājs sv. Ignācijs Lojola

bija spānietis, bet viņš 1551. gadā Romā ir atvēris nelielu

skolu, kur Romas jaunatne par brīvu varējusi mācīties grama-

tiku, humanitārās zināšanas un kristīgo mācību. Tanī pašā

gadā viņš Romā nodibinājis tā saukto Romas kolēģiju, kas

vēlāk izveidojās par Gregora universitāti, un nākamajā

gadā — atsevišķu kolēģiju vācu zemju jaunekļiem, kas dabūja
Germanikuma nosaukumu (Turpat).

Arī Latgalē jezuīti kristīgo mācību sludināja un sarunājās

ar tautu pašas tautas valodā, sagatavoja latviešiem rakstus un

mācīja tautu šos rakstus lasīt. Ja šiem misionāriem būtu bijis
nodoms Latgales latviešus pievērst citai tautībai, viņiem būtu

pieticis kontakta nodibināšanai ar tautu tikai pašiem daudz

maz iemācīties latviešu valodu, un ar šīs valodas starpniecību

viņi būtu varējuši tautu aicināt uz citas valodas mācīšanos un

pamazām to sagatavot citas valodas rakstu lasīšanai. Šķiet ne-

apšaubāmi, ka jezuītiem būtu bijis daudz vieglāk un vienkār-

šāk iemācīt latviešiem poļu rakstus un pasniegt tiem poļu va-

lodā sagatavotās grāmatas, nekā atrast svešajai latviešu valo-

dai atbilstošu rakstību un tanī pašiem sarakstīt grāmatas. Ja

jezuīti tomēr ir gājuši citu ceļu, tad tas nozīmē, ka viņiem pir-

majā vietā ir bijušas tieši latviešu tautas, nevis savas personī-
gās intereses. Bez tam, ja jezuītiem būtu bijusi kaut mazākā

interese latviešus pārtautot, viņi šīs intereses būtu varējuši

paust arī ar savu latviešu valodā sagatavoto grāmatu starpnie-
cību, bet nevienā jezuītu izdotajā grāmatā nav ne mazākā mā-

jiena uz to, ka šejienes iedzīvotājiem būtu jāatmet sava valoda

un jāpievienojas kādai citai tautai. Arī vēlāko laiku autoru

darbos no pārtautošanas tieksmēm nav ne vēsts. Vispāri, sveš-

tautiešu garīdznieku sagatavotajos rakstos tautību jautājums
nemaz netiek skarts.

Jau iepriekš minējām, ka Krāslavas lazaristu un Aglonas do-

minikāņu garīgajos semināros tika mācīta latviešu valoda, lai

jaunie priesteri sekmīgāk varētu veikt pastorizācijas darbu

latviešu tautas vidū. Tikai pastorizācijas darba uzlabošanai

tika sagatavotas latviešu valodas gramatikas un vārdnīcas.

Dominikāņu vizitators 1779. gadā ir devis stingru norādī-

jumu Aglonas klostera garīdzniekiem svētdienās un svētku

dienās sēdēt biktskrēslā. levērojot to, ka ne visi garīdznieki ir

pratuši latviešu valodu, vizitators ir pieprasījis tiem garīdz-
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niekiem, kas nesaprot latviski, nozīmēt speciālus biktskrēslus.

Pie šiem biktskrēsliem ari bija jāpiestiprina tāfelītes ar attiecī-

giem uzrakstiem un no kanceles jāpaziņo, lai tie ticīgie, kuri

prot poliski, neiet pie latviešiem nozīmētajiem biktskrēsliem

un netraucē zemniekus. Bez tam garīdzniekiem, kuri prata lat-

viešu valodu, bija uzdots pēc kārtas svētdienās un svētku die-

nās ticīgajiem mācīt kristīgās patiesības. Šī mācīšana ar jau-
tājumiem un atbildēm bija izdarāma no kanceles, vai arī stai-

gājot pa baznīcu (M. Kļ. — Vizitatora aizrodejums, Aglvuna,
1929. g., 52. lpp.).

Aglonas dominikāņu klosteris ari ir uzturējis tā sauktos

direktorus un direktorkas, kuru uzdevums ir bijis latviešu zē-

niem un meitenēm mācīt latviski lasīt. Par šo darbu klosteris

direktoriem un direktorkām ir maksājis atlīdzību (Direktorkas
un direktori, turpat, 52. lpp.).

Dominikāņu laikos pie Aglonas baznīcas ir dzīvojušas spe-
cālas dziedātājas. Viņas ir bijušas vajadzīgas baznīcā pat
darbdienās, jo baznīcā katru dienu ir dziedāts latviski rožu-

kronis. Šīm dziedātājām klosteris sevišķi lielākās svētku die-

nās ir izmaksājis kā dāvanu zināmas naudas summas (Dzīdoto-
jas, turpat, 53. lpp.).

1835. gadā ir radusies poļu valodā Latvijas katoļu iecie-

nītā dziesma Jaunava svētā, Aglonas baznīcā. 1835. gada sep-
tembrī dziesmu ir apstiprinājis Viļņas bīskaps, un tās Viļņā

iespiestais teksts tā paša gada beigās ir nonācis Aglonā, bet

1937. gadā Aglonas klostera priors Juškevičs jau ir sūtījis uz

Lietuvu iespiešanai dziesmas latviešu tekstu (Aglyunas Dīva

Motes dzīsme, turpat).
Tas savukārt liecina, ka arī dominikāņi nav domājuši par

latviešu pārpoļošanu, bet pretēji — rūpējušies par to, lai lat-

vieši savā valodā varētu dzirdēt sprediķus un katehisma pa-

tiesības, lai viņiem būtu iespēja netraucēti savā valodā izsū-

dzēt grēkus, lai latvieši iemācītos savā valodā rakstus un lai

baznīcā skanētu dziesmas latviešu valodā.

Fr. Trasunam mācoties Pēterpils garīgajā seminārā, vairāki

lietuviešu studenti, paredzēdami, ka viņiem pēc semināra beig-
šanas būs jābrauc darbā uz Latgali, bija griezušies pie
Fr. Trasuna un J. Višnevska ar lūgumu, lai tie viņiem privāti
mācītu latviešu valodu.

Vēlāk Pēterpils garīgajā seminārā latviešu valoda bija ari

kā mācību priekšmets un par tās pasniedzējiem ir strādā-

juši — Fr. Trasuns, K. Skrinda, M. Dukaļskis un J. Rancāns.

Pēterpils garīgā semināra un Mogilevas arhidiecēzes vadībā

bija galvenā kārtā poļu tautības garīdznieki. Ja viņi tā būtu
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rūpējušies par citu tautu pārpoļošanu, kā to ne reizi ir mēģi-

nājuši apgalvot daži viņu rīcības kritiķi, tad var rasties pa-

matots jautājums, kāpēc daži no viņiem, ieskaitot pašus arhi-

bīskapus, ir mācījušies mazās latviešu tautas valodu un kāpēc

no visa lielā latviešu tautas garīdznieku pulka, kas līdz Lat-

vijas brīvvalsts nodibināšanai ir mācījušies Pēterpils seminārā

un garīgajā akadēmijā, mēs nevaram nosaukt nevienu par

poli tapušu latvieti? Pretēji — latviešu tautības garīdznieki,
kas beiguši Pēterpils garīgo semināru, nerunājot nemaz par

tādiem savas tautas patriotiem kā Fr. Trasuns, N. Rancāns,

brāļi Skrindas, J. Velkme, J. Rancāns, St. Vaikulis, P. Strods,

visi ir sevi atzinuši par latviešiem un vairāk vai mazāk sek-

mējuši latviskās kultūras plauksmi.
Mums arī ir jāzina, ka sevišķi pēc poļu dumpja 1863. gadā

krievu valdība uzmanīgi skatījās, lai Lietuva, Baltkrievija un

Latgale kļūtu brīva no katras poļu ietekmes. Šinī nolūkā arī

Latgalē tika noliegta Baznīcas skolu darbība un grāmatu

iespiešana latīņu burtiem.

Bez tam šinī laikā Latgalē daudz vairāk bija lietuviešu nekā

poļu garīdznieku.
XIX gadsimta otrā pusē nacionālā atmoda bija sākusies arī

Lietuvā, tāpēc pilnīgi loģiski, ka lietuviešu tautības garīdz-
nieki Latgalē nekādos apstākļos nevarēja būt ne pārpoļošanas

atzinēji, ne veicinātāji. Daudzi lietuviešu tautības garīdznieki,
savā darbā saauguši ar Latgali un tās cilvēkiem, Latgali uz-

skatīja par savu otro dzimteni un kļuva par aktīviem Latgales
nacionālās un saimnieciskās atmodas sekmētājiem.

Mums jau šādā sakarībā nācās, starp citu, pieminēt kādrei-

zējā Varakļānu dekāna V. Tomašunasa un Līvānu prāvesta
V. Treibšo vārdus, bet viņi nebija vienīgie.

Latgaļu pārpoļošanās gadījumiem bija pavisam citi cēloņi.
Arī Fr. Kemps, kas labi ir iepazinis sava novada vēsturi un

apstākļus, saka: «Pieņemts ir tāds ieskats, ka poļu muižnieki

un baznīckungi ar stipru propagandu zemniekos un muižas

ļaudīs gandrīz ar spaidiem izplatīja poliskumu. Tas nesaskan

ar patiesību. Kādi spaidi, piemēram, varēja būt sakstagaliešos,
kur pat neviena muižnieka nebija, jo te dzīvo senie valsts

zemnieki. Arī baznīckungi te vienmēr ir bijuši lietuvieši. Tas

pat darījās arī Latgales dienvidu daļā, Līksnas, Krāslavas,

Preiļu un citos apvidos.» (T. Skomba — Pyrmī periodiski izda-

vumi, Rokstu krājums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40

godu atcerei, Daugavpilī 1944. g.).
Fr. Kemps arī atklāj īstos latgaļu daļas pārpoļošanās cēlo-

ņus, proti: «Poļu tautas kultūra, katoliskās ticības vienādība
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un poļu vajāšana no krievu valdības puses radīja pievilcības

oreolu, un poliskums izplatījās nemanot, bez spaidiem un te-

rora ... Kad latgaļiem nebija ne savu laikrakstu, ne tautisku

skolu, ne attīstītas laicīgas literatūras, kad latgalim pat par

ierēdni nebija atļauts strādāt, tad saprotami, ka ikviens turī-

gāks un inteliģentāks cilvēks Latgalē meklēja sabiedrību un

draudzību pie gaišākas un kulturāli augstākas poļu tautas.»

(Turpat).

Tāpēc nav pamata vainot katoļu Baznīcu Latgalē par dažu

latgaļu pārpoļošanos. Tā ir notikusi bez Baznīcas, resp. ga-

rīdznieku līdzdalības. Droši vien, ka tie paši cilvēki, kuri at-

tiecīgajos apstākļos tiecās kļūt par poļiem, citādā laikmeta

situācijā būtu mēģinājuši kļūt par krieviem vai vāciešiem

un tāpat latviešu tautai būtu pazuduši. Taču arī Vidzemē un

Kurzemē savā laikā atradās starp latviešiem cilvēki, kuri pie-
vērsās vācu valodai un kaunējās sevi atzīt par latviešiem.

Katoļu Baznīca Latgales vēstures gaitās visu laiku ir bijusi

Latgales cilvēku latviskā gara uzturētāja un aizsargātāja.
Tanīs gados, kad Latgalē pareizticīgais krievu skolotājs jau

pirmajā skolas dienā latviešu bērniem lika runāt krievu va-

lodā un arī visu iestāžu ierēdņi ar zemniekiem runāja tikai

krieviski, baznīca bija vienīgā vieta, kur Latgales latvietis

ārpus zemnieku mājām dzirdēja latviešu valodu, un draudzes

prāvests bija vienīgais izglītotais cilvēks, kas viņu uzrunāja
un ar viņu sarunājās latviski.

Arī iespiesta vārda aizliegumu latīņu burtiem katoļu ga-

rīdznieki, kā iepriekš redzējām, ne tikai neatbalstīja, bet, daž-

kārt pieļaudami lielu risku, pūlējās, lai viņu draudzes locekli

būtu apgādāti vismaz ar latviskām lūgšanu grāmatām.
Savukārt Mogilevas arhibīskaps rūpēdamies, lai tauta, pastā-

vot iespiesta vārda aizliegumam, neaizmirstu lūgšanas, ir pa-

vēlējis draudžu prāvestiem katru svētdienu pirms sv. Mises

kopā ar tautu noskaitīt tautas valodā rīta lūgšanas un citus

pātarus (Sērmo prīstera Drika dīna, Katoļu Dzeive, 1937. g.
Nr. 1).

Mēs nemaz nevaram iedomāties, kas būtu noticis ar latviešu

tautas daļu Latgalē smagajos pārkrievināšanas gados, ja tai

nebūtu pretim stājusies katoļu garīdzniecība.
Nav pamata arī pārmetumiem par Latgales katoļu Baznīcas,

resp. garīdznieku separātismu attiecībās ar pārējo Latvijas no-

vadu latviešiem.

Kā zināms, ir noticis tā, ka latvieši kā tauta vienotu dzīvi

ir sākuši tikai pēc Latvijas brīvvalsts nodibināšanās. Līdz tam

sevišķi starp Latgali, no vienas puses, un pārējiem latviešu
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novadiem, no otras puses, ir pastāvējusi liela nošķirtība, un

to bija radījuši mūsu tautas vēsturiskie apstākļi.

Nebija bijis nekādas ciešākas vienības starp kādreizējām

latgaļu, zemgaļu, sēļu un kuršu ciltīm, nerunājot nemaz par

somu-ugru tautu celmam piederīgajiem lībiešiem, kas dzīvoja

tagadējās Latvijas teritorijā, līdz šo cilšu kristianizēšanas pe-

riodam un nebija vienības arī pēc tam.

Livonijas valsts, kas bija izveidojusies šo un citu cilšu kris-

tianizēšanas rezultātā un kas tāpat nevarēja lepoties ne ar

stingru centralizētu varu, ne vienību starp valsts novadiem,

1561. gadā saira. Livonijas ordeņa mestrs Gothards Ketlers, ne-

spēdams cīnīties ar Maskavas cara Jāņa Briesmīgā uzbruku-

miem, noslēdza līgumu ar Poliju, atdodot savas zemes Dau-

gavas labajā krastā, resp. vēlāko Vidzemi un Latgali poļiem,
bet sev paturot kā hercogisti Kurzemi un paliekot Polijas aiz-

bildniecībā. Poļiem savukārt 1629. gadā slēdzot miera līgumu
ar zviedriem, Vidzeme nokļuva Zviedrijas varā, bet Latgali

Polija paturēja sev. Ziemeļu kara rezultātā 1721. gadā Vidzemi

paņēma krievi, bet Latgale krievu rokās nonāca ar Polijas

pirmo sadalīšanu 1772. gadā, un Kurzemes hercogiste Krievijai

padevās 1795. gadā. Arī visai Latvijas teritorijai iekļaujoties

Krievijas sastāvā, Vidzeme un Kurzeme kā atsevišķas guber-

ņas atradās izņēmuma stāvoklī, bet Latgale tika pieskaitīta
baltkrieviskajai Vitebskas guberņai, uz ko parasti tika attie-

cināti visi pārējo Krievijas guberņu likumi.

Latviešu tautas daļu nošķirtība politiskā un administratīvā

ziņā bija ari par cēloni to atšķirībām ticības un kultūras ziņā.
Vidzemē un lielākajā Kurzemes daļā par valdošo konfesiju
bija kļuvis luterānisms, bet Latgalē — katolicisms. Vidzemē un

Kurzemē, neatkarīgi no politisko varu maiņas, bija nostiprinā-
jusies vācu kultūras ietekme, un vidzemnieki un kurzemnieki

savos rakstos lietoja gotu burtus, bet Latgalei raksturīga kļuva
poļu kultūras ietekme, un latgaļi lietoja latīņu rakstību.

Šādos apstākļos izveidojās tāds stāvoklis, ka Latgales lat-

vieši maz ko zināja par Vidzemi un Kurzemi, un vidzemnie-

kiem un kurzemniekiem tāda pati sveša zeme bija Latgale.
Bieži tauta Vidzemē un Kurzemē Latgales teritorijas pamat-
iedzīvotājus viņu dialekta un ticības atšķirību dēļ vairs ne-

skaitīja par latviešiem, un nekādas brāļu jūtas nesaistīja na-

badzības un apspiestības nomākto Latgales zemnieku pie
daudz bagātākā vidzemnieka vai kurzemnieka, kas pie tam vēl

gāja citas ticības baznīcā un nereti par katolicismu pat pazo-

bojās, lasīja grāmatas citādiem rakstiem un citādāk arī ru-

nāja.
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Kādā rakstā 1907. gadā Fr. Trasuns, starp citu, raksta: «Katrs

solis, kas mūs saved sakarā ar mūsu aizdaugaviešu un aiz-

aiviekstiešu tautiešiem, mums atgādina, ka mēs esam šķirti:
mēs skatāmies cits uz citu kā uz sveštautieti, kā uz savu pre-

tinieku.

Bet kam tas ir vajadzīgs? Droši — ne mums latviešiem.

Protams, tam ir dziļāks iemesls, ka mēs esam palikuši sveši

cits citam... Bet tagad ir nākuši citi laiki. Latgale ieraudzījusi
brīvākas dienas un sāk mosties, un Kurzeme ar Vidzemi drau-

dzīgi sniedz tautieša roku. .. Mēs visi esam vienas latviešu

tautas dēli; tautas spēks ir tautas vienība; tāpēc nost visu, kas

starp mums var celt nesaticību un šķelšanos, darīsim katrs to,

kas mūs var tuvināt un vienot.» (Francis Trasuns Dzeive un

dorbi I, A. Gobas un A. Sprūdža sakārtojumā un redakcijā,
Rīgā 1938. g., 105.—106. lpp.).

Tanī pašā gadā Fr. Trasuns rakstā Mūsu grēki konstatē, ka

«Mūsu vislielākais un vienīgais grēks, no kura visi citi mūsu

grēki iztecēja kā no avota, bija mūsu greizie uzskati par

tautu ... Latgalietim nobeidzās latvieša zeme līdz ar Kurzemes

un Vidzemes robežu, un vidzemniekam un kurzemniekam —

līdz ar Vitebskas guberņas robežu. Un tā domāja ne tikai se-

nāk, ne tikai vienkārši zemnieki, tā domā dažs arī vēl līdz šai

dienai...

Visīsākais un visdrīzākais ceļš, kas noved uz vienošanos,

ir sekojošais: jāatmet vāciešu burti un jāpieņem latīņu burti

(literi) latviešu rakstībā. Tas ir viegli izdarāms, tāpēc ka Kur-

zemē un Vidzemē katrs prot lasīt latīņu burtiem izdotu grā-

matu, un kad tas būs izdarīts, tad tautas literatūra būs darīta

pieejama arī latgaliešiem. Tas mūs tuvinās visdrošāk. Šo rak-

stības reformu prasa tautas intereses tik skaidri, latgalieši ir

tik liela latviešu tautas daļa, ka cita tauta jau sen būtu to iz-

darījusi. Bet latvieši kā nevar, tā nevar atkratīties no vāciešu

gara un burtiem ... Pavaicājiet, aiz kāda iemesla? Vienkārši

aiz tā, ka daļa tautas tēvu skatās uz Latgali kā uz svešu no-

mali, par kuru nav vērts galvu sāpināt... Šinī lietā pasākumu

visvieglāk var izdarīt Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grā-
matu nodaļa... Ko darīsim labu, darīsim visai tautai. Tad ari

pats no sevis sabruks tas vecais mūris, kas gadu desmitus un

simtus mūs ir šķīris.» (Turpat, 107.—114. lpp.).
1908. gadā Atbildē kritiķim, kāpēc mēs latgalieši rakstām

latgaliešu izloksnē, Fr. Trasuns izsakās: «Tas nu gan ir tiesa,
ka mēs latgalieši izdevām savā izloksnē vienu, otru, trešu

laikrakstu. Bet kas pazīst mūsu apstākļus un mūsu zemnie-

kus — lasītājus, tas mums to nepārmetīs. Jau tas vien, ka mūsu
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laikraksti nevarēja pastāvēt un viens pēc otra apstājās, skaidri

liecina, ka mēs nedrīkstam citādāk darīt. Mūsu laikraksti ap-

stājās ne tādē], ka mūsu zemnieks negrib lasīt, neslāpst pēc

gaismas; arī ne tādēļ vien, ka mūsu zemnieki, sevišķi beidza-

mos gados, ir palikuši mazturīgi, nabagi, — bet tādēļ, ka ne-

kādā skolā viņi nav mācījušies lasīt, caur ko viņiem arī pats
raksts iznāca gluži nesaprotams . .. Vai pie tādiem apstākļiem
mēs drīkstējām taisīt mēģinājumu ar literatūras valodu?

...
Ja

mēs to būtu darījuši, tad, protams, lasītāju būtu vēl mazāk un

mūsu laikraksti nebūtu spējuši ne tik ilgi pastāvēt.
Gluži citādāk stāvēja un stāv lieta ar mūsu tautas apgais-

motāko daļu un ar mūsu presi. Kurzemē un Vidzemē visa jau-
nākā paaudze ir gājusi skolās un prot gluži labi lasīt latīņu

burtus. Un ja mūsu prese būtu labi sapratusi vispārīgās tautas

intereses un vajadzības, tad tā sen jau būtu pārgājusi no vā-

ciešu burtiem uz latīņu burtiem
...

un tā darījusi sevi pie-
ejamu latgaliešiem, nemaz nekaitēdama kurzemniekiem un

vidzemniekiem . ..» (Turpat, 115.—121. lpp.).
1916. gadā rakstā Par latviešu apvienošanu tautiskā, admi-

nistratīvā un kulturālā ziņā Fr. Trasuns pasaka: «... Baznīc-

kungi ir rakstījuši uz sava karoga: viena latviešu tauta un

viena administratīva, kulturāla ekonomiska pašvaMība! Un es

esmu dziļi pārliecināts, ka zem šī karoga stāsies visi apzinīgie
tautas darbinieki, kam ir mīļa un dārga tautas plaukšana un

spēks, un kopā ar tautas darbiniekiem visa tauta ...» (Turpat,
128.—138. lpp.).

N. Rancāns 1911. gadā Rīgas Latviešu biedrības Zinību ko-

misijas vasaras sapulcē savā priekšlasījumā par izglītības stā-

vokli Latgalē un Rēzeknes tirdzniecības skolu, starp citu, ir

teicis šādus vārdus: «Mēs esam ne tikai kaimiņi, bet arī brāli,
vienas mātes dēli. Mūs vieno viena un tā pati tautības ideja
un kulturālā darbība. Viena un tā pati jaukā dziesma «Dievs,

svētī Latviju» satricina un aizkustina kā Baltijas latvieša, tā

arī latgaļa sirdi. Pie jums visur deg lieli kultūras ugunskuri,
bet Latgalē vēl ir tumšs; tik viena maza uguntiņa — Rēzeknē

mirdz tā, bet bez jūsu palīdzības tā izdzisīs, kas Latvijai būtu

par lielu nelaimi. Jūsu rokās, cienītie kungi, jūsu labvēlīgo
siržu gādībā es nododu mazo Latgales ugunskuriņu — Rēzek-

nes tirdzniecības skolu.» (Mag. phil. M. Bukšs — Monsiņjora
Nikodēma Rancāna dzeive un darbeiba, Monsiņjors Nikodēms

Rancāns Rokstu krojums Mag. phil. M. Bukša redakcijā, Dau-

gavpilī 1943. g.).
N. Rancāns, būdams skolas kuratorijas priekšnieks, lūdza

pārnovadu laikrakstu un žurnālu redakcijas — sūtīt skolai
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savu izdevumu brīveksemplārus. Uz aicinājumu atsaucās vai-

rākas redakcijas un Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu

nodaļa. Tāpat novadu tuvināšanās nolūkā Rēzeknes tirdznie-

cības skola 1912. gada pavasarī brauca ekskursijā uz Rīgu un

tur izrādīja komēdijas Dullais Dauka un Odums un Iva. (Tur-

pat).

Sevišķi dedzīgs tautas daļu apvienošanās domas aizstāvis

bija K. Skrinda. Pateicoties šādai K. Skrindas nostājai, viņa va-

dītais laikraksts Dryva kļuva par galveno un iespaidīgāko tri-

bīni tautas uzskatu veidošanai apvienošanās virzienā. Ja

K. Skrinda savā Dryvā ir ļāvis izteikties arī citu uzskatu aiz-

stāvjiem, tad ar to viņš tikai ir sekmējis vienības domas iz-

kristalizēšanos un nostiprināšanos kā Latgales garīdzniecībā, tā

tautā.

V. Seiles vārdiem runājot «Ja bkgs K. Skrinda nodevās kā-

das idejas aizstāvēšanai, tad viņš to darīja dedzīgi, neatlaidīgi,
bezbailīgi. levērojot to, ka Dryvu atbalstīja visa garīdzniecība,
tad Drvvā paustās idejas tapa arī par pārējo garīdznieku at-

ziņām.» (V. Seiļ — Pi breivos, naatkareigos Latvijas švupuļa,

Katoļu kalendārs 1939. godam.)
Uz Latgaliešu palīdzības biedrības kara upuriem ierosinā-

jumu un biedrības vadībā 1917. gada martā Pēterpilī notika

pirmā latgaļu politiskā apspriede, lai pārrunātu jautājumu, kā

pašreizējos politiskajos apstākļos rīkoties un kādu nostāju
ieņemt latgaļiem. Sapulcē piedalījās 66 cilvēki, kas latgaļu in-

teliģencē un sabiedrībā pārstāvēja dažādus novirzienus. Pēc

karstām debatēm un balsošanas sapulcē uzvarēja uzskats, ka

Latgales latviešiem jāsadarbojas ar Vidzemes un Kurzemes lat-

viešiem un attiecības ar Krievijas valsti jākārto visiem lat-

viešiem kopīgi. Sapulces dalībnieki izlaida uzsaukumu Latga-
les tautai — atmest neuzticību pret pārējo novadu latviešiem

un vienojās sasaukt Rēzeknē Latgales latviešu kongresu (An-
tons Svarāns — Latgales sasniegumi Latvijas valsts laikā, Rīgā
1935. g., 11.—12. lpp.).

6. un 7. aprīlī (pēc vecā stila) Rēzeknē notika kongresa or-

ganizēšanas sapulce ar 63 dalībniekiem. Tanī piedalījās lat-

gaļu sabiedriskie darbinieki, kā arī zemnieku, strādnieku un

pārējo Latvijas novadu pārstāvji. No latgaļu garīdznieku pu-
ses sapulcē bija klāt N. Rancāns, Fr. Trasuns, K. Skrinda,

J. Velkme, J. Rancāns un citi. Sapulci vadīja Fr. Trasuns. Viņš

garākā runā pieminēja, ka latviešus ir saskaldījuši svešinieki

un cariskā Krievija ir centusies pat tos iznīcināt, sevišķi lat-

gaļus. Šīs sapulces un sasaucamā kongresa uzdevums, pēc
Fr. Trasuna vārdiem, izlemt, kā panākt sašķelto tautas daļu ap-
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vienošanu kopējam darbam. Priesteris P. Tukišs norādīja, ka

latviešu daļu apvienošanās nepieciešama sekmīgākai cīņai pret

pārkrievināšanu, un J. Velkme atzīmēja, ka latviešu tautas

daļām būtu noziegums neapvienoties par vienu nedalāmu

tautu. K. Skrinda savukārt apliecināja, ka apvienošanās neap-

draud katoļu ticību. Līdzīgas domas izteica arī vairāki citi sa-

pulces dalībnieki (Turpat, 12. lpp.).
Dažu runātāju vārdos izskanēja šaubas par apvienošanās

vajadzību ar pārnovadiem, bet tiem Fr. Trasuns paskarbi at-

bildēja, ka būtu labāk, ja šādi runātāji brauktu mājās un

gādātu, lai kongresā ierastos tādi cilvēki, kam tautas daļu ap-

vienošanās ir sirds lieta (Turpat, 13. lpp.).

Sapulce nolēma kongresu sasaukt 26. un 27. aprīlī (pēc vecā

stila) Rēzeknē, tanī pielaižot pagastu un pilsētu pašvaldību pār-

stāvjus, draudžu un biedrību delegātus, latviešu strēlnieku

pilnvarniekus un ievērojamākos sabiedriskos un kultūras dar-

biniekus. Sveštautiešiem kongresā atļaujama piedalīšanās kā

viesiem (Turpat).
Par kongresa vadītāju tika izraudzīts un ievēlēts Fr. Trasuns.

Kongresā, starp citiem, par latgaļu attiecībām pret Krieviju un

jauno Latviju referēja prof. J. Rancāns. Viņš, atzīdams Lat-

vijai autonomijas nepieciešamību, atzīmēja, ka Latgales nā-

kotne varētu veidoties trīs virzienos, proti, paliekot pa vecam

pie Vitebskas guberņas, panākot Latgales autonomiju pilnīgi

patstāvīgi, vai arī vienojoties ar pārējiem latviešiem. Pēc re-

ferenta domām, latgaļiem pirmais ceļš neko labu nedotu, ot-

rais nav realizējams, tāpēc atliek trešais. Tas latgaļiem jāiet
un tas var dot labākos augļus. Fr. Kemps turpretim brīdināja

no apvienošanās ar pārējiem latviešiem, jo citāds esot baltiešu

gars un citāda kultūra. Saprašanās nebūšot un apvienošanās
atnesīšot nelaimi. Fr. Kempa runu kongresa dalībnieki noklau-

sījās mierīgi, jo šīs domas viņiem bija jau agrāk zināmas, bet

piepeši Kemps kaut kādu iemeslu dēļ pieprasīja sev vārdu

otrreiz. Kongresa vadītājs to noraidīja. Tad Fr. Kempa piekri-

tēji sacēla troksni. Fr. Trasuns lika Fr. Kempa lūgumu uz bal-

sošanu. Kongress to noraidīja. 39 cilvēki, ieskaitot Fr. Kempu,
klaigādami un dūres vicinādami, atstāja kongresa telpas. Kon-

gress savu darbu turpināja, jo aizgājēju vairums bija Pēter-

pils strādnieki, kam ar dzimteni vairs nebija ciešāku sakaru,

bet pūlis ārpusē kļuva arvien nemierīgāks. Tur klīda valodas,
ka garīdznieki pārdodot ticību, ka latgaļi tikšot nospiesti suņa

kārtā, ka latvieši krievus trīs nedēļu laikā izdzīšot pavisam no

Latvijas utt. Pret kinoteātra sienām sāka rībēt akmeņi. Trokšņa
dēļ kongresa darbu nebija iespējams turpināt. Daži ietekmīgāki
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garīdznieki izgāja un mēģināja ar pūli uzsākt sarunas, lai to

pārliecinātu, bet bez panākumiem. Kongresa prezidijs nolēma

darbu pārtraukt līdz rītam, bet radās bažas, kā pūlis sastaps

kongresa dalībniekus. Laimīgā kārtā sāka līt stiprs lietus, un

pūlis izklīda (Turpat, 13.—20. lpp.).
Otrā dienā kongress darbu atsāka tirdzniecības skolā. Pa

nakti Rēzekne bija kļuvusi tukšāka. Bija aizbraukuši apkār-
tnes zemnieki; arī daži kongresa delegāti bija aizbraukuši, bet

kongresa gaitu tas netraucēja. Kongress savu darbu mierīgi

turpināja līdz vēlam vakaram. Svarīgākais moments kongresa
darbā bija — nobalsot rezolūciju par apvienošanos ar pārējās

Latvijas latviešiem. Balsošanas rezultātā izrādījās, ka par rezo-

lūciju bija nodotas 182 balsis vienai atturoties; balsotāju pret
rezolūciju nebija. Ar pilnām tiesībām kongress varēja paziņot
vēsturisko lēmumu, proti: «Mēs, Latgales latviešu pilnvarnieki,

sapulcējušies 26. un 27. aprīlī 1917. g. Rēzeknē sasauktā kon-

gresā, atzīdami latviešus, kuri dzīvo Vitebskas guberņā, tāpat
arī kurzemniekus un vidzemniekus — par vienu latviešu tautu,

nospriedām apvienoties ar Kurzemes un Vidzemes latviešiem

vienā politiskā autonomā organismā.» (Turpat, 20.—21. lpp.).
Sīs idejas iedzīvināšanai tautā un realizēšanai kongress no-

lēma ievēlēt Latgales pagaidu zemes Padomi 60 cilvēku sa-

stāvā. Proporcionāli iedzīvotāju skaitam Padomē 36 vietas tika

paredzētas latviešiem, 12 krieviem, 8 ebrejiem, 3 poļiem un

1 citu tautu pārstāvim. Starp 36 latviešu tautības pārstāvjiem
Padomē tika ievēlēti šādi katoļu garīdznieki — P. Dzenis,

N. Rancāns, J. Rancāns, P. Tukišs, Fr. Trasuns un J. Velkme,

tātad seši cilvēki. Nākamajā dienā Pagaidu zemes Padome no

sava vidus izraudzīja valdi 10 cilvēku sastāvā, no tiem 6 bija
latvieši, 2 krievi, 1 ebrejs un 1 polis. Starp latviešiem valdē

bija arī Fr. Trasuns (V. Seiļ — Pi breivos, naatkareigos Latvijas
šyupuļa, Katoļu kalendārs 1939. godam).

No Pagaidu zemes Padomes valdē ievēlētajiem locekļiem

latviešiem Rēzeknē dzīvoja un strādāja tikai trīs — J. Kindzu-

lis, Ed. Kozlovskis un P. Lazdāns, tāpēc faktiskie valdes darba

darītāji blakus minētajiem valdes locekļiem kļuva kooptēti
darbinieki, kam tuva bija doma par tautas apvienošanos un

tālākajiem likteņiem. Starp pēdējiem bija priesteris K. Skrinda,
kas ar savu Dryvu bija no Pēterpils pārcēlies uz Latgales cen-

tru Rēzekni, priesteris J. Rancāns, kas tobrīd darbojās kā lek-

tors skolotāju kursos Rēzeknē, V. Seile, kas pildīja Padomes

valdes sekretāra pienākumus, un citi. Šiem cilvēkiem, kā

V. Seile saka, arī «piekrita Latgales Pagaidu Zemes Padomes

smagāko darbu veikšana.
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Gandrīz visi baznīckungi latvieši, kā arī daudzi baznīckungi
lietuvieši un poļi bija atbraukuši kongresā un kongresā dzir-

dētās idejas vēlāk pauda uz vietām, savas draudzes locek-

ļiem, — tie ir bijuši Latgales Pagaidu Zemes Padomes visuzti-

camākie nealgojamie līdzstrādnieki, kurus tauta klausīja un

kuriem uzticējās ...

Baznīckungi ne tikai ar vārdiem, bet arī ar saviem līdzek-

ļiem atbalstīja Latgales Pagaidu Zemes Padomes pasākumus,

palīdzēja savās draudzēs noturēt priekšnesumus un sapulces,
sarīkot lekcijas par apvienošanās vaicājumiem» (Turpat).

Arī Latvijas brīvvalsts periodā Latvijas katoļu garīdznieki

gāja kopā ar visu tautu, un viņu darba raksturojumam šinī

laikā vispiemērotākais ir Latvijas katoļu jaunatnes biedrības

lozungs — Dievam un Tēvijai.

Skaidri šo domu izsaka toreizējā Rīgas arhidiēcēzes ģenerāl-
vikāra bīskapa J. Rancāna teiktie vārdi Latvijas Universitātes

Romas katoļu teoloģijas fakultātes atklāšanas svinībās 1938. ga-

da 15. septembrī: «Dieva palīgu piesaukdami, mēs uzsāksim

darbus jaundibinātā Romas katoļu teoloģijas fakultātē. Brīvās

Latvijas 20. gadā piepildās tas, par ko ilgus gadus sapņoja
mūsu labākie dēli. Latvijas katoļi ar gandarījumus varēs ap-

liecināt, ka Rēzeknes kongresa 1917. gada solījumi nav bijuši
tukši un nav gājuši aizmirstībā... Ar sirdsdedzi kalposim pa-
tiesībai, nodosimies zinātnei un pētījumiem, ar to vislabāk pa-

kalposim mūsu tēvzemei — tautai un valstij.» (V. M. — L. U.

Romas katoļu teoloģijas fakultātes atklošona, Zīdūnis, 1938. g.

Nr. 9).

Par nopelniem tautas un valsts labā Latvijas brīvvalsts laikā

vairāki katoļu garīdznieki ir saņēmuši Triju zvaigžņu ordeni

un citas atzinības zīmes. Starp šinī periodā apbalvotajiem ir

bīskaps J. Rancāns, mons. N. Rancāns, prāvests P. Smelters,

prof. Dr. P. Strods, J. Vaivods, J. Velkme, H. Trūps un citi

garīdznieki.

Tātad katoļu garīdznieki visu laiku un visos apstākļos ir

gājuši kopā ar latviešu tautu un katoļu Baznīcai nevar pārmest
ne latviešu pārtautošanas, ne arī kaut kāda separātisma tiek-

smes.

Rezumējot visu iepriekš teikto, ir jāsaka, ka katoļu garīdz-
nieki Latgalē, dibinot tautai skolas, mācot bērniem un pieaugu-
šiem lasīšanas mākslu, sagādājot attiecīgus rakstus, radinot



tautu pie sabiedriska darba, parādot respektu pret tautas va-

lodu un vēlāk sekmējot tautas nacionālās apziņas veidošanos

un nostiprināšanos, ir atestējuši sevi par lielākajiem latviešu

tautas labdariem un nopietnākajiem Latgales kultūras darba

ierosinātājiem, darītājiem un atbalstītājiem.
Tikai pateicoties katoļu garīdznieku gādībai, Latgales latvie-

šiem ir pavērušies pirmie ceļi uz skolām, radušās pirmās grā-

matas savā valodā, nodibinājušās pirmās saimnieciskas un kul-

turālas dabas biedrības un izveidojusies nacionālā apziņa. Nav

bijis Latgales vēstures gaitās līdz XX gadsimta četrdesmita-

jiem gadiem neviena svarīgāka kulturāla pasākuma, ko nebūtu

iedzīvinājuši vai vismaz atbalstījuši katoļu garīdznieki.
Nav iespējams runāt par Latgales kultūras attīstību, nemi-

not katoļu garīdznieku darbu, un nav iespējams objektīvi vēr-

tēt katoļu garīdznieku veikumu, nerunājot par viņu ieguldī-

jumu Latgales kultūras druvā. Latgales kultūras attīstība un

Latgales katoļu garīdznieku darbs ir nešķirami jēdzieni. Tā ap-

liecināšanai arī iedzīvināti šī apcerējuma rindās fragmenti no

Latgales novada vēstures.
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