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Jānis Rimšāns 

brazīlijas latviešu sabiedriskā dzīve
(1890 –1940)

Rakstā skatīta latviešu diasporas Brazīlijā sabiedriskā dzīve laikposmā no 1890. līdz 1940. 
gadam. Tā sagatavošanā izmantoti maz pētīti vai atsevišķos gadījumos zinātniskā apritē 
nezināmi vēstures avoti, kā arī attiecīgā perioda preses materiāli un pieejamā literatūra. 
Brazīlijas latviešu sociālās aktivitātes un dibināto organizāciju darbība raksturota un 
analizēta lauku reģionos – Rionovas, ižujas, nova Odesas, Vārpas kolonijās un lielākajās 
pilsētās – Riodežaneiro un sanpaulu. sabiedriskajai dzīvei bija divējāds raksturs: reliģisks, 
ko noteica latviešu baptistu ievērojamais pārsvars emigrācijas vidū, un laicīgs, ko pārstāvēja 
sociāli aktīvie luterāņi, sociālisti un atsevišķi baptisti, kuri nesamierinājās tikai ar draudzes 
piedāvāto dzīves modeli.
Atslēgvārdi: Brazīlijas latvieši, baptistu vēsture, Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības Brazīlijā, 
latviešu luterāņu un sociālistu darbība Dienvidamerikā, latvietības ideju propaganda ārzemēs 
20. gs. 30. gados, konfrontācija starp reliģisko un laicīgo sabiedriskās dzīves modeli, jānis iņķis, 
nikolajs Ozoliņš, nacionālās vienotības ideja Brazīlijā.

Brazīlijas latviešu sabiedriskā dzīve attīstījās divos virzienos, ko 
raksturoja garīgā un laicīgā darbības sfēra. Kopienas pamatsastāvu veidoja 
baptisti, kuru identitāti noteica piederība savai konfesijai. Viņi organizējās ap 
draudzi un tās ietvaros regulāri izvērsa reliģiska rakstura sociālās aktivitātes. 
Laicīgā sabiedriskā dzīve, kas saistījās ar nacionālām vai citām ideoloģiskām 
vērtībām, attīstījās epizodiski, kas skaidrojams ar pārējo latviešu mazo 
skaitu un sociālo pasivitāti. Tomēr šī alternatīva baptistus nopietni satrauca, 
jo tā apdraudēja ticīgo grupas monopolu uz diasporas sabiedriskās dzīves 
veidošanu. starp reliģisko un laicīgo dzīves modeli izvērsās konfrontācija, 
kas īpaši vērojama 20. gadsimta 20.–30. gados, kad Latvijas diplomātiskās 
pārstāvniecības Brazīlijā intensīvi sludināja nacionālās vērtības. šajā laikā ar 

vēsture
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reliģiju nesaistītu aktivitāšu iespējas publiski sāka atbalstīt arī daļa baptistu, 
radot konfliktu pašas konfesijas iekšienē.

Rionova un tās apkārtne

1890. gadā dibinātās Rionovas iedzīvotāju sociālā dzīve saistījās ar 
baptistu draudzi. Tā bija lielākā un arī vienīgā sabiedriskā organizācija, 
kas koordinēja tās locekļu darbību visdažādākajās sfērās: reliģijā, kultūrā, 
izglītībā un sadzīvē.

jānorāda, ka pirmās Brazīlijas latviešu kolonijas dibinātāji nebija baptisti, 
un tas pieļāva iespēju nākotnē attīstīties laicīgu organizāciju darbībai. 
Tomēr turpmākā Rionovas vēsture liecina par pretējo. Pirmo latviešu 
kolonistu svarīgākais uzdevums jaunajā apmetnes vietā bija radīt dzīvošanai 
piemērotu vidi. Viņi izcirta mežu, cēla dzīvojamās un saimniecības ēkas, 
ierīkoja tīrumus un radīja infrastruktūru. smagais darbs un paaugstinātais 
stresa līmenis, ko izraisīja jaunie dzīves apstākļi, lielā mērā iespaidoja aktīvas 
sabiedriskās dzīves veidošanos. Vērojot saimnieciskās dzīves pārsvaru pār 
citām sfērām, kāds aculiecinieks atzina, ka “dzīve latvietim te ir garlaicīga”.1 
iespējams, uzlabojoties ekonomiskajiem apstākļiem, sociālo panīkumu 
kolonijā eventuāli varēja pārvarēt, tomēr 1891. gadā cerības uz šo pārmaiņu 
zuda. absolūtais kolonistu vairākums, nespējot pielāgoties Brazīlijas dabas 
un darba apstākļiem, koloniju pameta.

19. gadsimta 90. gadu sākumā nostiprinājās baptistu vadošās pozīcijas 
kolonijas sabiedriskajā telpā. Ticīgo grupas strauji ieceļoja kolonijā un 
apturēja apmetnes panīkumu. Viņi turpināja priekšteču darbu, iekārtojot 
jauno dzīves vietu, taču vienlaikus atrada arī laiku savu reliģisko tradīciju 
kopšanai. Turpmākās ar draudzi saistītās aktivitātes nozīmēja arī sabiedriskās 
dzīves norisi. Cita rakstura rosība latviešu baptistu vidū nebija vērojama, arī 
laicīgas organizācijas Rionovā neveidojās. Tas skaidrojams ar valdošo ticības 
doktrīnu un ticīgo labprātīgu savas enerģijas veltīšanu draudzes izaugsmei.

Latviešu baptistu draudze Rionovā tika dibināta 1892. gadā, tajā iekļāvās 
kolonistu absolūtais vairākums. Draudze kļuva par savdabīgu sabiedrisko 
centru, kur ticīgie ne tikai veica reliģiskos rituālus, bet kas strukturēja visu 
viņu dzīvi arī ārpus dievnama. Tika dibināta svētdienas skola, veidojās kora 
sastāvs, savukārt jaunatne apvienojās interešu pulciņos.
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jāatzīst, ka pirmajos draudzes pastāvēšanas gados tās locekļi savā 
starpā bieži konfliktēja un nespēja vienoties dažādos sabiedriska rakstura 
jautājumos. Rionovas baptisti bija ieceļojuši no dažādām vietām ar atšķirīgu 
agrākās dzīves pieredzi, turklāt trūka pastāvīga sludinātāja, kuram kopienā 
parasti bija īpaša autoritāte. Protams, draudze un tās pārraudzībā esošās 
institūcijas joprojām darbojās, tika izdots pat reliģisks laikraksts sienasavīzes 
līmenī “jaunības draugs”, tomēr plašāka mēroga projektu attīstība nebija 
vērojama.

Pārmaiņas sākās ar sludinātāja jāņa iņķa2 ierašanos kolonijā 1897. gadā. 
Baptistu vēsturnieks jānis Rīss atzīst, ka ar šo notikumu Rionovā “sākās 
sapulču un svētku laikmets”.3 autors norāda uz kvalitatīvām atšķirībām 
sabiedriskajā telpā pirms un pēc j. iņķa darbības kolonijā. Draudzes locekļi 
tika mobilizēti un gatavoti jauniem projektiem, pilnveidojās svētdienas skolas, 
kora un jaunatnes darbs, tika izvirzīta ideja perspektīvā dibināt nedēļas skolu. 
j. iņķis uzsvēra izglītības nepieciešamību bērniem, lai tie nākotnē nezaudētu 
savu nacionālo identitāti un saglabātu valodu, vienlaikus paplašinot baptistu 

1. att. Rionovas latviešu baptistu draudze pie sava lūgšanu nama. 1897. gads. 
Vīganta Arvīda Puriņa personiskais arhīvs.
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draudzes sabiedrisko aktivitāšu spektru. Tas liecina, ka tautiskie ideāli lielā 
mērā tika saistīti ar reliģisko piederību.

skolas attīstībā liela nozīme bija pedagogam Vilim Butleram. Viņš uzsvēra 
laicīgās izglītības nepieciešamību kolonistu bērniem, paplašinot baptistu 
draudzes uzraudzībā esošās skolas darbību, kur bez ticības mācības sāka 
pasniegt arī ģeogrāfiju, vēsturi un valodas. V. Butlers 1901. gadā izdeva pat 
portugāļu valodas mācību grāmatu.4

Latviešu skolas atvēršana Rionovā bija plaša mēroga notikums. Būtībā 
jebkura izglītības iestāde Brazīlijas laukos nozīmēja svarīgu soli ceļā 
uz civilizētu sabiedrību, jo valstī lielākā daļa iezemiešu bija analfabēti.5 
Tādējādi skolas atvēršana vērtējama divos līmeņos: gan kā latviešu kolonijas 
sabiedriskās dzīves rezultāts, gan kā visas valsts izglītības sistēmas elements. 
skolas nams tika atklāts 1902. gada 24. jūnijā, izraisot plašu rezonansi kolonijā 
un reģionā kopumā.6 Tā būvniecībā bija iesaistīti gandrīz visi kolonisti, 
kas vienlaikus bija šīs idejas iniciatori, pieaicinot arī baptistu draudzei 
nepiederošas personas. Par reģionālu nozīmi liecina apsveikums, ko atsūtīja 
santakatarinas pavalsts gubernators.

Latviešu baptistu kopiena ar savām izglītības un dziedāšanas aktivitātēm 
bija kļuvusi pazīstama plašā apkārtnē. 1903. gadā kolonijā viesojās pavalsts 
gubernators, kurš apliecināja cieņu Rionovas latviešiem un nodēvēja tos par 
paraugu apkārtējiem iezemiešiem un citu tautību kolonistiem.7 Pēc vietējo 
varas iestāžu lūguma augsto amatpersonu dzelzceļa stacijā sagaidīja draudzes 
koris un V. Butlers ar saviem skolēniem. Baptisti parādīja savu dziedāšanas 
mākslu, savukārt skolas pedagogs teica uzrunu, īsi raksturojot latviešu tautas 
pagātni un apliecinot lojalitāti Brazīlijas varas iestādēm.

jāatzīst, ka Rionovas skolas darbība demonstrēja baptistu draudzes vēlmi 
sadarboties ar santakatarinas valdību un zināmā mērā iesaistīties laicīga 
rakstura pasākumos. Tomēr ziņu par pašu skolēnu radītām laicīga rakstura 
organizācijām nav, ko var skaidrot ar konservatīvo sabiedrību un pusaudžu 
nekritisko attieksmi pret ticīgas ģimenes modeli. Līdz ar to skolas laicīgās 
dzīves elementus nedrīkst vērtēt kā baptistu draudzei alternatīvas iespējas, 
jo tā bija ieinteresēta pozicionēt sevi kā atvērtu organizāciju, kas identificējās 
arī nacionālā līmenī, tādējādi varas iestādēm radot pozitīvu attieksmi. Pēc šīs 
shēmas baptistu draudze varēja legāli darboties un vienlaicīgi nezaudēt savu 
reliģisko identitāti. skolas rīkoti pasākumi, kas nebūtu saskaņoti ar baptistu 
draudzi, nav zināmi.
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sabiedriskā dzīve Rionovā un citās santakatarinas pavalsts latviešu 
kolonijās sāka panīkt 20. gadsimta sākumā. ap 1906. gadu liela daļa latviešu 
pārcēlās uz sanpaulu pilsētu un tās apkārtni, kur norisinājās intensīva 
teritorijas kolonizācija. Rionovā joprojām darbojās draudze ar tās pakļautībā 
esošajām interešu grupām, tomēr cilvēku resursi bija ievērojami mazinājušies. 
1932. gadā Latvijas ģenerālkonsulāta Riodežaneiro faktiskais vadītājs 
Krišjānis zellis8 raksturoja vecāko latviešu koloniju Brazīlijā, uzsverot, ka 
agrāk te dzīvoja ap 70 ģimeņu, bet tagad – kādas 30.9 Kaut arī kolonijā pēc 
minētajām pārmaiņām dzīvoja apmēram 150 latviešu, tomēr viņi turpmāk 
nespēja atjaunot gadsimtu mijā piedzīvoto aktivitāšu līmeni. To veicināja ne 
tikai salīdzinoši mazais cilvēku skaits, bet arī depresīvais noskaņojums, kas 
pārņēma palicējus, kad agrākie biedri un paziņas bija aizbraukuši uz nosacīti 
labāku dzīves vietu. 

Rionovas kolonijā dzīvoja arī latviešu luterāņu kopiena.10 šī nelielā 
iedzīvotāju grupa organizatoriski īpaši neizcēlās. Būtībā nekādu plašāku ziņu 
par šīs konfesijas ticīgajiem nav, lai arī viņi varēja būt potenciālie latviešu 
laicīgās dzīves veidotāji. Daļa sabiedriski aktīvo luterāņu izvēlējās integrēties 
baptistu vidē, savukārt citi sadarbojās ar vācu luterāņiem.

Līdzās Rionovai atradās virkne mazāku latviešu koloniju – Gvaranija, 
Žakvase, Komprida, mailuzija un citas. Latvieši dzīvoja arī pilsētās un 
ciematos, piemēram, Žoinvilē, Portu uniao un urubisi. arī šajās vietās baptisti 
noteica sabiedriskās dzīves virzienu. To raksturoja jau zināmā shēma: draudze 
bija centrālā organizācija, kuras ietvaros darbojās svētdienas skola, koris un 
jauniešu pulciņš, konkrētās vietās šiem elementiem mainoties prioritāšu 
ziņā. Pilsētās dzīvojošo latviešu nebija daudz; viņi tur atradās mācību 
nolūkā vai draudzes uzdevumā veica evaņģelizācijas darbu starp vietējiem 
iedzīvotājiem. šī baptistu kopiena skaita un nepastāvīgās uzturēšanās dēļ 
neorganizējās tik plaši kā kolonijās. savukārt baptistu draudzei nepiederošie 
latvieši vairāk nodevās saimnieciskām aktivitātēm un pakāpeniski asimilējās, 
veiksmīgi iekļaujoties vietējā sabiedrībā.

Luterāņu kopiena, kas dzīvoja blakus baptistiem ne tikai Rionovā, bet 
arī citās santakatarinas pavalsts kolonijās, sevi tā arī neparādīja. 1902. gadā 
Žakvasē dzīvoja apmēram 35 luterāņi, kuriem savas draudzes vai cita rakstura 
organizācijas nebija.11 saglabājušās ziņas par kādas Biškopības biedrības 
dibināšanu, kurā līdzdarbojās arī latviešu luterāņi. Tomēr šī saimnieciskā 
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rakstura apvienība lielā mērā bija dibināta objektīvu iemeslu dēļ, lai veicinātu 
šīs nozares attīstību, nevis papildinātu sabiedriskās dzīves norisi. Turpmāk 
par šo biedrību ziņu trūkst, taču, domājams, ilgstoši tā nedarbojās, jo lielākā 
kolonijas latviešu daļa – gan baptisti, gan luterāņi – pārcēlās uz sanpaulu.

20. gadsimta 20.–30. gados vecās latviešu kolonijas santakatarinas pavalstī 
bija izirušas vai kļuvušas sabiedriski pasīvas vairāku iemeslu dēļ: aktīvākie 
latvieši aizceļoja uz sanpaulu reģionu, vācieši un itāļi pārpirka viņu zemes 
īpašumus, kā arī pastiprinājās palikušo tautiešu asimilācija. Turpmāk 
kolonijas aprobežojās tikai ar šauriem draudzes līmeņa pasākumiem, kas 
saistījās ar specifiskiem ticības jautājumiem, un darbība plašākā mērogā 
izpalika. atsevišķās vietās sociālā dzīve vispār panīka pat nelielajā draudzes 
līmenī. 1924. gada aprīlī santakatarinas pavalsti apceļoja kāds Vārpas 
kolonists a. āboliņš, kura iespaidi par mailuziju bija dramatiski. Viņš 
uzsvēra, ka tā ir noslēgta apmetne, kurā katrs dzīvo, kā prot, turklāt draudze 
ir pamesta novārtā.12 atziņa demonstrē fatālu noskaņojumu, kas attiecināms 
arī uz virkni blakus esošo koloniju. sabiedriskā dzīve bija pārcēlusies uz 
sanpaulu, kas bija mājvieta ekonomiski un sociāli aktīvākajiem latviešiem, 
savukārt vecās kolonijas piedzīvoja neatgriezenisku norietu: jaunas ģimenes 
te neieceļoja, palikušās – noslēdzās un nodevās saimnieciskajai dzīvei. 

jāsecina, ka Rionovas sabiedriskā dzīve uzplauka 19./20. gadsimta mijā. 
Tās reliģisko raksturu noteica baptistu draudze, kas kontrolēja gandrīz 
visu kolonijas sociālo telpu. Tomēr tā nebija tikai vieta, kur veikt šaura 
līmeņa reliģiskus rituālus, bet baznīca netieši identificējās ar visu latviešu 
tautu. To pierāda varas iestāžu nacionālā līmeņa skatījums uz kolonistiem, 
kas absolūtajā vairākumā bija baptisti. šī kopiena spēja uzturēt pozitīvu 
tēlu laicīgajā telpā, atverot skolu, sajūsminot vietējos iedzīvotājus ar savu 
daudzbalsīgās dziedāšanas mākslu un piedaloties vietējos sabiedriskos 
pasākumos. Tomēr šo situāciju nevar vērtēt kā atteikšanos no draudzes 
piedāvātā dzīves modeļa, ko joprojām stingri kontrolēja baptistu vadoņi. 
Ticīgie vēlējās uzturēt labas attiecības ar varas iestādēm un dot iespēju saviem 
bērniem apgūt pamatizglītību latviešu valodā. Rezultātā baptistu draudze 
saglabāja savu statusu kā vienīgā sabiedriskā organizācija, kas veiksmīgi 
apvienoja savu reliģisko identitāti ar nacionālām vērtībām. Luterāņu bija 
pārāk maz, lai piedāvātu kādas laicīgas alternatīvas, turklāt viņu sociālā 
pasivitāte šajā ziņā progresu padarīja neiespējamu.



124 jānis Rimšāns

ižuja un tās apkārtne

Latvieši ižujā (Rio Grande do sul pavalsts) sāka apmesties 1892. gadā, 
ieceļojot no Krievijas impērijas un santakatarinas pavalsts. skaitliski lielākā 
un organizētākā emigrantu grupa bija baptisti. Tomēr atšķirībā no Rionovas 
viņi te nebija absolūtajā vairākumā. 1931. gadā K. zellis ziņoja Latvijas 
ārlietu ministrijai par latviešu kolonistu sastāvu ižujā, norādot, ka baptisti ir 
254 cilvēki, luterāņi – 64, brīvdomātāji – 62, metodisti – 1, savukārt nezināmu 
bija 17.13 Tādējādi 20. gadsimta 30. gadu sākumā ižujā dzīvoja 398 latvieši, no 
kuriem 144 nepiederēja baptistu kopienai. Līdzīga situācija bija vērojama arī 
agrāk.

Lielākā baptistu organizācija ižujā bija 1895. gadā dibinātā draudze. 
Līdzīgi kā Rionovā arī te pirmajos tās pastāvēšanas gados ticīgo starpā bija 
vērojamas domstarpības, kas vājināja draudzes darbību plašākā mērogā. 
Pārmaiņas sākās pēc sludinātāja j. iņķa ierašanās kolonijā 1899. gadā, kurš 
ieviesa jaunu organizāciju draudzes locekļu vidū. Pēc viņa iniciatīvas tika 
iznīcināti draudzes agrākās darbības pārskati,14 simbolizējot atteikšanos no 
pagātnes un jaunu iesākumu.

ižujas baptistu sabiedriskās aktivitātes bija vērstas uz kalpošanu Dievam 
un savas ticības nemitīgu pilnveidošanu. Tādēļ viņi regulāri piedalījās 
dievkalpojumos, dziedāja korī un muzicēja orķestrī, bērni apmeklēja 
svētdienas skolu un jaunatne pulcējās, lai studētu Bībeli. Dažādi pasākumi, 
kas saistījās ar draudzes vai jauniešu biedrības dibināšanas atceri, tika 
rīkoti kā reliģiski svētki ar mērķi godināt Dievu. no ticības viedokļa 
baptistu reliģiskajām aktivitātēm bija liela nozīme, bet sabiedriskā ziņā 
tās veidoja paredzamības efektu un stimulēja rutīnas attīstību. To netieši 
atzina arī kāds ižujas latvietis, kurš 1913. gadā piedalījās kolonistu annas 
maķevicas un andreja zaķa kāzās. Viņš tās vērtēja kā lielu pārmaiņu pēc 
ilgās vienmuļības, kas valdīja kolonistu dzīvē.15 šāds raksturojums vērtējams 
divējādi: no vienas puses, autors varēja norādīt uz baptistu sociālo aktivitāšu 
pārāk lielo vienveidību un konkrēto kāzu ceremoniju uzlūkot kā progresīvu 
papildinājumu, no otras, – viņš varēja kritizēt visu baptistu piedāvāto 
sabiedriskās dzīves modeli kā nepilnīgu. šajā gadījumā autors varētu vēlēties 
vairāk laicīgās dzīves izpausmju, ko iepriekš pieminētās kāzas arī pieļāva. 
jebkurā gadījumā apgalvojums par vienmuļu dzīves ritējumu liek domāt, 
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ka sabiedriskā dzīve bija samērā vienveidīga gan no reliģiskā, gan laicīgā 
viedokļa.

Lai arī 1913. gadā ižujā precējās baptistu pāris, šajās kāzās varēja vērot 
laicīgās dzīves elementus un latviešu tautiskās tradīcijas: precinieku došanos 
uz laulību namu ar izgreznotiem zirgu pajūgiem, raķešu šaušanu,16 dažādas 
simulācijas17 un rotaļas, savukārt vēlāk svinības turpinājās pie mielasta galda. 
Kāzas ilga trīs dienas, kurās bija gan mācītāja moralizējošā runa un Dieva 
godināšana, gan formāla atteikšanās no reibinošiem dzērieniem, tomēr savā 
izpausmes veidā šis pasākums pārkāpa draudzes noteiktās reliģiskās dzīves 
robežas. Tas liecina, ka arī baptisti lielā mērā bija noilgojušies pēc laicīgi 
orientētas sabiedriskās rosības.

1902. gadā ižujā tika dibināta baptistu jauniešu biedrība. Kaut arī tās 
pienākumos bija ievērot draudzes norādījumus, tomēr laika gaitā izveidojās 
dilemma. no vienas puses, šie jaunieši bija vienīgā iespēja nodrošināt 
draudzes nākotni, no otras, – viņi bieži neievēroja reliģiskās dzīves normas. 
Ticīgās jaunatnes intereses neaprobežojās tikai ar garīgo sfēru un iespējām 
pilnveidot savas zināšanas reliģiskos jautājumos; viņi vēlējās izzināt arī 
laicīgo pasauli un tās piedāvātas iespējas. Baptistu draudze eventuāli varēja 
zaudēt savu autoritāti, jo laicīgās aktivitātes bija reāla un pievilcīga alternatīva 
reliģiskajam dzīves modelim.

Draudzes aktīvists jānis Danelis, raksturojot kolonijas sabiedrību, atzina, 
ka ižujā dzīvo daļa 1905. gada revolūcijas bēgļu, kuri ar savām sociālistiskajām 
idejām ietekmē baptistu jaunatni.18 Viņš norādīja uz briesmām, kas varētu 
rasties kreisās propagandas iespaidā. j. Danelis situāciju vienkāršoja, 
konsekventi vainojot sociālistus, bet ticīgo jaunatni attaisnojot. Viņš ignorēja 
jauniešu dabisko tieksmi apgūt jaunas un progresīvas idejas jebkurā sfērā. arī 
Latvijas diplomāts K. zellis norādīja, ka kolonijas apmeklējuma laikā jaunieši 
viņu lūdza noturēt slēgtu sapulci par reliģijas vietu pasaules notikumu 
kontekstā.19 Viņš šo lūgumu nevarēja izpildīt, jo sanāksmē ieradās personas, 
domājams, baptistu draudzes vadītāji, kuru klātbūtnē šādus jautājumus 
iztirzāt nedrīkstēja.

Baptistu jauniešu un draudzes domstarpības bija raksturīgas arī citās 
latviešu kolonijās, tomēr ižujas gadījumā jaunatnes aktivitātes aprobežojās 
vienīgi ar intereses izrādīšanu, jo laicīgu apvienību veidošana kā alternatīvas 
organizēšanās iespēja nav vērojama. jāatzīst, ka šiem cilvēkiem nebija tik 
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2. att. ižujas latviešu baptistu draudzes jaunieši Līgo svētkos. ap 1915. gadu. 
Ižujas pilsētas muzejs, fotogrāfa Eduarda Jaunzema fonds.

lielas drosmes, lai atteiktos no reliģiski strukturētās mikropasaules, kas 
noteica viņu identitāti.

ižujā dzīvoja arī luterāņu jaunieši, tomēr par viņu aktivitātēm nav ziņu. 
Domājams, šī grupa pieslējās baptistiem vai izvēlējās dzīvot noslēgti. arī par 
K. zeļļa minētajiem brīvdomātājiem un viņu iespējamajām aktivitātēm ziņu 
trūkst. iespējams, viņi simpatizēja atsevišķiem bijušajiem revolucionāriem, 
tomēr plašāku darbību neizvērsa. jāatzīst, ka šāda situācija bija atkarīga gan 
no šo personu sabiedriskās rosmes, gan izglītības līmeņa, kas kopumā bija 
visai zems.

Pēc j. iņķa iniciatīvas 1899. gadā ižujā atvēra draudzes skolu, kurā 
mācības notika pēc laicīgas programmas. Tās atklāšana zināmā mērā bija 
starpkonfesionāls pasākums, ko apmeklēja arī vācu luterāņu mācītājs. Viņa 
runa pārliecināja, ka skola nav tikai baptistiem domāta ticības mācības 
apgūšanas vieta, bet plašākas nozīmes izglītības iestāde. mācītājs to uzlūkoja 
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ne kā baptistu, bet visu latviešu kolonistu vietu, kur kopt savu ticību, 
tautību un izglītot jauno paaudzi.20 Lielu ieguldījumu skolas laicīgās puses 
attīstībā deva pedagogs un bijušais luterānis ansis elberts, kurš te strādāja 
no 1905. līdz 1909. gadam. Viņš bija ieinteresēts baptistu un citu konfesiju 
bērnus ne tikai  mācīt rakstīt un lasīt, bet dot tiem plašākas zināšanas par 
pasaules un sabiedrības uzbūvi. a. elberts lielu uzmanību veltīja ģeogrāfijai 
un vēsturei, kas viņu motivēja 1907. gadā izdot arī grāmatu latviešu valodā 
par Dienvidamerikas ģeogrāfiju.21

ižujas skola demonstrēja līdzīgu situāciju, kāda bija vērojama Rionovā. 
Kā draudzes īpašums tā prezentēja baptistu aktivitātes, tomēr kā izglītības 
iestāde tā guva atbalstu arī laicīgās varas līmenī, jo kopš 1914. gada valdība 
piedalījās skolas finansēšanā. 1932. gadā pēc K. zeļļa iniciatīvas tika uzcelts 
skolas nams, kura atklāšana arī bija savdabīgs sabiedrisks pasākums, kas 
vienoja ne tikai latviešu kopienu bez ticības izšķirības, bet iesaistīja arī vietējos 
iedzīvotājus.

Baptistu draudzei nepiederošie latvieši bija sociāli pasīvi, tādēļ laicīga 
vai pat reliģiska rakstura organizācijas viņiem nav konstatētas. šīs grupas 
piederīgo diezgan lielais skaits nebija par pamatu apvienoties, jo šo funkciju 
lielā mērā uzņēmās baptistu draudze. Luterāņu kopiena izvēlējās pievienoties 
aktivitātēm, ko rīkoja ticības ziņā līdzīgā baptistu kopiena, savukārt sociālisti 
interesi par atsevišķu organizēšanos neizrādīja.

jānorāda, ka latviešu sabiedrība ižujā bija samērā vienota, tās sabiedrisko 
dzīvi noteica baptistu draudze un to pieņēma arī citu ticību un uzskatu 
pārstāvji. 20. gadsimta 30. gados Latvijas goda konsulam sanpaulu Gustavam 
stolam bija pamats apgalvot, ka ižujas iedzīvotāju patriotisms nav mazinājies, 
ko pierādīja Latvijas nacionālo svētku svinēšana, latviešu pamatskolas 
uzturēšana un ziedojumu vākšana uzvaras laukuma izbūvei Rīgā.22 
1920. gadu sākumā, kad liela daļa Brazīlijas latviešu iesaistījās vērienīgā 
ziedošanas akcijā nesen dibinātās Latvijas valsts ekonomikas pabalstīšanā, 
arī ižujas latvieši pievienojās šim mērķim.

svarīgi pieminēt arī to nelielo latviešu baptistu kopienu, kas izveidojās 
Portu alegres pilsētā, kas bija Rio Grande do sul pavalsts administratīvais 
centrs. 20. gadsimta sākumā vācu misionārs Kārlis Rots tur atvēra sludinātāju 
kursus. Pirmie absolventi bija atsevišķi latviešu baptistu jaunieši, kuri 
turpmākajā dzīvē pievērsās misijas un sludinātāju darbam vairākās latviešu 
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kolonijās vai turpināja studijas citās pilsētās.23 arī turpmākā vēsture liecina, 
ka Portu alegrē dzīvoja nedaudzi latviešu baptisti, kuri īpaši neorganizējās, 
jo bija aizņemti ar mācībām vai evaņģelizācijas darbu. Citi, savukārt, strādāja 
algotu darbu, piemēram, j. Daneļa meita 20. gadsimta 30. gados ieņēma 
pilsētas pasta priekšnieces amatu.24

jāsecina, ka ižujas un tās apkārtnes, tai skaitā Portu alegres pilsētas 
sabiedriskajā dzīvē izvirzījās baptisti. Lai arī viņu bija nedaudz vairāk par 
pusi no latviešu kolonistiem pavalstī, tomēr tieši šīs konfesijas piederīgie 
noteica kolonijas latviešu sociālo aktivitāšu norisi. Tas skaidrojams gan ar 
baptistiem raksturīgo augsto organizētības pakāpi, gan pārējo tautiešu 
sabiedrisko pasivitāti. ne ižujas luterāņi, ne sociālisti neveidoja alternatīvas 
biedrības draudzei, labākajā gadījumā kreisi noskaņotajiem latviešiem tikai 
izvēršot savu ideju propagandu. Tādējādi sabiedriskā dzīve kolonijas latviešu 
vidū ieguva izteikti reliģisku raksturu.

nova Odesa un tās apkārtne

nova Odesas kolonija ir vecākā šāda veida latviešu apmetne sanpaulu 
pavalstī. Tā tika dibināta 1906. gadā pēc neveiksmīgās Krievijas ebreju 
nometināšanas akcijas šajā vietā. atšķirībā no santakatarinas pavalsts šeit 
sabiedrība bija diferencētāka, jo līdzās baptistu kopienai organizatoriskas 
spējas demonstrēja arī citas latviešu grupas. Tādējādi nova Odesā vērojama 
gan reliģiska, gan laicīga rakstura sabiedriskā dzīve.

Vislielākā grupa bija baptisti, kuru skaits 1930. gadā, domājams, bija nepilni 
700 cilvēku.25 1906. gada 26. decembrī, piedaloties ārvalstu misionāriem, svi-
nīgi tika dibināta baptistu draudze, kas turpmāk kļuva par lielākās latviešu 
daļas sabiedriskās dzīves centru.

jānorāda, ka ilgstoša draudzes problēma bija pastāvīga sludinātāja 
trūkums. Vairākus gadus šīs funkcijas pildīja ansis arājums, kurš mācītāja 
iemaņas bija apguvis jau novgorodas un santakatarinas latviešu kolonijās. 
Tomēr viņš nespēja iemantot vispārēju atzinību, kas skaidrojams ar viņa 
personības iezīmēm un pastarpināto pieeju sludinātāja pienākumiem. 1910. 
gadā īsu laiku draudzē kalpoja plaši pazīstamais Rihards iņķis, kurš uzsāka 
draudzes konsolidācijas procesu. Tomēr arī šis darbs neturpinājās ilgi, jo viņš 
aizceļoja papildināt izglītību uz asV Ročesteras sludinātāju semināru.
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ilgstošs autoritātes trūkums baptistu draudzē un samērā biežās mācītāju 
maiņas vājināja šīs organizācijas darbību. ja tās mērķis bija savus locekļus 
pilnveidot garīgā ziņā un koordinēt to kalpošanu Dievam, tad aktualizējās 
pretējs process – notika vispārēja pievēršanās laicīgām izklaidēm: pieauga 
raķešu laišana svinību gadījumos, kā arī alkohola un tabakas lietošana, kas 
no baptistu viedokļa vērtējama negatīvi.26 Tādējādi baptistu sabiedriskā dzīve 
panīka, arī laicīgajā sfērā nekas nopietns nenotika, izņemot bezmērķīgu 
aizraušanos ar pasaulīgām izklaidēm.

Baptistu vadoņi izvērsa cīņu pret šo parādību, lai saglabātu ietekmi pār 
draudzes locekļiem. 1921. gadā sludinātāja pienākumus uzņēmās no Rīgas 
atbraukušais j. iņķis, kurš īsā laikā nostiprināja draudzes locekļu morālo stāju, 
kas motivēja atjaunot aktivitātes reliģiskajā sfērā. Tomēr enerģiskais mācītājs 
drīz vien aizbrauca strādāt uz jaundibināto Vārpas koloniju. Viens no j. iņķa 
aizbraukšanas iemesliem bija ne tikai jaunās kolonijas dibināšana mūžameža 
vidū, bet arī nova Odesas draudzes locekļu pakāpeniski pieaugošā pretestība 
viņa radikālajai pieejai ticības jautājumos.27

zināma stabilitāte draudzes darbībā iestājās 1923. gadā, kad par sludinātāju 
kļuva no Vārpas kolonijas ieceļojušais Kārlis Krauls. Viņš galveno uzmanību 
pievērsa misijas darbam un apmācīja jaunatni kā potenciālos evaņģēlistus. 
Tādējādi līdztekus stabilitātei iestājās arī zināms atslābums. Kāds laikabiedrs 
1930. gadā secināja, ka lielākā problēma ir remdenība, proti, liela daļa 
draudzes locekļu tiecas pēc savas, ne Dieva valstības.28 K. Krauls nespēja 
pilnībā pildīt savas funkcijas un neiemantoja to harismātisko pievilcību, ko 
pirms viņa baudīja brāļi iņķi. 

Pie baptistu draudzes darbojās arī svētdienas skola, koris un māsu 
biedrība, kas rūpējās par nespējniekiem un atbalstīja misijas darbu. Visas šīs 
grupas aktivizējās ar mērķi veikt Dievam tīkamu darbu. atšķirīga pieredze 
ir pūtēju orķestrim “Baritons”, kas pēc R. iņķa iniciatīvas tika dibināts 1913. 
gadā, lai papildinātu draudzes dievkalpojuma norisi. sākotnēji tas apzinīgi 
pildīja savus pienākumus draudzē, tomēr, pieaugot orķestra profesionalitātei, 
“Baritons” sāka muzicēt arī ārpus dievnama dažādās mājas viesībās un laicīga 
rakstura sarīkojumos. 1920. gadu sākumā orķestrim radās domstarpības 
ar draudzes vadību, kas kritizēja maršu spēlēšanu dievkalpojumos un tā 
aktivitātes ārpus baznīcas. Daļa “Baritona” dalībnieku paziņoja, ka turpmāk 
vairs nevēlas darboties kristīgā garā, saskatot tajā savu radošo spēju 



130 jānis Rimšāns

ierobežojumu. Tādējādi 1924. gada janvārī baptistu draudzes pūtēju orķestris 
pārtrauca savu darbību.

1907. gada 12. augustā tika dibināta jauniešu biedrība, kas laika gaitā 
būtiski paplašinājās.29 jaunās paaudzes neviendabīgais raksturs, ko noteica 
tās skaitliskais sastāvs un morālais līmenis, radīja situāciju, ka savā darbībā 
tā bieži neatbilda draudzes vēlmēm. Biedrības dibināšanas aktā piedalījās 
R. iņķis, kurš, uzrunājot klātesošos, formulēja biedrības turpmākos mērķus: 
pilnveidot savu iekšējo pasauli ar lūgšanām un Bībeles studijām, kā arī 
izplatīt Dieva vārdu pasaulē. Tika norādīts, ka jaunatnei jābūt draudzes 
sastāva nomaiņai nākotnē un tai konsekventi jāievēro draudzes norādījumi. 
jāatzīst, ka šie garīga rakstura uzstādījumi piepildījās tikai daļēji.

sākotnēji jaunieši izrādīja dievbijību, apzinīgi apmeklēja biedrības sapulces 
un nodevās garīgajam darbam. Tomēr laika gaitā viņiem pieauga pašapziņa, 
kas ietekmēja turpmākās biedrības aktivitātes. nova Odesā ilgāku laiku 
darbojās sociālistiskā izglītības biedrība, ar kuru baptistu jaunatne iesaistījās 
polemikā. Draudze par to patiesi satraucās, jo kreiso ideju radikālisms un bieži 
vien pamatotā argumentācija konfrontēja ar diezgan lēnīgo reliģisko dzīvi. 
Tomēr pašu sociālistu entuziasma trūkuma dēļ un baptistu kontrpropagandas 
rezultātā, ko 1921. gadā īpaši izvērsa j. iņķis, tēlojot notikumus Latvijā 1919. 
gadā, jaunatne atguva savu morālo stāju.

jāatzīst, ka baptistu jaunās paaudzes interese par laicīgo pasauli nebija 
pašmērķis, bet dabiska tieksme izzināt visu jauno. Viņi bija reliģioza 
sabiedrība, tikai to lielā mērā neapmierināja draudzes konservatīvā pieeja 
problēmu risināšanā. Tādējādi veidojās konflikts starp draudzi, kas nespēja 
apmierināt jaunatnes vēlmi pēc daudzveidīgākas dzīves, un jauno paaudzi, 
ko draudzes vadība lielā mērā neizprata.

Pārmaiņas kolonijas ikdienā un iedzīvotāju savstarpējās attiecībās ieviesa 
baznīcas ēkas būvniecība. agrāk draudze un tās jaunatne pulcējās neērtās 
šķūņa telpās, tagad bija iespēja uzcelt savu dievnamu. Tieši šis notikums 
“piegrieza sevim visu prātus un intereses, ienesot jaunu rosību un kustību 
apnikušajā dzīvē”.30 arī paši baptisti nereti atzina, ka kolonijas sadzīve bija 
vienveidīga un pārmaiņas bija rets notikums. Baznīcas celtniecība vienoja 
sabiedrību, jo dievnams bija visu baptistu mērķis, neraugoties uz dažādām 
iekšējām nesaskaņām. Draudzes pulcēšanās nams tika atklāts 1918. gada 26. 
decembrī, kas ļāva atzīmēt dubultsvētkus – draudzes dibināšanas atceri un 
jaunās baznīcas iesvētīšanu.
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neilgi pēc šī notikuma jaunatnes biedrība meklēja iespēju noformēties 
kā juridiska persona, kas nozīmētu radošo un arī formālo neatkarību no 
draudzes. Tomēr šo diezgan radikālo projektu j. iņķis apturēja, saskatot 
tajā draudus baptistu vienotībai kolonijā. nav skaidri zināms, vai jauniešu 
biedrības mērķis bija iegūt rīcības brīvību, taču domājams, ka tā bija tikai 
atsevišķu entuziastu ideja, kuri nebija apmierināti ar sabiedriskās dzīves 
vienveidību. neatkarīgai baptistu jauniešu organizācijai nebija reāla pamata, 
jo biedrības jēga bija darbība draudzes ietvaros. šī savdabīgā autonomija 
nozīmētu laicīga rakstura apvienības dibināšanu vai arī pseidoreliģiskas 
kopienas izveidošanos. abos gadījumos tas nozīmētu baptistu šķelšanos, 
turklāt nākotnes izredzes neatkarīgai jauniešu biedrībai, kas sevi joprojām 
definētu kā baptistu organizāciju, bija apšaubāmas, savukārt, laicīga rakstura 
lozungi izvirzīti netika.  

iespējams, ideju par autonomiju radīja arī jaunatnes nevēlēšanās pakļau-
ties nemitīgajiem draudzes ierobežojumiem. Tas atklājās arī saistībā ar 
biedrībai piederošo bibliotēku, kur atradās simtiem dažāda rakstura grāmatu 
un žurnālu. To vidū bija laicīgās filozofijas autoru darbi un pasaules literatūras 
klasikas sacerējumi. 1925. gadā tika veikta bibliotēkas revīzija un daļa 
grāmatu kā neatbilstošas iznīcinātas.31 nav zināmi konkrēti likvidēto darbu 
saraksti, taču šis pasākums kopumā liecina par draudzes vēlmi maksimāli 
pasargāt jaunatni no laicīgo ideju absorbēšanas un turpmākām aktivitātēm 
to iespaidā. jāteic, ka ne tikai draudze, bet arī paši biedrības locekļi, kuri 
nekritiski pieņēma baptistu vadoņu norādījumus, piedalījās savas bibliotēkas 
revīzijā.

jāsecina, ka baptistu kopiena bija samērā konservatīva un aprobežojās 
vienīgi ar reliģiska rakstura aktivitātēm. alternatīvi piedāvājumi tika 
veiksmīgi apkaroti, kas skaidrojams ar bailēm zaudēt savu identitāti. Tomēr 
kā organizatorisks veselums baptistu draudze iesaistījās laicīga rakstura 
pasākumos, lai apkārtējā sabiedrībā uzturētu pozitīvu tēlu. Draudzei bija 
svarīgi demonstrēt, ka tā nav slēgta vienība, kas veic tikai savus reliģiskos 
rituālus, bet iesaistās arī plašāka mēroga pasākumos, protams, stingri 
kontrolējot savu darbību, lai nenovirzītos no reliģiskā modeļa.

1919. gadā starp nova Odesu un jaundibināto Latvijas valsti aktivizējās 
kontakti, un kolonijā izvērtās nacionālās palīdzības kampaņa. Baptisti 
piekrita piedalīties un sāka vākt līdzekļus, kurus vēlāk nosūtīja uz Latviju 
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3. att. nova Odesas latviešu baptistu draudzes jaunieši savā lūgšanu namā. 
ap 1936. gadu. Vidū sēž jānis iņķis. Nova Odesas 1. baptistu draudzes arhīvs.

saviem ticības brāļiem. Lai arī baptisti akcijā iekļāvās reliģisku motīvu vadīti, 
tomēr kopumā to var vērtēt arī kā palīdzību nacionālā līmenī.

20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē baptistu dievnamā tika atzīmēti Latvijas 
valstij nozīmīgi svētki. īpaši var izcelt 1936. gada 15. maija svinības, kurās 
piedalījās arī Latvijas konsulāta sanpaulu sekretārs nikolajs Ozoliņš32. 
Baptisti izrādīja interesi, aktīvi apmeklēja draudzes namu un dziedāja 
Latvijas himnu, savukārt draudzes kalpotājs Vilis Liekniņš nolasīja svētrunu 
par 15. maija nozīmi Latvijas vēsturē. Kāds laikabiedrs atzīst, ka “no visiem 
līdz šim nova Odesā notikušajiem nacionālajiem svētkiem tie atšķīrās ar 
nepieredzētu sajūsmu un vienprātību”.33 Lai arī šīs atziņas autors tekstu 
konstruējis atbilstoši autoritārajai iekārtai Latvijā, tomēr minētais notikums 
pats par sevi liecina, ka baptistu draudze sadarbojās ar Latvijas valsti un bija 
gatava apliecināt pozitīvu attieksmi, pieļaujot savā baznīcā noturēt nacionāla 
rakstura pasākumu.

nova Odesas kolonija ir vienīgā latviešu apdzīvotā vieta Brazīlijā, kur 
izveidojās sociālistiski orientēta latviešu organizācija. 1908. gada 27. sep-
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tembrī tika dibināta izglītības biedrība, apvienojot galvenokārt 1905. gada 
revolūcijas bēgļus, kuri arī svešumā neatteicās no savas idejiskās pārliecības. 
Organizācijas provokatīvais nosaukums bija izvēlēts, lai diskreditētu 
kolonijas baptistu kopienu. sociālisti kritizēja kristiešu dzīvesveidu, kas 
bija vērsts uz nepārtrauktu Dieva godināšanu, interpretējot to kā pareizas 
izglītības trūkumu. Kreisi orientētā biedrība pozicionēja sevi kā vienīgo 
iespējamo apvienību, kas vietējai latviešu sabiedrībai varētu paplašināt 
pasaules uzskatu, ko nemitīgi iegrožo baptistu draudzes vadoņi. Kāds 
sociālists secināja, ka “pasargāt kādu mūsu jaunās paaudzes daļu no 
reliģiskās samaitāšanas te var vienīgi izglītība”.34 Tomēr jāatzīst, ka kreisie 
aktīvisti nekādus pasākumus izglītības sekmēšanā neveica, bet aprobežojās 
vienīgi ar savu ideju propagandu kolonistu vidū. Tādā veidā izglītības 
biedrība cerēja sasniegt savu mērķi: dot kvalitatīvi jaunu informāciju par 
pasaules notikumiem no strādnieku ideoloģijas viedokļa, kā arī piesaistīt 
arvien jaunus sekotājus sociālisma idejām, izmantojot to pievilcību radikālā 
rakstura dēļ.

sīkākas ziņas par izglītības biedrību iegūt praktiski ir neiespējami, jo 
trūkst avotu. šobrīd nav pat zināms precīzs biedrības locekļu skaits, taču 
domājams, ka tie bija vairāki desmiti cilvēku. Pieejamā informācija liecina, ka 
tās biedri izvērsa aģitāciju un idejiski ietekmēja baptistu jaunatni, tomēr par 
plašāka mēroga darbību ar tālejošām sekām ziņu nav. iespējams, biedrība bija 
tikai formāla apvienība, kas realitātē nemaz nebija gatava nopietni darboties, 
aprobežojoties vienīgi ar sociālistu dziesmu dziedāšanu un gājieniem zem 
sarkanajiem karogiem 1. maija svinībās.

1911. gadā nova Odesā sāka iznākt laikraksts “Biedrotājs”, kas popula-
rizēja strādniecības ideālus. arī šajā aspektā nav skaidrības, piemēram, par 
izdevējiem – vai tā bija izglītības biedrība, vai avīzē minētā Dienvidamerikas 
Latviešu imigrantu sabiedrība. zināmu skaidrību ievieš Latvijas pilnvarotais 
lietvedis Brazīlijā un argentīnā Pēteris Oliņš35, kurš kādā atskaitē min 
sociālistu biedrības likvidācijas gadu, proti, apmēram 1924. gads.36 Viņš arī 
atzīst, ka izglītības biedrība izdeva “Biedrotāju”, turklāt sociālistu skaits nova 
Odesā nebija tik liels, lai dibinātu kādu alternatīvu organizāciju. Var secināt, 
ka kreisi noskaņotā izglītības biedrība bija latviešu sociālistu apvienība, kas 
īsu laiku izdeva avīzi, izvērsa savu ideju aģitāciju un darbojās apmēram 15 
gadus.
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jānorāda, ka “Biedrotājs” bija vienīgais nopietnais latviešu sociālistu 
izdevums Brazīlijā, ja neskaita atsevišķas skrejlapas vai informatīva rakstura 
apdrukātas lapas.37 Laikraksts iznāca reizi mēnesī, tā raksturīga pazīme 
bija atteikšanās no gotiskā raksta lietojuma. avīze informēja par strādnieku 
stāvokli Brazīlijā un Dienvidamerikā kopumā, piedāvāja ziņu kopsavilkumus 
par notikumiem eiropā, kā arī apcerīgus rakstus par sociālajām problēmām. 
atsevišķa rubrika vēstīja arī par nova Odesas kolonistu dzīvi, kas pārsvarā 
bija vietējās latviešu baptistu kopienas kritika. sociālisti necenzētiem vārdiem 
apvainoja un izsmēja ticīgos par viņu aizraušanos ar netveramām lietām un 
aicināja tos “nolaist savas acis no debesu augstumiem uz zemi”.38 Daļēji to 
var raksturot kā atriebību, jo baptisti pret sociālistiem arī bija neiecietīgi un 
aktīvi mēģināja tos apkarot.

Kareivīgā retorika, kuras mērķis bija idejisko pretinieku diskreditācija, 
liek apšaubīt atsevišķu ziņu patiesumu kreisi pozicionētajā avīzē. Tomēr 
sociālistu aktivitātes deva nopietnu pamatu kritiskākai attieksmei pret 
baptistu piedāvāto dzīves modeli.

Par “Biedrotāja” izplatību latviešu kolonistu vidū trūkst ziņu, bet ir skaidrs, 
ka plašākā mērogā panākumus tas neguva. 1912. gadā avīze pārtrauca iznākt, 
domājams, nepietiekama finansējuma, plašākas intereses trūkuma un pašu 
sociālistu nespējas darboties ilgtermiņā dēļ. savu iespaidu atstāja arī aktīvā 
baptistu pretdarbība un viņu skaitliskais pārsvars.

avīzes slēgšana nenozīmēja pašas biedrības darbības beigas. Tā turpināja 
pastāvēt, pulcinot savus piekritējus, bet nav ziņu, ka tā bez atsevišķiem 
priekšlasījumiem un 1. maija gājieniem rīkotu plašāka mēroga pasākumus. 
Vairākus gadus izglītības biedrība bija diezgan neaktīva, tomēr zināma rosība 
atjaunojās īsi pēc Pirmā pasaules kara. sociālisti dažādos veidos mēģināja 
kavēt patriotiski noskaņoto latviešu darbību kolonijā. Tas deva pamatu viņus 
nicīgi dēvēt par boļševikiem un komunistiem, kuriem nerūp savu tautiešu 
intereses ne Brazīlijā, ne Latvijā. Tomēr šāds raksturojums bija neargumentēts 
un pārspīlēts. Viens no kritizētākajiem un aktīvākajiem sociālistiem latviešu 
vidū bija ebrejs Hermanis jankovičs.39 Kādu laiku viņš sarakstījās ar Latvijas 
informācijas biroju Londonā. 1920. gada 26. aprīļa vēstulē H. jankovičs 
brīdināja valdību uzmanīties no kāda provokatora un viltvārža augusta 
šmita, kurš krāpj nova Odesas kolonistus, pastarpināti izsakot simpātijas 
neatkarīgajai Latvijai un cieņu Kārlim ulmanim.40 jāatzīst, ka luterāņu un 



135BRazīLijas LaTViešu saBieDRisKā DzīVe (1890–1940)

dažkārt arī baptistu tendenciozais sociālistu raksturojums balstījās nevis to 
reālajā attieksmē pret Latvijas valsti, bet viņu kreisi orientētajās aktivitātēs, 
ko formāli nevarēja savienot ar kristīgajām vai nacionālajām vērtībām. 
H. jankovičs bija veiksmīgs uzņēmējs, un viņa vai citu sociālistu darbība 
neliecināja par komunistiskām tieksmēm. ar laika distanci nova Odesas 
sociālistu aktīvistus brāļus jankovičus41 raksturo kāds latvietis, uzsverot, 
ka viņus nebija pamata saukt par komunistiem, jo tie, kas to darīja, “nebija 
pieredzējuši stučkas varas laikus Latvijā 1919. gadā un viņiem nemaz nav 
izpratnes par komunisma jēdzienu”.42 arī Latvijas konsuls sanpaulu G. stols 
savā 1935. gada ziņojumā atzina, ka konsulātam latvieši – komunisti Brazīlijā 
nav zināmi.43

nav noliedzams, ka sociālistu biedrība bija diezgan formāla apvienība, ap 
kuru pulcējās kreisi noskaņotā latviešu daļa. Pirmajos pastāvēšanas gados 
tā demonstrēja patiesu vēlmi mainīt baptistu idejisko pārsvaru kolonijas 
latviešu vidū: tika rīkoti priekšlasījumu vakari ar diskusijām, atsevišķi 
entuziasti izdeva avīzi un iekārtoja bibliotēku, vienlaikus veicot arī sociālisma 
propagandu gan ar rakstītā vārda palīdzību, gan piedaloties miermīlīga 
rakstura pašu rīkotajās demonstrācijās par godu 1. maijam. Tomēr vēlāk, kad 
noskaidrojās tās aktivitāšu nepopularitāte kolonijā baptistu draudzes aktīvās 
pretdarbības dēļ, tā kļuva vēl pasīvāka, līdz apmēram 1924. gadā nonāca līdz 
dabiskam iznākumam – darbības pārtraukšanai.

atšķirībā no citām latviešu kolonijām nova Odesas luterāņi izrādīja lielāku 
aktivitātes pakāpi. no reliģiskā viedokļa viņi nelīdzinājās baptistiem  – viņu 
bija maz un viņu attieksme pret konfesionālajām tradīcijām bija formāla. 
Tomēr viņi pulcējās dievkalpojumos, ko reti, bet regulāri noturēja vācu 
draudzes mācītājs, bet starplaikos – latviešu tautības luterāņi, piemēram, 
jānis mežgrāvis.

Lielāki sasniegumi luterāņu kopienai bija laicīgajā dzīvē, ko lielā mērā 
stimulēja aktīvu kontaktu nodibināšana ar jauno Latvijas valsti. Valdības 
pārstāvji no Londonas regulāri piesūtīja informāciju par notikumiem Latvijā. 
jau 1918. gada 24. novembrī 10 cilvēki dibināja Latviešu Tautiskās palīdzības 
biedrību, kas par savu mērķi izvirzīja vākt līdzekļus dzimtenes atjaunošanai 
un tās iedzīvotāju pabalstīšanai, šajā procesā neizšķirtot ne ticību, ne kārtu.44 

Organizācijas mērķis bija ne tikai iegūt līdzekļus, bet arī īstenot jau agrāk 
izvirzīto uzstādījumu, proti, vienot visus Brazīlijas latviešus uz nacionāliem 
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pamatiem. jāatzīst, ka šai biedrībai izdevās īstenot tikai materiālā rakstura 
mērķi, jo plašākā mērogā tai popularitāti iegūt neizdevās, kas arī bija iemesls 
biedrības likvidācijai 1921. gadā mazā biedru skaita dēļ. 

nacionālās vienotības trūkumu visaktīvāk uzsvēra j. mežgrāvis, kurš 
latviešu nespēju vienoties atzina jau kopš savas apmešanās nova Odesā 1906. 
gadā. Viņš izšķīra trīs grupas, kas savā starpā nevarēja rast kompromisu un 
veicināja latviešu šķelšanos. Viņaprāt, tie bija baptisti, kuriem nacionālie 
jautājumi nav būtiski, sociālisti ar savu internacionālo pieeju un luterāņi, kuru 
ir tik maz, ka viņus pat neievēro.45 Diemžēl šāds dalījums saglabājās arī pēc 
Tautiskās palīdzības biedrības nodibināšanas, jo baptisti un sociālisti palika 
pie savām idejām, turklāt luterāņu iniciatīva tik plaša mēroga projektam 
pārējiem latviešiem nebija saprotama.

nevar noliegt arī pašu luterāņu vainu savu tautisko ideālu pārkāpšanā. 
Viņi regulāri uzsvēra iespējamo partneru negatīvās iezīmes, kas latviešu 
kopējo lietu padarīja nepievilcīgu. iespējams, laika gaitā iegūtais mazvērtības 
komplekss radīja mākslīgu pašapziņas pieaugumu, kas stimulēja šos cilvēkus 
nevis popularizēt un ieguldīt laiku tautisko ideālu propagandas darbā, bet 
kritizēt savus tautiešus par nevēlēšanos palīdzēt Latvijai. iespējams, vēlme 
beidzot sevi pozicionēt šajā vidē deva netiešu iemeslu cīnīties pret reālu 
iespēju atkal nokļūt mazākumā eventuālajā baptistu veidotajā Brazīlijas 
latviešu kopībā.

jāatzīst, ka kristieši varēja vienoties uz nacionāliem pamatiem, ko pierāda 
arī tautiskās biedrības ziedotāju saraksti, kuros lasāmi arī baptistu vārdi.46 

Lielākā daļa baptistu ziedojumus vāca draudzes ietvaros un sūtīja tieši uz 
Latviju saviem ticības brāļiem, tomēr luterāņi šādu savdabīgu palīdzību 
dzimtenei vērtēja kā nepieņemamu un pretēju nacionālajiem principiem. 
Viņu ideoloģiskā pieeja liedza Latvijas baptistu atbalstīšanā saskatīt arī 
nacionāla līmeņa palīdzību.

ar sociālistiem nebija iespējams vienoties to ideoloģiskās pārliecības 
dēļ, turklāt biedrības statūti deklarēja norobežošanos no boļševistiskām 
personām,47 kādas luterāņu izpratnē bija nova Odesas latviešu sociālisti. 
Kreisi orientētā publika savas darbības sākumā pati bija izteikusi vēlmi 
vienot visus Dienvidamerikas latviešus uz sociālistiskiem pamatiem.48 Viņi 
arī redzēja sašķelto latviešu kopienu nova Odesā un izvirzīja nepieciešamību 
pēc vienota centra, kas veicinātu tautiešu spēju attīstību. zināmā mērā to var 
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vērtēt kā skaistu retoriku, jo tautiešu vienotība bija tikai aizsegs, lai varētu 
nodrošināt sociālistisko ideju nākotni kolonijā. šis variants neīstenojās, jo 
baptistu vairākums pret kreiso ideju paudējiem izrādīja naidīgu attieksmi un 
objektīvi nebija iespējams šo publiku pārliecināt viņiem pievienoties.

mēģinājumu vienot latviešu sabiedrību Brazīlijā, vismaz nova Odesas 
kolonijā, veica laikraksts “Grauds”, kura izdevējs bija pēdējais Tautiskās 
biedrības vadītājs j. Kudriņš. izdevums sevi pozicionēja kā bezpartejisku 
laikrakstu, kas aizstāv latviešu intereses, nešķirojot tos baptistos, luterāņos 
un lieliniekos.49 “Grauds” iznāca neilgu laiku no 1919. līdz 1920. gadam un 
informēja savus lasītājus par notikumiem Latvijā, apkopoja jauno valsts 
vadītāju biogrāfijas, kā arī īsi atklāja notikumus eiropā un Dienvidamerikā. 
avīzē atrodami arī baptistu raksti par savas kopienas dzīvi. Tas liecināja par 
šīs grupas aktīvāko personu atbalstu “Graudam”, kas, savukārt, nozīmēja 
tautisko un reliģisko vērtību zināmu vienotību. Tomēr tie bija tikai daži 
cilvēki, jo vairums diezgan skeptiski raudzījās uz to un vienaldzīgi izturējās 
pret latviskām vērtībām. “Graudam” bija šaura auditorija, un vajadzīgā 
finansējuma trūkuma dēļ tas ātri pārtrauca savu iznākšanu.

“Grauds” bija pēdējais plašākas nozīmes projekts, kas bija vērsts uz latviešu 
apvienošanu. Pēc tā pārtraukšanas bija skaidrs, ka diasporu vienot praktiski 
nav iespējams, un aktivitātes šajā sfērā apstājās uz ilgu laiku. mēģinājumi 
vēlreiz īstenot nacionālās vienotības ideju Brazīlijas latviešu vidū parādījās 
20. gadsimta 30. gadu vidū, kad pastiprinājās autoritārās Latvijas konsulāta 
sanpaulu tautisko ideālu intensīva propaganda.

jāatzīst, ka tautas vienotībai traucēja ne jau tikai grupu intereses, bet arī 
personiskie motīvi. Daudzi latvieši par Latviju zināja maz, citi atkal nebija 
sabiedriski pēc savas dabas, dažkārt privātie mērķi bija pievilcīgāki par 
neskaidrajiem Latvijas ideāliem. Vienā no pēdējiem “Grauda” numuriem 
tika uzsvērts, ka latviešu vidū ir ļoti daudz personu, kurām trūkst gribas, 
savukārt citi ir vienaldzīgi pret Latviju kopumā un tērē naudu izklaidei, 
nevis trūkumcietējiem dzimtenē.50

nova Odesas latviešu sabiedriskās dzīves kontekstā var vērot arī dažādas 
spekulācijas. 1920. gadā kolonijā ažiotāžu sacēla kāds no arhangeļskas 
iebraukušais a. šmits. šī mīklainā personība sarakstījās ar Latvijas 
diplomātiem Londonā, uzdodoties par Brazīlijas latviešu pilnvaroto 
pārstāvi. 1920. gadā viņš aicināja nodibināt ciešus tirdznieciskos sakarus starp 
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4. att. nova Odesas latviešu luterāņu izdevuma “Grauds” titullapa. 1919. gads.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums.
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Latviju un Brazīliju, minot virkni argumentu, kādēļ tas būtu nepieciešams, 
vienlaikus uzsverot, ka Latvijai vajag nekavējoties organizēt kādu oficiālu 
pārstāvi uz vietas. Kad Latvijas ārlietu ministrija paziņoja, ka labākajā 
gadījumā tās pārstāvim te būtu tikai goda funkcijas bez atalgojuma, sarakste 
pārtrūka.51 Domājams, a. šmits cerēja kā Brazīlijas latviešu pārstāvis iegūt 
oficiālu posteni. Tomēr, kad viņš konstatēja, ka nekāds materiāls labums no 
šīs avantūras nebūs, viņš pazuda, lai vēlāk apmestos Liepājā un turpinātu 
tur savas sociāli politiskās aktivitātes. Par a. šmita veiklajām manipulatora 
spējām un spekulācijām liecina arī G. Bisenieka sarakste ar H. jankoviču, kurš 
viltus Brazīlijas latviešu pārstāvi nosauca par zagli un dokumentu viltotāju, 
savukārt luterānis j. Kudriņš ziņoja, ka a. šmits krāpj latviešus, pārdodot 
viņiem obligācijas par summu, kas to pamatvērtību pārsniedz 15 reizes.52 

Līdzīgu avantūru divus gadus vēlāk uzsāka arī plaši pazīstamais 
Brazīlijas latvietis un uzņēmējs jūlijs malvess. Viņš izmantoja savu veiksmīga 
komersanta pieredzi, lai iegūtu oficiālu statusu Latvijas politikā. 1922. gadā 
j. malvess sarakstījās ar Latvijas ārlietu ministru zigfrīdu meierovicu, aicinot 
viņu nodibināt tirdznieciskus kontaktus ar Brazīliju vai Dienvidameriku 
kopumā.53 Viņš iepazīstināja ar savu personību un sabiedrisko darbību, 
izteica viedokli par Brazīlijas latviešu kopienu un minēja argumentus, kas 
būtu izdevīgi Latvijai no sadarbības ar Brazīliju. no šīs konkrētās vēstules 
un turpmākās sarakstes var secināt, ka j. malvess bija ieinteresēts personīgi 
uzņemties šo jautājumu risināšanu Latvijas labā, tomēr turpmākie notikumi 
liecināja, ka viņa plāni neīstenojās.

atsevišķu Brazīlijas latviešu vēlme iesaistīties politiskajā darbā bija 
pamatota ar patiesu vai viltus sabiedrisko aktivitāšu pieredzi uz jaunas valsts 
un vispārējā pēckara apjukuma rēķina. informācijas daudzveidība, ko radīja 
jaunā starptautiskā situācija, deva iespējas manipulēt arī tik plašā mērogā kā 
starpvalstu attiecības. Tomēr Latvijas kritiskā finansiālā situācija un attālums, 
kāds to šķīra no Brazīlijas, lielā mērā kavēja tālāk attīstīties avantūrista a. šmita 
un komersanta j. malvesa mērķiem.

nova Odesas apkārtnē atradās vēl vairākas latviešu kolonijas, tomēr 
latviešu skaita un sabiedrisko aktivitāšu ziņā tās nelīdzinājās nova Odesai. 
Žorže Tibirisa tika dibināta pēc sanpaulu zemkopības ministra Karlosa Botelho 
iniciatīvas. šajā vietā dzīvoja dažādu tautību kolonisti, no kuriem latvieši 
sastādīja nelielu daļu – dažus desmitus baptistu ģimeņu. atsevišķi latviešu 
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luterāņi sociālajā dzīvē pievienojās baptistiem. nova eiropas kolonijā, kuras 
pirmais direktors bija latviešu agronoms Rūdolfs Libeks, latviešu skaits 
arī vērtējams kā neliels. sabiedrisko dzīvi veidoja baptistu draudze, tomēr 
plašāka mēroga biedrošanās te nebija vērojama. Kāds laikabiedrs atzīst, ka 
līdz R. iņķa kolonijas apmeklējumam 1909. gadā latviešu starpā biedrošanās 
nebija raksturīga.54 Domājams, ka R. iņķis ieviesa zināmu organizāciju, bet tā 
nepastāvēja ilgi. 20. gadsimta 20. gados abu šo koloniju latvieši lielā mērā bija 
asimilējušies, dzīves ritmu noteica cittautieši un tālākus tautiešu sabiedriskos 
centienus te novērot nevarēja.

jāmin kāds K. zeļļa atklājums latviešu koloniju apceļošanas laikā, kas 
norisinājās no 1930. gada decembra līdz 1931. gada februārim. Viņš apmeklēja 
kādu apmetnes vietu ar nosaukumu”Faxina”, kur dzīvoja 16 latviešu ģimenes 
ar apmēram 50 cilvēkiem.55 interesanti, ka šeit nebija nevienas baptistu 
ģimenes: divpadsmit piederēja luterāņu konfesijai, savukārt atlikušās četras 
sevi identificēja ar brāļu draudzēm. Tas liecina, ka ne visas latviešu kolonijas 
Brazīlijā automātiski bija arī baptistu apmetnes vietas. Tomēr no sabiedriskā 
viedokļa “Faxina” neizcēlās, jo nekādas organizācijas nebija vērojamas. 
šiem latviešiem piemita tikai pastiprināta interese par Latviju, kas latviešu 
luterāņiem Brazīlijā bija raksturīga iezīme.

jāsecina, ka nova Odesas latviešu kolonija bija sabiedriski ļoti aktīva. Bez 
baptistu draudzes darbojās arī laicīga rakstura biedrības, kas izdeva presi 
un izteica pretenzijas uz vadošo pozīciju sociālajā telpā. Tomēr jāatzīst, ka 
visnoturīgākā un mērķtiecīgākā bija baptistu draudze, lai arī tajā bieži 
norisinājās konflikti starp jaunatni un pārējo ticīgo kopienu, jo grūti bija 
savienot reliģisko līderu konservatīvo stilu un jauniešu tieksmi pēc radošās 
brīvības. Laicīgās organizācijas, ko veidoja gan kolonijas luterāņi, gan sociālisti, 
aktivizējās tikai epizodiski, nespējot nodrošināt stabilu funkcionēšanu un 
nopietnu atbalstu sabiedrībā, ko var skaidrot ar šo grupu mazo skaitu. Tomēr 
šīs apvienības liecināja, ka bez reliģiski motivētas sociālās dzīves, kas bija 
raksturīga iezīme gandrīz visām latviešu kolonijām Brazīlijā, var attīstīties 
arī alternatīvs modelis.

Vārpas kolonija

Vārpas kolonija tika dibināta 1922. gada septembrī ar mērķi nometināt 
latviešu izceļotāju grupas, kas organizējās Latvijas baptistu draudzēs garīgās 
atmodas iespaidā.56 Tā atradās mūžamežā simtiem kilometru no sanpaulu 
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pilsētas un tālu no mazāka mēroga apdzīvotām vietām.57 Vārpas kolonija 
kopā ar tās teritorijā ietilpstošajām minikolonijām Palmu un Letoniju kļuva 
par lielāko latviešu apmetni Brazīlijā ar apmēram 2000 iedzīvotāju.58

Vārpas sabiedrība bija diferencēta, ko noteica lielais kolonistu skaits un 
viņu atšķirīgā agrākās dzīves pieredze. Pirmajos gados baptistu kopienā 
nosacīti var izšķirt divu veidu indivīdu grupas: pragmatiski domājošos, 
kuri bija nepatīkami pārsteigti par jaunās mītnes vietas sadzīves apstākļiem, 
un fanātiski noskaņotos baptistus, kuri neredzēja šķēršļus aktīvi piedalīties 
draudzes organizēšanā un izvērst tās darbību. jānorāda, ka, apstākļiem 
uzlabojoties, šāda rakstura diference mazinājās, taču sāka veidoties idejiskā 
šķelšanās.

arī j. iņķis 1926. gadā, skaidrojot baptistu izceļošanas norisi, atzina, 
ka pastāv divas kolonistu grupas – patiesi ticīgie, kuri paļāvās uz Dieva 
aicinājumu un atrada laimi Brazīlijā, un tādi, kuri glābās no iespējamajām 
komunistu briesmām un vienlaikus cerēja te iegūt materiālo labumu.59 šis 
skaidrojums tikai daļēji atbilst patiesībai, jo arī īsteni ticīgie baptisti izrādīja 
neapmierinātību ar nepanesamajiem dzīves apstākļiem.

Tie kolonisti, kuri vīlās Brazīlijas ideālos un bija pietiekami uzņēmīgi, 
atstāja Vārpu un devās uz vecajām latviešu apmetnes vietām vai atrada 
iespēju atgriezties Latvijā. Tomēr ne visi bija materiāli un fiziski piemēroti 
grūtajam atpakaļceļam, tāpēc šie cilvēki bija spiesti samierināties ar turpmāko 
dzīvi mūžamežā. Pirmajos Vārpas pastāvēšanas gados bez smagajiem darba 
un ikdienas apstākļiem bija arī pārtikas problēmas un izmisīgi mēģinājumi 
pielāgoties vietējam tropu klimatam. Tas prasīja lielus upurus, ar ko izceļotāji, 
protams, nebija rēķinājušies: laikposmā no 1922. līdz 1924. gadam nedabīgā 
nāvē nomira 166 cilvēki, no kuriem 95 bija bērni.60 šādos pastāvīgas nāves 
apstākļos bija grūti attīstīt pilnvērtīgu sabiedrisko dzīvi, jo lielākā kolonistu 
daļa centās vienkārši izdzīvot. Kāds bijušais latgalietis jānis Piņko 1923. 
gada 7. aprīlī no Vārpas rakstīja vēstuli uz Latviju, kurā raksturoja kolonijas 
sabiedrību: “ [..] te nav nekā teicama, ne svēta [..] cilvēki staigā nonīkuši [..] 
dzīve bez pamata”.61

neskatoties uz šo depresīvo noskaņojumu, aktīvākie ticības pārstāvji 
izvērsa reliģiskās aktivitātes. 1923. gadā tika dibināta Vārpas latviešu 
baptistu draudze, kas turpmāk noteica kolonijas dzīves ritmu visās jomās. 
Kādu laiku tā bija vienīgā sabiedriskā organizācija, kas uzņēmās arī kolonijas 
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administratīvās funkcijas, jo tās vadītāji bija leģitīmie kolonijas dibinātāji. 
Draudzei kā pārvaldes institūcijai bija tiesības kontrolēt savus locekļus ne 
tikai reliģiskos jautājumos, bet jebkurā dzīves sfērā. Vārpa “atgādināja 
“autonomu republiku”, kurā bija savdabīgs ministru kabinets ar teokrātisku 
nokrāsu”.62

Kad saimnieciskie apstākļi Vārpā sāka stabilizēties un tās iedzīvotāji lielā 
mērā savu dzīvi bija iekārtojuši, baptistu vidū parādījās idejiska rakstura 
domstarpības. atsevišķi indivīdi apšaubīja draudzes piedāvātās dzīves 
modeli un vēlējās plašāku radošo brīvību, ko saistīja ar laicīgo sfēru. Tādējādi 
kolonijas sabiedriskajā dzīvē varēja vērot garīgās un laicīgās dzīves nemitīgu 
konfrontāciju.

Baptistu draudzes ietvaros darbojās svētdienas skola, koris, orķestris, 
jauniešu biedrība un dažādas ar misijas darbu saistītas organizācijas. 
sabiedriskā dzīve lielā mērā veidojās ap šīm apvienībām – bērni, jaunieši 
un pārējie draudzes locekļi piedalījās dažādos gadasvētkos, kuros izrādīja 
savas prasmes dziedāšanā, muzicēšanā un dzejas mākslā. jāatzīst, ka visas šīs 
elitārās zināšanas bija reliģiski motivētas un tendētas uz Dieva godināšanu. 

Vēl jānorāda uz draudzes aktivitātēm misijas darbā, preses izdošanā un 
laicīgās skolas darbības veicināšanā. īpaša uzmanība Vārpā tika pievērsta 
evaņģelizācijai, kas bija pamatots baptistu atmodas piekritēju ideālos, 
proti, aktīvi izplatīt Dieva Vārdu tuvākā un tālākā apkārtnē. 1927. gadā tika 
dibināta sertona misija, kas nozīmēja evaņģelizāciju vēl ticības neskartajos 
reģionos.63 Tās ilggadējs vadītājs bija alberts eihmanis, kurš šajā sfērā guva 
ievērojamus panākumus. Kopš 1926. gada slāvu misionē sāka darboties 
Kārlis Grigorovičs, kurš sanpaulu dibināja krievu baptistu draudzi. Vārpā 
tika organizēta pat īpaša misijas skola, kurā apmācīja jaunos evaņģēlistus. šis 
darbs bija radošs un prasīja ļoti lielu uzņēmību. Bez Dieva Vārda izplatīšanas 
iezemiešu vidū latviešu baptisti mācīja vietējos lasīt un rakstīt, kas veicināja 
izglītības ieguvi. Tiek atzīts, ka latviešu baptisti bija trešā lielākā misionāru 
grupa, kas dibinājusi visvairāk baptistu draudžu Brazīlijā, atpaliekot vienīgi 
no amerikāņiem un brazīliešiem.64

Baptistu draudze kontrolēja informācijas apriti kolonijā. 1925. gadā 
Palmā tika atvērta tipogrāfija, kas ilgākā laika periodā izdeva reliģiska 
satura presi un grāmatas. 1931. gadā sāka iznākt j. iņķa rediģētais žurnāls 
“Kristīgs Draugs”, kas apvienoja līdz tam iznākušos izdevumus “miera 
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Vēsts”, “jaunais Līdumnieks” un bērnu žurnālu “Rīta Rasa”. jaunais žurnāls 
integrēja visu paaudžu intereses: tajā ievietoja moralizējoša rakstura darbus, 
apcerīgus rakstus par reliģiju, Bībeles studijas, reliģiska satura dzeju un prozu, 
kā arī baptistu dzīves tēlojumus. Tomēr laika gaitā, kad Vārpā pakāpeniski 
mazinājās garīgo vadoņu ietekme, “Kristīgā Draugā” sāka parādīties arī 
nacionāla rakstura publikācijas, plašāka informācija par Latviju un autoritāro 
politiķu runu atreferējumi.

1923. gadā pēc baptistu skolotāju Lidijas Lustiņas un emmas mizeres 
iniciatīvas sāka darboties skola. Pirmās mācību stundas notika zem klajas 
debess, “bērni sēdēja uz tikko nocirsto koku celmiem un ar ugunskura oglēm 
rakstīja uz primitīvi apstrādātiem koka gabaliņiem”.65 šis apraksts liecina 
par mežonīgiem un primitīviem apstākļiem, kādos kolonistu bērni apguva 
izglītības pamatus. Tomēr galvenais jautājums paliek tās kvalitāte. joprojām 
nav pilnībā skaidrs par skolas raksturu – tā bija svētdienas skola vai dienas 
skola ar laicīgu mācību programmu. Droši var apgalvot, ka sākotnēji baptistu 

5. att. Vārpas kolonijas 10. gadadienas svinības. 1932. gads.
Brazīlijas latviešu draugu biedrības arhīvs.
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skolotājas organizēja svētdienas skolu. K. zellis pēc Vārpas apmeklējuma 
1930. gadā secināja, ka, “izņemot svētdienas skolu, citas latviešu izglītības 
iestādes te nav, tādēļ bērni grimst tumsībā”.66 Lai arī šī atziņa satur privātu 
diplomāta nepatiku pret baptistiem, tomēr tālu no patiesības viņš nebija. 
Vēlāk, kad Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības latviešu kolonijām piesūtīja 
mācību materiālus, tad šajās izglītības iestādēs sāka mācīt pēc latviešu skolu 
programmas. Tomēr jāatzīst, ka baptistu skolotāji Vārpas kolonijas skolā 
vairāk bija ieinteresēti bērnus sagatavot garīgajai dzīvei, savukārt Latvijas 
konsulāta sūtījumus tie izmantoja nevis nacionālo jūtu vadīti, bet gan tāpēc, 
ka skolēni neprata portugāļu valodu. 

Baptistu draudzes vadībā Vārpas kolonijas iedzīvotāji iedibināja dzīvei 
piemērotus apstākļus un attīstīja sabiedriskās aktivitātes. Tomēr šī dzīve 
bija stingri reglamentēta, kas būtiski ierobežoja radošo brīvību un iespēju 
paplašināt sociālo aktivitāšu spektru. K. zellis 1930. gadā uzsvera, ka vairums 
kolonistu ir iebiedēti un nekritiski klausa saviem vadoņiem, kuri viņus terorizē 
un noskaņo sev vēlamā virzienā.67 šo atziņu pastiprina arī mērenākā sanpaulu 
konsulāta sekretāra n. Ozoliņa pēc astoņiem gadiem sacītais, proti, “baptistu 
kolonisti paši padomu atrast nevar, dzīvo kā pa tumsu, un, cenzdamies 
būt “ticīgi”, akli paklausa sludinātāju dažkārt absurdajiem rīkojumiem”.68 

šāda situācija kolonijas vadoņiem bija izdevīga, jo ar šo nekritiski domājošo 
sabiedrību varēja viegli manipulēt. To aptvēra tikai neliela daļa, kas turpmāk 
izvērsa pretdarbību, radot konfliktu. šajā ziņā īpaši jāizceļ baptistu jaunatne, 
no kuras daļa bija gatava pat izstāties no draudzes tās rīcības dēļ.

1924. gada februārī tika dibināts Vārpas baptistu jauniešu pulciņš, kas 
izvērsa tikai reliģiska rakstura darbību. Tās ilggadējais vadītājs jēkabs 
Rozenbergs izdeva žurnālu “Domas”, kas apkopoja jaunatnes literāros 
sacerējumus. šis rokrakstā vai ar rakstāmmašīnas palīdzību veidotais 
izdevums saturēja vienīgi reliģiska rakstura dzeju un prozu, kas pilnībā 
atbilda draudzes jaunatnes politikai.69 

1931. gadā tika dibināta literārā biedrība “Trauksme”, lai tās biedri varētu 
“sekmīgāk attīstīt savas spējas un pavairot savu zināšanu krājumu”70. Par tās 
vadītāju ievēlēja jāni erdbergu, kurš bija pazīstams kā pārliecināts baptists un 
arī draudzes kritiķis. “Trauksmes” biedri regulāri pulcējās, pārrunāja savus 
sacerējumus un novitātes latviešu literatūrā. Biedrība no Latvijas pasūtīja 
laikrakstu “Daugava”, kas bija vienīgais avots, kur varēja izlasīt jaunāko 



145BRazīLijas LaTViešu saBieDRisKā DzīVe (1890–1940)

informāciju par latviešu sasniegumiem rakstniecībā un mākslā. Viņi izdeva 
arī savu žurnālu “Trauksme” rokrakstā vai ar rakstāmmašīnu pārdrukātu 
vienā eksemplārā, kurā bija apkopoti biedru radošās darbības rezultāti. šie 
jaunieši aizrāvās ne tikai ar literatūru, bet arī gleznoja. 1933. gada jāņos Vārpā 
notika gleznu un zīmējumu izstāde, kurā bija izstādīti “Trauksmes” biedru 
darbi, lai arī oficiāli šis pasākums tika prezentēts kā visas kolonijas jauniešu 
sniegums.

jau pats literārās biedrības nosaukums demonstrēja zināmu pretestību, 
aicinot būt modriem ilgstošā formālisma apstākļos. “Trauksmes” biedru 
skaits nebija liels, tomēr viņi bija spējīgi organizēties un rīkot arī plašāka 
mēroga pasākumus. Lai arī šai organizācijai formāli bija reliģiska ievirze, 
tomēr reāli tā prezentēja alternatīvas sabiedriskās aktivitātes.

1937. gadā Vārpā tika dibināta sanpaulu literārās biedrības filiāle, kas 
apvienoja atsevišķus “Trauksmes” biedrus un vēl virkni citu entuziastu. 
šai organizācijai radās konflikts ar draudzes vadību sava laicīgā rakstura 
dēļ. 1937. gada 25. aprīlī notika baptistu draudzes sapulce, kurā tās vadība 
paziņoja, ka ikviens loceklis, kurš iestāsies jaunajā biedrībā, tiks automātiski 
izslēgts no draudzes.71 šis radikālais lēmums atklāja vairākas epizodes Vār-
pas sabiedriskajā dzīvē 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē: draudze joprojām 
sevi pozicionēja kā vienīgo iespējamo sociālās attīstības iespēju kolonijā un 
vienlaikus pauda neiecietību pret atšķirīgi domājošo baptistu daļu. izslēgšana 
no baznīcas baptistam nozīmēja izraidīšanu no sabiedrības vispār, kas varēja 
atstāt neprognozējamas sekas. Taču atsevišķi indivīdi riskēja un pieņēma 
šo izaicinājumu, kamēr lielākā daļa nogaidīja. n. Ozoliņš kādā publikācijā 
atzina, ka klusībā šo biedrību atbalsta liels kolonistu skaits.72 Tas norāda, ka 
joprojām aktuālas bija bailes, kas tika radītas jau kolonijas dibināšanas brīdī. 

jāatzīst, ka aktīvi konflikta uzturētāji bija arī paši baptistu vadoņi, kuri 
baidījās zaudēt savu visaptverošo ietekmi laikā, kad pieauga nacionālo 
vērtību propaganda. Viņi literāro biedrību vērtēja kā pretsvaru savam 
stāvoklim un kritizēja to gan no reliģiskām, gan sabiedriskām pozīcijām. 
Tomēr laicīgās organizācijas mērķis nebija izspiest draudzi no sabiedriskās 
dzīves, bet papildināt tās aktivitātes. Kāds laikabiedrs skaidroja, ka biedrības 
nolūks nav atņemt baznīcai tās autoritāti, bet gan palīdzēt pieaugt kultūras 
spārnam, kas ilgu laiku bija atstāts novārtā.73 Viņš uzsvēra, ka nemitīgie 
sprediķi un lūgšanas zaudē savu vērtību un cieņu, tās kļūst banālas, 
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savukārt baznīca izveidojusies par paradumu, nevis nepieciešamību. 
autors neapzināti ar šo konkrēto Vārpas reliģiskās kopienas raksturojumu 
aptvēra visu baptistu kopienu Brazīlijā, norādot, ka paši ticīgie, cīnoties pret 
alternatīviem modeļiem, riskē zaudēt savu aktivitāšu pievilcību. n. Ozoliņš 
pret baptistiem nevērsās kareivīgi, bet meklēja tautiskas sadarbības iespējas 
un aicināja tos iekļauties nacionālajā dzīvē. Viņaprāt, Vārpas biedrība esot 
izveidota nevis lai sagrautu baznīcas identitāti, bet lai papildinātu esošās 
draudzes un saimnieciskās organizācijas.74

Literārās biedrības Vārpas filiāle izvērsa aktīvu darbību, noturēja sapulces 
un plānoja dažādus pasākumus. 20. gadsimta 30. gadu beigās tā izsludināja 
jāņu svinības latviskā garā ar dejām, tautasdziesmām, nacionāliem atribūtiem 
un atbilstošiem ēdieniem.75 jau 1930. gadā K. zellis pie Vārpas robežām bija 
vērojis latviešu jaunekļus, kuri dedzināja ugunskurus un līgoja. Tomēr tie 
nebija baptisti, bet “bezbēdīgi latviešu zēni, stipri patriotiski noskaņoti, 
kuriem pases un karaklausības apliecības samērā kārtībā un kuri atbraukuši 
vēlākā laikā aiz kāres “redzēt pasauli” un meklēt piedzīvojumus”.76 Baptistu 
jaunieši šajā laikā neuzdrīkstējās tik krasi atšķirties no draudzes. jāņus 
svinēja kā reliģiskus svētkus, godinot jāni Kristītāju. 1935. gadā R. iņķis 
raksturoja Vārpā svinētos Līgo svētkus, atzīstot, ka kolonijas latvieši lielā 
vienprātībā pulcējās dievnamā un dziedāja par godu Dievam.77 Biedrība 
vēlāk noorganizēja jāņu svinības pēc nacionālām tradīcijām, kur tika lietots 
arī alkohols, taču dalība šajos laicīgajos svētkos bija par pamatu daudzu 
draudzes locekļu izslēgšanai no kopienas.

20. gadsimta 30. gadu beigās Vārpas sabiedrība bija kļuvusi elastīgāka. 
ne tikai jāņu diena, bet arī cita veida laicīgi pasākumi bija novērojami arvien 
biežāk. 1939. gada 21. janvārī Vārpā notika sabiedriski aktīvo jauniešu edvarta 
Vītolberga un annas mottes kāzas, kas tika rīkotas nacionālā garā. jaunais 
pāris apzināti pārkāpa kolonijā pieņemto kāzu svinēšanas tradīciju, kas līdz 
šim tika atzīta par vienīgo pareizo.78 šīs kāzas simbolizēja jaunās paaudzes 
uzvaru polemikā par sabiedriskās dzīves raksturu, kuru no šauri reliģiskas 
izpratnes pārcēla uz plašāku laicīgo sfēru.

īpaši jāizceļ slimnīcas ēkas būve Vārpā 1936.–1937. gadā, kas izvērtās par 
lielu notikumu kolonijas un tās apkārtnes dzīvē. Pasākuma iniciatore bija 
Latvijā un Brazīlijā izglītojusies ķirurģe marga andersone. šis notikums bija 
ārpus draudzes ietekmes robežām, jo slimnīcai bija starpnacionāls raksturs, 
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kurā baznīcas lomai bija maza nozīme. no Latvijas atbraukušo ārsti pazina 
plašā apkārtnē, un pie viņas ārstējās ne tikai vietējie kolonijas latvieši, bet arī 
japāņi, brazīlieši un itāļi. Draudzei nācās piekāpties un atbalstīt šo projektu, 
kas kalpotu visiem latviešiem un kolonijas apkārtnes iedzīvotājiem bez 
tautības un ticības izšķirības.79 Baptistu draudze lielā mērā piedalījās projekta 
izstrādē gan morāli, gan finansiāli, kas ne tikai nodrošināja šīs vērtīgās ēkas 
darbību, bet arī saglabāja draudzes autoritāti Vārpā, radot pārliecību, ka tā 
atbalsta visai sabiedrībai derīgus projektus.

Palma formāli iekļāvās Vārpas teritorijā, bet reāli tā bija neatkarīga 
vienība. Par to liecina šī savdabīgā veidojuma dibināšanas nosacījumi: 1923. 
gada beigās, kad Vārpas zemi dalīja kolonistiem, daudzi iedzīvotāji pretojās 
šim risinājumam. Tika izveidota Palmas kopsaimniecība, kurā nepastāvēja 
privātīpašums un tās iemītniekiem viss bija kopīgs. Tas atgādināja komunistu 
nometni, kas sākotnēji radīja pat problēmas ar varas iestādēm.80

jāatzīst, ka Palma pierādīja savas ekonomiskās iespējas un neatkarību. Tajā 
pakāpeniski sāka darboties mehāniskās darbnīcas, zāģētava, ādas ģērētava, 
elektriskā stacija un vairākas citas saimnieciskajai dzīvei nepieciešamas 
ēkas. Latvieši šajā saimniecībā dzīvoja pēc noteikta grafika, ko izstrādāja tās 
vadītājs aleksandrs Kļaviņš, proti, “5.30 rītā noskan pirmais zvans, 6 rītā – 
darba sākums visā komūnā, pusdienas laiks no 12 līdz 14.30, savukārt 22.30 
elektriskā stacija beidz darbu, dziest spuldzes un visi dodas pie miera”.81

šī reglamentētā dzīve un baptistu vadītāju tiešā kontrole noteica, ka 
sabiedriskā dzīve var būt tikai reliģiska rakstura. ja Vārpas centrā varēja vērot 
viedokļu dažādību, tad šeit visu noteica Palmas kopsaimniecības statūti, kuru 
pārkāpums bija ar tālejošām sekām. Tās locekļi pieņēma šos noteikumus un 
plašāku darbību pēc savas iniciatīvas neizvērsa, pilnībā ievērojot statūtus 
un vadoņu norādījumus. 1925. gadā te sāka darboties tipogrāfija, kas izdeva 
tikai reliģiska satura darbus, savukārt misijas skolā tika apmācīti nākamie 
sludinātāji.

1937. gadā G. stols Palmu nosauca par īpatnu baptistu “klosteri”, kas 
pēdējā laikā manāmi progresējis saimnieciskā ziņā.82 Latvijas konsuls bija 
tuvu patiesībai, jo kopsaimniecībai ekonomiskā izaugsme bija ievērojama tās 
locekļu neatlaidīgā darba dēļ. Tomēr par klosteri, jādomā, tika sacīts tēlaini, 
jo šādas funkcijas Palmai nebija. Tajā varēja iestāties un izstāties brīvprātīgi 
vai piespiedu kārtā pamest apmetni, pārkāpjot tās darbības noteikumus. 
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Tomēr iedzīvotājiem Palma bija vienīgā iespēja izdzīvot, jo ārpus tās kolonisti 
nespēja rast savu identitāti. Kopsaimniecība lielā mērā apvienoja tos Vārpas 
kolonistus, kuri nebija spējīgi uzņemties atbildību par savu personīgo 
saimniecību, apvienoja vecos un nespējīgos ļaudis, kā arī vientuļās mātes ar 
bērniem. Klostera tipa dzīve arī norāda uz sabiedriskās dzīves galēji reliģisko 
raksturu un samērā nelielo aktivitāšu līmeni, jo viss darbs un enerģija lielā 
mērā tika veltīts saimniecības attīstībai.

jāsecina, ka Vārpas kolonijas sabiedriskā dzīve diferencējās objektīvu 
apstākļu dēļ, proti, latviešu skaits bija apmēram 2000 cilvēku, kuriem bija 
dažādas intereses un izglītības pakāpes. Tādējādi baptistu draudzes ietvaros 
veidojās gan reliģiska rakstura dzīve, kas bija vērsta uz nemitīgu Dieva 
godināšanu, gan laicīgi pasākumi, ko rīkoja nacionāli noskaņotie baptistu 
aktīvisti. jānorāda, ka Vārpas sabiedrisko dzīvi pavadīja konflikti par tās 
izpausmes veidu. no vienas puses, atradās konservatīvie kolonijas vadītāji 
ar saviem piekritējiem, kas izvirzīja ierobežojošus sadzīves noteikumus, 
lai saglabātu draudzes doktrīnas tīrību un savas administratīvi vadošās 
pozīcijas, no otras – nacionāli domājošie kristieši, kuri neatteicās no savas 
kristīgās pārliecības, bet vēlējās arī pilnveidot savas spējas laicīgi orientētas 
dzīves ietvaros.

sanpaulu

sanpaulu pilsētā latvieši sāka ieceļot jau 20. gadsimta sākumā no 
lauksaimniecības kolonijām santakatarinas pavalstī, nova Odesas un 
Krievijas impērijas. Pirmie organizējās baptisti, kuri 1911. gadā izveidoja 
ticīgo kopu, noturēja dievkalpojumus, kā arī pakāpeniski attīstīja kora darbību 
un svētdienas skolu.83 Līdz 20. gadsimta 20. gadu beigām sanpaulu latviešu 
sabiedriskā dzīve galvenokārt saistījās ar reliģiska rakstura aktivitātēm.

Pilsētas vide salīdzinājumā ar lauku reģioniem bija dinamiskāka un 
piedāvāja daudz vairāk iespēju. Baptistu draudzes izpratne par sabiedrisko 
dzīvi, kas koncentrējas uz nemitīgu kalpošanu Dievam, nevarēja nopietni 
konkurēt ar blakus esošajām laicīga rakstura alternatīvām, vērstām uz 
cilvēka pašattīstību. Tādējādi latviešu baptisti pilsētā baznīcu uzlūkoja tikai 
kā reliģiskā kulta vietu. Viņi iesaistījās draudzes rīkotajos pasākumos, bet 
vienlaikus saglabāja arī privātās dzīves neatkarību, kas, savukārt, vājināja 
dievnama kā sabiedriskā centra pozīcijas.
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20. gadsimta 20. gados sanpaulu iebrauca simtiem latviešu baptistu 
no Vārpas kolonijas ar mērķi nopelnīt iztikas līdzekļus. Viņi strādāja 
apkalpojošajā sfērā par šoferiem, mājkalpotājām, virtuves strādniecēm un 
amatniekiem. 1936. gadā sanpaulu dzīvoja apmēram 700 – 800 latviešu.84 

Lielāko daļu sastādīja bijušie Vārpas kolonisti, kuri pēc algas saņemšanas 
neatgriezās kolonijā, bet palika dzīvot pilsētā. Viņi laika gaitā bija iepazinuši 
sanpaulu dzīves ritmu, kas salīdzinājumā ar Vārpas smagnējo un reliģiski 
konservatīvo vidi šķita pievilcīgāks.

1931. gadā tika dibināta laicīga rakstura jauniešu biedrība “ausma” 
ar apmēram 40 dalībniekiem. Tie galvenokārt bija Vārpas kolonisti, kuri 
atzina, ka biedrībā būs viss, izņemot reliģiju un politiku.85 “ausmas” biedri 
bija nacionāli noskaņoti un kritizēja Vārpas vadoņu autoritārismu. Baptistu 
pārliecība nebija šķērslis savu sludinātāju negatīvo īpašību atklāsmei, kuri, 
viņuprāt, ierobežoja savu sekotāju radošo brīvību. Biedrība vēlējas attīstīt 
tautasdziesmu dziedāšanas tradīcijas un organizēt pasākumus, kuros varētu 
demonstratīvi apliecināt savu nacionālo stāju, valkājot tautastērpus. Tomēr 
“ausma” šos mērķus nesasniedza, jo jau nākamajā gadā pārstāja darboties. 
Tās likvidēšanās iemesli nav zināmi, tomēr pats fakts norāda uz minēto ideālu 
nenoturību. Domājams, daļa šo jauniešu izlēma atgriezties iepriekšējā dzīves 
ritmā, ko stimulēja sanpaulu baptistu moralizējošās runas, kas lielā mērā bija 
Vārpas vadoņu inspirētas. Citi, savukārt, iekļāvās pilsētas kopējā sabiedris-
kajā telpā vai arī pievērsās dažādām saimnieciska rakstura aktivitātēm.

1932. gadā paralēli ģenerālkonsulātam Riodežaneiro tika atvērts goda 
konsulāts sanpaulu. Par tā vadītāju apstiprināja zviedru tautības diplomātu 
Gustavu stolu,86 par kura sekretāru kļuva n. Ozoliņš. Tieši viņš turpmāk 
uzņēmās latviešu sabiedriskās dzīves organizēšanu sanpaulu pilsētā un tās 
apkārtnē. n. Ozoliņš bija aktīvs autoritārisma ideju atbalstītājs un Brazīlijā 
darbojās saskaņā ar ulmaņa režīma sludinātā nacionālisma idejām. Viņš 
aktīvi propagandēja latviešu vienotību gan Dienvidamerikā, gan visā 
pasaulē. n. Ozoliņš personīgi meklēja sadarbības iespējas ar kolonijām un 
atsevišķiem latviešiem pilsētās un, atšķirībā no K. zeļļa, aicināja sadarboties 
ievērojamo baptistu kopienu un nacionāli noskaņoto emigrantu daļu. 1938. 
gadā G. stols atzina, ka viņa sekretārs n. Ozoliņš ir kā samierinātājs starp 
Vārpas baptistu draudzes vadību un tajā pašā kolonijā darbojošos literāro 
biedrību.87 šo konsula lakonisko atziņu var vērtēt arī plašākā nozīmē, jo 



150 jānis Rimšāns

tieši n. Ozoliņa aktivitātes liecināja par vēlmi vienot konservatīvo baptistu 
kopienu ar nacionāli noskaņoto tautiešu daļu sanpaulu pavalstī un vēlāk 
visā Brazīlijā uz tautiskiem pamatiem.

Pēc n. Ozoliņa iniciatīvas 1934. gada 19. augustā tika dibināta sanpaulu 
Latviešu literāriskā un labdarības biedrība, kurā iesaistījās pilsētas luterāņi un 
atsevišķi baptisti. Konsulāta sekretārs pamatoja organizācijas nepieciešamību, 
uzsverot, ka “šajā laikā bija pārstājuši darboties agrākos gados dibinātie 
pulciņi, klubi vai biedrības, un par to atjaunošanu nebija vērts rūpēties, 
jo tiem nebija ne skaidri izteikta darbības plāna, nedz arī vispusīgākai un 
plašākai darbībai piemērotu statūtu”.88 n. Ozoliņš būtībā iezīmēja šīs jaunās 
biedrības vēsturisko nozīmi. Pēc 1934. gada 15. maija valsts apvērsuma 
Latvijā un tam sekojošā nacionālisma pieauguma valstī radās ideja par 
latviešu apzināšanu un apvienošanu visā pasaulē. sanpaulu literārā biedrība 
bija gatava uzņemties Brazīlijas tautiešu vienotības centra funkcijas, ko 
agrākās nacionāla rakstura apvienības nebija spējušas nodrošināt. Tādējādi 
šī organizācija izvirzīja atbildīgus mērķus, proti, apvienot visus sanpaulu 

6. att. sanpaulu latviešu literāriskās un labdarības biedrības valde. 1938. gads. 
Pirmajā rindā pirmais no labās – nikolajs Ozoliņš. Jāņa Lepstes personiskais arhīvs 

(pašlaik Brazīlijas latviešu draugu biedrības īpašumā).
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pavalstī dzīvojošos latviešus, lai varētu pacelt viņu kultūras līmeni, izkopt 
nacionālo pašapziņu, vajadzības gadījumos sniegt palīdzību un popularizēt 
savu tautu citām tautām.89 jānorāda, ka literārā biedrība turpmākajā darbībā 
sevi pozicionēja kā apolitisku organizāciju bez politiskiem vai reliģiskiem 
aizspriedumiem.

Turpmāk tika rīkota virkne pasākumu ar mērķi tuvināt sanpaulu latviešus. 
1935. gada 27. janvārī literārā biedrība organizēja tējas vakaru skandināviešu 
klubā, kas bija domāts biedrības un baptistu draudzes vienošanai. ieradās 
apmēram 150 personas, tai skaitā Latvijas konsuls ar sekretāru un Lietuvas 
konsulāta pārstāvis. šis vakars bija nozīmīgs abu latviešu sabiedrisko centru 
attiecībās. jānorāda, ka turpmākā veiksmīgā sadarbība starp biedrību un 
sanpaulu latviešu baptistu draudzi bija iespējama galvenokārt tāpēc, ka 
pilsētas baptisti savā rīcībā formāli bija neatkarīgi no agrākās Vārpas vadoņu 
idejiskās uzraudzības.

1936. gada 15. maijā tika atzīmēta Latvijas autoritārā režīma dibināšanas 
otrā gadadiena. sanpaulu latviešu baptistu draudzē tika rīkots dievkalpojums, 
ko vadīja sludinātājs Rūdolfs andermanis. Viņš slavināja ulmaņa režīmu, 
atzīstot tā dievišķo izcelsmi, turklāt mācītāja vārdus pastiprināja fakts, ka 
arī Latvijas luterāņu arhibīskaps Teodors Grīnbergs iepriekš bija devis savu 
svētību jaunajam politiskajam režīmam Rīgā.90 Lai arī šie svētki avotos un 
presē tika atklāti atbilstoši autoritārisma kritērijiem, uzsverot visu latviešu 
vienprātību ulmaņa valdības atbalstam, tomēr baptistu dievnamā atzīmētā 
gadadiena norādīja uz draudzes atvērtību nacionālajām idejām un sadarbību 
ar organizācijām, kas tās sludina.

arī biedrības mērogā notika dažādi pasākumi, kas bija orientēti uz 
pašizglītību un intelektuālu atpūtu. Regulāri tika rīkoti mūzikas vakari, 
dzejas lasījumi, dziesmu priekšnesumi, kā arī dažādas nacionālo svētku 
svinības. īpaši var izcelt jāņu dienas svinēšanu 1935. gadā, kas tika rīkota 
pēc tautiskām tradīcijām. svētku programmu atklāja biedrības aktīvists jānis 
Dīneris, īsi uzrunājot apmeklētājus par Līgo svētku svinēšanas tradīcijām 
Latvijā. Tālāk sekoja teātra izrāde, kurā tēloja latviešiem raksturīgo klētiņu 
bērzu birzes pakalnā, tradicionālu latviešu ģimeni, tālumā skanošas līgo 
dziesmas, aplīgošanu un rotaļas.91 Pēc izrādes, kurai apmeklētājos vajadzēja 
pacelt nacionālo pašapziņu, norisinājās visu biedrības jāņu sveikšana,92 kurai 
sekoja jautra mūzika ar dejām līdz rītam.
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no literāriem priekšlasījumu vakariem var minēt 1936. gada 4. jūlijā pēc 
biedrības aktīvista emīla Krieviņa iniciatīvas rīkoto pasākumu Friča Bārdas 
atcerei. Vakaru atklāja j. Dīneris, savukārt e. Krieviņš analizēja latviešu 
dzejnieka radošā darba rezultātu. notika arī F. Bārdas dzejas lasījumi un 
dziesmu dziedāšana ar šā autora sacerētajiem tekstiem.

Kopš 1936. gada maija biedrība sāka izdot mēnešrakstu, kam pēc pusgada 
tika dots nosaukums “jaunā Druva”. samērā apjomīgais laikraksts apkopoja 
informāciju par biedrības darbu un izvērsa Latvijas ideālu propagandu. Tas 
sastāvēja no dzimtenes preses rakstu pārpublicējumiem un valstsvīru runu 
atreferējumiem, bieži parādījās arī n. Ozoliņa raksti, kas bija veltīti Latvijas 
autoritārā režīma slavināšanai. mēnešraksts apkopoja arī nacionāli noskaņoto 
Brazīlijas latviešu, pārsvarā organizācijas biedru sacerējumus un dzeju. 
šis savdabīgais preses izdevums pievērsās arī biedrības darbības kritikai, 
nemitīgi uzsverot, ka tā joprojām nav sasniegusi izvirzītos mērķus.

Visi šie minētie tautiski vienojošie un izglītojošie pasākumi gan biedrības, 
gan latviešu diasporas līmenī bija vērsti uz Brazīlijas latviešu nacionālo 
jūtu atjaunošanu un diasporas konsolidāciju. Tomēr reāli situācija nebija 
daudzsološa. 1936. gadā literārās biedrības dalībnieku skaits bija 50 cilvēku.93 
Tas nebija pietiekams, lai liecinātu par vietējo latviešu atbalstu jau divus 
gadus funkcionējošai organizācijai. attiecības ar pilsētas baptistu vairākumu 
labākajā gadījumā ieguva tikai sadarbības līmeni atsevišķu jautājumu 
risināšanā. jānorāda arī uz Vārpas draudzes konservatīvās vadības ietekmes 
neformālu saglabāšanos, kas izšķirošos brīžos būtiski iespaidoja nesen 
autonomiju ieguvušo sanpaulu draudzi. Vārpa joprojām kritizēja biedrības 
izveidošanos un pret tās aktivitātēm izturējās naidīgi. arī “jaunajai Druvai” 
nebija cerētā pieprasījuma kolonistu vidū. 1937. gadā j. Dīneris atzina, ka 
latviešu biedrība joprojām ir bērna stadijā un tā nav sasniegusi savu mērķi, 
proti, kļūt par visu latviešu vienības centru.94 Viņš par lielāko problēmu atzina 
vienaldzību un piemetināja, ka lielākajai daļai tautiešu latvietības ideāli nav 
vajadzīgi. jānorāda uz biedrības netiešo atzinumu, ka vienīgi Vārpas draudzes 
vadoņu ironija un skepse pret nacionālajiem ideāliem ir vainojama biedrības 
nespējā īstenot savus mērķus. nacionāli noskaņotie latvieši ignorēja indivīda 
dabisku nevēlēšanos iesaistīties tautiski motivētos pasākumos, turklāt 
daudzi cilvēki pēc rakstura bija nesabiedriski, kas izslēdza viņu eventuālo 
iesaistīšanos biedrības darbā.
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n. Ozoliņš 1938. gada oktobrī vērtēja biedrības darbu un atzina, ka tā 
nespēj darboties patstāvīgi bez tiešas konsulāta vadības. Viņš uzsvēra: 
“Kamēr biedrība tehniski un idejiski atrodas pārstāvības vadībā, lieta iet, bet 
tiklīdz vienam vai otram darbiniekam ļauj pilnīgu rīcības brīvību, biedrība 
vai nu pārāk attālinās no saviem idejiskajiem principiem, vai rada nopietnus 
konfliktus ar draudzēm, vai atkal nonāk materiālās grūtības. Reizēm viss 
kopā.”95 Konsulāta sekretārs šajā laikā bija kritiski noskaņots pret biedrību, 
kas pārāk bieži izraisīja domstarpības ar latviešu diasporas lielāko daļu. 
n. Ozoliņš atzina, ka nespēj vienlīdz labi vadīt biedrību un līdztekus veikt 
savus tiešos pienākumus konsulātā, tādēļ tās nākotni saskatīja patstāvībā. 
Tomēr viņu māca šaubas, vai situācijas maiņa nenovedīs strupceļā. Turpmākie 
notikumi atklāja, ka biedrībai bija maz izredžu pastāvēt ne tikai tās nespējā 
vienoties ar baptistiem, bet arī Brazīlijas likumdošanas ietvaros. 1938. gada 
18. aprīlī valstī tika izdots likums, kas aizliedza ārzemnieku politisko rosību 
Brazīlijā, un turpmākā valdības politika bija vērsta uz aktīvu ārzemnieku 
asimilāciju. šādos apstākļos arī Latviešu biedrība vairs nevarēja likumīgi 
izvērst savu darbību un 1941. gadā pilnībā likvidējās.

jāatzīst, ka šī organizācija, kas pretendēja uz sanpaulu pilsētas un tās 
pavalsts latviešu apvienošanu, savus mērķus nesasniedza. Tā izvērsa samērā 
plašu darbību, un tās ciešā saistība ar Latvijas konsulātu deva iespējas nākotnē 
kļūt par savdabīgu centrālo Brazīlijas latviešu organizāciju. Tomēr tās biedru 
tendenciozā pieeja baptistiem un ticīgo nespēja līdz galam pieņemt laicīga 
rakstura rosību un izklaides noveda pie strupceļa. 20. gadsimta 30./40. gadu 
mijā Brazīlijas valdības politika stimulēja šīs samērā nestabilās biedrības 
izjukšanu.

Vēl jāpiemin starpnacionālā organizācija “Baltijas valstu draugu biedrība”, 
kas nodibinājās 1935. gada 9. februārī. Tā sastāvēja no triju Baltijas valstu, 
somijas un Brazīlijas pārstāvjiem. Biedrības mērķis bija dalībvalstu tautu 
savstarpējā tuvināšanās un kulturāli saimniecisko sakaru veicināšana.96 Par 
biedrības priekšsēdētāju tika ievēlēts viens no sanpaulu ievērojamākajiem 
intelektuāļiem brazīlietis sinezio Pestana. šajā biedrībā darbojās atsevišķi 
latvieši, to skaitā n. Ozoliņš kā bibliotekārs, tomēr organizācijas vadības un 
biedru vairākums bija brazīlieši un lietuvieši. Tas lielā mērā skaidrojams ne 
tik ļoti ar Brazīlijas latviešu specifisko sociālo profilu, bet ar to, ka latvieši 
bija mazākā Baltijas tautu diaspora Dienvidamerikā.97 j. āboliņš un e. Gai-
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lītis biedrības uzdevumā izdeva laikrakstu “O Baltico”, kas propagandēja 
biedrības mērķus portugāļu valodā. šajā izdevumā varēja lasīt par 
organizācijas pārstāvēto tautu dzīvesveidu un darbību Brazīlijā, kā arī vērtēt 
iespējas nostiprināt sadarbību starp baltiešu diasporām un brazīliešiem.

Latviešu biedrība par godu šai starpnacionālajai organizācijai 1936. gada 
28. novembrī rīkoja saviesīgu vakaru skandināviešu namā. Tas bija nozīmīgs 
ieguldījums latviešu diasporas popularizēšanā brazīliešu vidū. Tomēr 
jāatzīst, ka pats biedrības vadītājs s. Pestana bija skeptiski noskaņots par 
latviešu vienotību un sabiedriskās dzīves aktivitātēm Brazīlijā. Viņš izteica 
nožēlu, ka, “neskatoties uz diezgan prāvo latviešu skaitu sanpaulu, Latviešu 
biedrībā dalību ņem tikai neliela daļa – apmēram 10%”.98

jāsecina, ka no sanpaulu latviešu sabiedriskajām organizācijām darbības 
laika un dalībnieku skaita ziņā visnoturīgākā un lielākā bija baptistu draudze. 
Tā sāka vienot ticīgos kopš 1911. gada, piedāvājot tiem iespēju ne tikai kopt 
savas reliģiskās tradīcijas, bet arī saglabāt savu identitāti lielpilsētas vidē. 
straujš draudzes locekļu pieaugums vērojams 20. gadsimta 20. gados, kad 
pilsētā peļņas nolūkos ieradās simtiem baptistu no Vārpas kolonijas. Lielākā 
daļa no viņiem iesaistījās draudzes piedāvātajās aktivitātēs: dziedāja korī, 
atzīmēja reliģiskos svētkus un studēja Bībeli. Taču sanpaulu draudzei nebija 
tik lielas ietekmes pār saviem locekļiem kā kolonijās, lai arī vairākus gadus tā 
atradās Vārpas vadoņu idejiskajā ietekmē. aktīvākie baptisti paralēli draudzes 
dzīvei izrādīja vēlmi iesaistīties arī ar reliģisko dzīvi nesaistītās aktivitātēs. 
Pirmais šāds mēģinājums bija biedrības “ausma” dibināšana 1931. gadā. Tas 
bija neveiksmīgs projekts, jo organizācija pastāvēja tikai vienu gadu un tās 
biedri acīmredzot nebija tik ļoti nobrieduši, lai izturētu Vārpas kritiku, ko 
pārstāvēja sanpaulu draudze. nopietnāka organizācija bija Latviešu literārā 
un labdarības biedrība, kas nodibinājās pēc Latvijas konsulāta sanpaulu 
iniciatīvas, iesaistot tajā gan nacionāli noskaņotos baptistus, gan luterāņus. Tā 
izvērsa daudzveidīgu darbību, sākot ar regulāru saviesīgu nacionāli orientētu 
pasākumu rīkošanu un beidzot ar mēnešraksta izdošanu. Biedrība panāca 
zināmu sadarbību ar sanpaulu baptistu draudzi, kad 1934. gada oktobrī tā 
kļuva neatkarīga no Vārpas kolonijas. Tādējādi pilsētas latviešu reliģiskā un 
laicīgā dzīve lielā mērā saplūda, ko apliecina 20. gadsimta 30. gados kopīgi 
atzīmētie valsts svētki.
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neskatoties uz šo pozitīvo raksturojumu, Latviešu biedrība nespēja 
apvienot sanpaulu latviešus. Tās biedru skaits bija neliels, baptisti biedrībā 
nestājās tās laicīgo izpriecu dēļ, kas bija pretrunā ar ticības doktrīnu un 
kopumā nebija saistītas ar nacionālajām vērtībām, turklāt ticīgie, lai arī atvērti 
sadarbībai, par prioritāti izvēlējās savu draudzi. jānorāda, ka arī Vārpas 
idejiskais mantojums bija jūtams un dažkārt ietekmēja sanpaulu baptistu 
lēmumu pieņemšanu.

Riodežaneiro

atšķirībā no lauksaimniecības kolonijām un sanpaulu pilsētas 
Riodežaneiro latviešu skaits bija mazs, kas zināmā mērā ietekmēja arī viņu 
organizētības pakāpi. Brazīlijas galvaspilsētā dzīvojošie tautieši bija gan 
baptisti, kuri mācījās kristīgajā koledžā un seminārā, gan dažādi uzņēmēji un 
apkalpojošajā sfērā strādājošie. jānorāda, ka biedrošanās bija vērojama tikai 
baptistu jauniešu vidū, taču tās motivācija pārsniedza reliģiskās intereses, 
jo šajā lielpilsētā bija svarīgi nepazaudēt latvisko identitāti. Tādējādi šiem 
studentiem bija svarīgas arī nacionālās vērtības, kas izpaudās viņu vēlmē 
saglabāt latvietību.

Baptistu kopa Riodežaneiro izveidojās jau 1908. gadā.99 Tās sastāvā bija 
studenti, kuri gatavojās kļūt par sludinātājiem. sākotnēji viņi īpaši netiecās 
organizēties kādā īpašā struktūrā, tādēļ ilgu laiku šie jaunieši vienkārši 
kopā pavadīja laiku un rīkoja Bībeles studiju vakarus. nopietnāks baptistu 
studentu sasniegums sabiedriskajā telpā bija 1935. gadā dibinātā biedrība 
“atvase”. Tās mērķis bija “kultivēt latvietību, izkopjot vai cenšoties neaizmirst 
mātes valodu, mācīties tuvāk pazīt latvju tautas gara mantas, mēģināt sekot 
pašreizējai latvju kulturālajai attīstībai”.100 Būtībā šī organizācija formāli 
pretendēja ne tikai uz baptistu apvienošanu pilsētā un nodrošināt to 
sabiedrisko dzīvi, bet arī uz visu Riodežaneiro latviešu apzināšanu. Tas bija 
atbildīgs mērķis, kurā savienojās reliģiskie un nacionālie ideāli. 1935. gada 
jūnijā “atvase” rīkoja sapulci par godu latviešu baptistu 75 gadu jubilejas 
atcerei. šis pasākums bija ar konfesionālu ievirzi, bet nākamā sapulce tiešām 
bija vērsta uz nacionālu biedrošanos, proti, tā paša gada 18. novembrī tika 
pieminēta Latvijas proklamēšanas gadadiena, kurā dalībnieki lasīja referātus 
par valsts Brīvības cīņām.
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“atvase” aktīvi piedalījās arī 30. gadu otrajai pusei raksturīgajās nacionālo 
svētku svinībās, kas bija organizētas latvietības pastiprinātās propagandas 
iespaidā. 1936. gada 15. maija un 18. novembra svētkos biedrība rīkoja plašāka 
mēroga pasākumus, kuros iesaistīja arī citus pilsētā dzīvojošos latviešus. Tie 
nebija tikai šauri reliģiski svētki, bet to pamatā bija arī nacionālas idejas, jo 
bez Dieva pielūgsmes un svētrunas tika dziedāta Latvijas himna un lasīti 
referāti par K. ulmaņa apvērsuma nozīmi valsts vēsturē.

Latvijas konsuls G. stols “atvasi” vērtēja kā diezgan aktīvu un rosīgu 
apvienību, kas regulāri noturēja sapulces, īpašās sanāksmēs tās biedri lasīja 
referātus par Latviju, tās iekārtu un vēsturi.101 šai atziņai var piekrist, ņemot 
vērā biedrības rīkoto pasākumu biežumu un idejisko pamatu, turklāt šāds 
vērtējums par baptistu apvienību no šai konfesijai nepiederošas personas ir 
nozīmīgs. “atvases” biedri vairākkārt vietējai Riodežaneiro presei piesūtīja 
publikācijas ar ilustrācijām par Latviju portugāļu valodā, lai popularizētu šo 
mazo un tālo valsti. jānorāda, ka biedrības aktīvisti savstarpējā komunikācijā 
konsekventi lietoja latviešu valodu, jo viens no mērķiem bija tās saglabāšana. 
Tas skaidrojams ar lielāku iespēju asimilēties lielpilsētas vidē, kas mazāk bija 
raksturīgi nacionāli konsolidētākajās kolonijās. “atvase” pastāvēja līdz 1940. 
gadam, kad, mainoties politiskajai situācijai Brazīlijā, tā bija spiesta pārtraukt 
savu darbību. 

20. gadsimta 30. gados Riodežaneiro dzīvoja apmēram 100 latviešu,102 
no kuriem tikai neliela daļa bija baptisti un konkrēti – “atvases” biedri. šī 
organizācija pretendēja uz latviešu konsolidāciju savā vadībā neatkarīgi no 
reliģiskās piederības, taču šis mērķis neīstenojās. Tas skaidrojams ar pilsētas 
internacionālo vidi, dinamiku un piedāvātajām iespējām, ko daļa pilsētas 
latviešu vērtēja augstāk par nacionālo biedrošanos. 

Kāds preses korespondents Riodežaneiro, piedaloties Latvju – brazīliešu 
biedrības103 atklāšanas svētkos 1929. gada jūlijā, atzina, ka pilsētas latviešus 
raksturo paruna “Kur trīs latvieši, tur piecas partijas”.104 autors norādīja uz 
fundamentālu patiesību, kas bija raksturīga lielākajai latviešu sabiedrības 
daļai Brazīlijā, proti, nespēju vienoties. Lai arī tendenciozi un nepatiesi tika 
norādīts uz baptistu aktīvo pretdarbību latvietībai Riodežaneiro [“ausmas” 
dibināšana vēlāk pierādīja pretējo. – J.R.] un atsevišķu revolucionāru 
vienaldzīgo izturēšanos, tomēr žurnālists nekļūdījās, apgalvojot, ka apvienot 
latviešus Riodežaneiro nav iespējams principā.
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jāpiemin Riodežaneiro latviešu uzņēmēja emīla andermaņa 1938. gada 
1. aprīlī dibinātā akciju sabiedrība “Commercio exterior Brasileiro s/a”. Tās 
mērķis bija attīstīt tirdznieciskos sakarus starp Brazīliju un Latviju, taču šī 
saimnieciskā rakstura organizācija ne tikai orientējās uz ekonomiku. Tās 
biedri izteica gatavību vienot latviešu emigrantus visā valstī un tika izplatīts 
pat uzsaukums jeb aicinājums tautiešiem visās kolonijās un pilsētās iesaistīties 
jaunās organizācijas darbībā.105 Viens no 20. gadsimta 30. gadu Brazīlijas 
latviešu sabiedriskās dzīves aktīvākajiem virzītājiem n. Ozoliņš šo biedrību 
vērtēja skeptiski un par tās nākotni neizteica nekādas pozitīvas prognozes. 
nav zināms, vai minētais uzsaukums sasniedza mērķi un iesāka latviešu 
vienošanos uz saimnieciskiem pamatiem. Visdrīzāk tā bija tikai utopija, ko 
pierāda arī plašākas informācijas trūkums par šo organizāciju avotos un 
literatūrā.

1928. gadā Latvijas valdība nolēma atvērt ģenerālkonsulātu Riodežaneiro, 
novirzot līdzekļus no budžeta, kas bija paredzēts konsulātu ierīkošanai 
Harkovā un Karaļaučos.106 Pamatojums bija pragmatisks – Brazīlijā un visā 
Dienvidamerikā Latvijai nav neviena diplomātiskā pārstāvja, kas varētu 
atrast piemērotu tirgu Latvijas kokiem, rūpniecības ražojumiem, cementam, 
papīram un citām precēm, kā arī aizstāvēt un nostiprināt turienes Latvijas 
pilsoņu tiesisko un materiālo stāvokli. savukārt konsulāts Harkovā bija mazāk 
nepieciešams, jo tirdznieciskās attiecības ar PsRs vēl nebija izveidojušās, bet 
Karaļaučos varēja iztikt tikai ar ministrijas algotu sekretāru.107 Tādējādi 
1930. gada janvārī Brazīlijas galvaspilsētā sāka darboties Latvijas diplomātiskā 
pārstāvniecība, kas savā turpmākajā darbā veica nozīmīgu ieguldījumu 
vietējo latviešu apzināšanā. jāatzīst, ka vietas izvēle nebija veiksmīga, jo šajā 
pilsētā dzīvoja ļoti maz latviešu. Vēlāk tomēr notika izšķiršanās pārcelt visu 
Latvijas konsulāro darbību uz sanpaulu pilsētu.108

svarīgi norādīt, ka 1930. gadā Latvijas valdība piemērotu personu 
ģenerālkonsula postenim meklēja starp vietējiem latviešiem. Pirmā 
pieredze ar brazīlieti Žozē du nasimentu Brito bija neveiksmīga. K. zellis 
kā pārstāvniecības sekretārs ziņoja Latvijas ārlietu ministrijai par šā cilvēka 
nepiemērotību. Brazīlijā nebija eiropeiskas izpratnes par diplomātisko 
dienestu; vietējie to izmantoja oficiāla stāvokļa iegūšanai, lai varētu sasniegt 
privātus mērķus. Tādējādi pēc pieciem mēnešiem Ž. Brito atkāpās no ieņe-
mamā amata, radot nepieciešamību meklēt piemērotāku kandidātu. K. zellis 
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1930. gada 15. jūlija ziņojumā atzina, ka “starp latviešiem te nav neviena, 
kas atbilstu ģenerālkonsula postenim”.109 Viņš neredzēja starp baptistu 
studentiem vai uzņēmējiem pietiekami derīgu kandidātu šim atbildīgajam 
amatam. iespējams, par iemeslu bija reliģiskā pārliecība, pietiekamas izglītības 
trūkums, latviešu finansiālās problēmas vai arī pārāk mazā interese par 
nacionālajiem jautājumiem. Tādējādi ģenerālkonsula pienākumus uzņēmās 
pats K. zellis. Tomēr ģenerālkonsulāts nespēja aktivizēt latviešu sabiedrisko 
dzīvi Riodežaneiro, kā tas bija dažus gadus vēlāk sanpaulu, – tas bija atkarīgs 
gan no niecīgā latviešu skaita, gan paša diplomāta negatīvās attieksmes pret 
baptistiem.

jāsecina, ka Riodežaneiro vienīgā nopietnā latviešu organizācija, kas ne 
tikai izvirzīja savas turpmākās darbības mērķus, bet arī mēģināja tos īstenot, 
bija baptistu studentu biedrība “atvase”. šīs organizācijas dibināšanas 
nepieciešamību noteica gan šo personu idejiskā pārliecība, gan vēlme 
konsolidēties, lai nezaudētu savu reliģisko un nacionālo identitāti.  

Riodežaneiro darbojās arī citas latviešu apvienības, bet tām bija raksturīgs 
ideālisms, kas nenonāca līdz reālam iznākumam. Plašākas informācijas 
par šīm organizācijām trūkst, bet tas savukārt liecina, ka turpmāk tās arī 
nesasniedza sākotnēji izvirzītos mērķus.

***

Latviešu diasporu Brazīlijā laikposmā no 1890. līdz 1940. gadam var 
raksturot kā izteikti reliģisku sabiedrību. Lielākā daļa emigrantu bija 
baptisti, kuri sastādīja vairāk nekā 80% no kopienas sastāva. Centrālā un 
arī vienīgā sabiedriskā organizācija ticīgajiem bija draudze, kas ne tikai 
nodrošināja savu locekļu garīgo aprūpi, bet arī uzņēmās plašākas nozīmes 
pienākumus. Baptistiem tika piedāvāta iespēja brīvo laiku veltīt kora un 
orķestra mēģinājumiem, dzejošanai un tās rezultātu prezentācijai, svētdienas 
vai nedēļas skolas organizēšanai, dalībai jauniešu vai dažādu palīdzības 
biedrību darbā, kā arī evaņģelizācijas pasākumos. jāatzīst, ka minētās iespējas 
tika plaši izmantotas, ko regulāri papildināja arī kristīgas nozīmes svētki un 
dažādu notikumu atceres dienas. Tomēr draudzes konstruētais sabiedriskās 
dzīves modelis ilgtermiņā nonāca strupceļā, kas dažkārt izraisīja konfliktus 
pašu ticīgo starpā. 
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Brazīlijas latviešu sastāvā ietilpa arī luterāņi, katoļi un dažādu idejisko 
strāvojumu pārstāvji, piemēram, sociālisti, kuri Dienvidamerikā apmetās 
pēc 1905. gada revolūcijas Latvijā. jāatzīst, ka baptistu draudzei nepiederošo 
latviešu sabiedriskā dzīve attīstījās lēni un kopumā vērtējama kā diezgan 
neaktīva. šo situāciju 1934. gada 24. martā trāpīgi raksturoja Latvijas 
pilnvarotais lietvedis Brazīlijā P. Oliņš, kurš atzina, ka “biedrību vai citu 
laicīga rakstura sabiedrisko organizāciju ne pilsētās, ne kolonijās pilsoņiem 
nav”.110 ja līdz šā apgalvojuma izteikšanai Brazīlijā atsevišķas laicīgas latviešu 
apvienības tomēr darbojās, tad uz minēto brīdi tiešām tās bija pārtraukušas 
savu darbību, savukārt 1931. gadā Vārpas kolonijā dibināto literāro biedrību 
“Trauksme” ar laicīgas attīstības perspektīvu Latvijas diplomāts nevērtēja kā 
īpaši nozīmīgu šajā sfērā, jo tā sastāvēja no baptistiem un plašākā mērogā 
savas simpātijas nacionālajām vērtībām tā vēl nebija demonstrējusi.

Laicīga rakstura sabiedriskās dzīves ne īpaši veiksmīgas attīstības iemesli 
ir vairāki. Potenciālo aktīvistu skaits bija pārāk niecīgs salīdzinājumā ar 
blakus esošajiem baptistiem. ja draudze objektīvu iemeslu dēļ stimulēja 
aktīvu sociālo dzīvi, iesaistot pat sabiedriski neaktīvos baptistus, tad pārējiem 
latviešiem šāda veida apvienības nebija raksturīgas. Turpmākā viņu darbība 
bija atkarīga no atsevišķiem entuziastiem un viņu spējas pārliecināt un 
iesaistīt savos pasākumos citus tautiešus. izglītības trūkums arī bija viens no 
kavēkļiem laicīga rakstura sabiedriskās dzīves pilnvērtīgai norisei. Brazīlijā 
pārsvarā ieceļoja zemnieki ar labākajā gadījumā dzimtenē iegūtu elementāro 
izglītību, viņi bija pieraduši pie zemes darba, nevis aktīvas sociālās dzīves, 
turklāt vairums šo personu vienkārši nebija sabiedriskas. savukārt, izglītotie 
latvieši vairāk pievērsās savām merkantilajām interesēm un nebija gatavi 
piedalīties aktīvas latviešu sabiedriskās dzīves veidošanā Brazīlijā.

Brazīlijas latviešu sabiedriskā dzīve saistās arī ar nācijas vienotības ideju, 
kas īpaši aktualizējās pēc ulmaņa režīma nodibināšanās Latvijā. jānorāda, 
ka baptistu kopiena nepretendēja uz latviešu apvienošanu Brazīlijā, lai arī 
objektīvi šajā virzienā darbojās. Draudze konsolidēja baptistu kopienu, 
nodrošinot tai iespēju nezaudēt savu latvisko identitāti un lietot dzimto 
valodu. savukārt, atsevišķas laicīgās organizācijas, kas īpaši uzsvēra tautiskos 
ideālus un gatavību vienot latviešu tautu Brazīlijā, neguva pietiekamu 
atbalstu: baptisti tam neredzēja jēgu, bet pārējo latviešu bija pārāk maz, un 
daļai no tiem nacionālās idejas vispār bija vienaldzīgas.
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Laicīga rakstura apvienības un to piedāvātās iespējas regulāri veidoja 
neērtu pretsvaru draudzei. Gan sociālistu izplatītās kreisās idejas un rīkotie 
propagandas pasākumi, gan tautisko organizāciju veidošanās nova Odesā 
un vēlāk sanpaulu, kā arī atsevišķu baptistu jauniešu kritiskā attieksme 
pret reliģiskās dzīves vienveidību, baptistu kopienai radīja nopietnas bažas 
par savu pozīciju stabilitāti. Tomēr šī nemitīgā konfrontācija starp reliģisko 
un laicīgo dzīves izpratni vairāku desmitu gadu garumā nesasniedza vērā 
ņemamus rezultātus, jo līdz pat 1940. gadam baptistu draudze saglabāja savu 
dominējošo stāvokli Brazīlijas latviešu sabiedriskajā telpā.
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social life of latvians in brazil (1890-1940)
Latvian diaspora in Brazil during the period from 1890 to 1940 can be 

described as a highly religious community. most of the emigrants were Baptists, 
representing more than 80% of the community. Their central organization 
was the congregation, which provided not only religious spiritual care for 
the believers, but also took up broader obligations and provided its members 
an active religiously motivated social life. Latvian Lutherans, Catholics and 
socialists had the potential to mold secularly oriented social life, but it was 
active only sporadically. This can be explained by the tiny number of people 
not belonging to the Baptist congregation, controversies between them, 
lack of education and a natural desire to stay away from social networking.  
     The social life of Latvians in Brazil also includes the idea of a national unity 
that became popular after the establishment of ulmanis regime in Latvia. 
The Baptist community had no aspirations to unite Latvians in Brazil, even 
though took steps in this direction. The congregation consolidated Latvians 
by providing them with an opportunity to keep their ethnic identity and use 
their mother tongue. On the other hand, some secular organizations, which 
particularly emphasized their national ideals and willingness to unite the 
Latvians in Brazil, did not gain enough support as the idea did not make any 
sense to the Baptists, the number of the non-Baptist Latvians was insignificant, 
moreover part of them were totally indifferent to national ideas. 

secular associations and opportunities offered by them acted as a 
counterweight to the Baptist congregation. Both the socialist leftist ideas and 
outreach activities, development of national organizations in  nova Odessa 
and  são Paulo, as well as the critical attitude of some Baptist youngsters 
towards the monotony of religious life, raised serious concerns about the 
stability of the Baptist community. However, the constant confrontation 
of the religious and secular model of life going on for several decades did 
not achieve significant results, as up to 1940 the Baptist congregation had 
maintained its dominant position in the public space of Latvians in Brazil.

Keywords: Brazil, Latvians, Baptist history, Latvian diplomatic missions in 
Brazil, Latvian Lutheran and socialist activities in south america, promotion 
of the idea of Latvianness abroad in the 20ies and 30ies, confrontation of 
religious and secular life model, jānis iņķis, nikolajs Ozoliņš, idea of national 
unity in Brazil.
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